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Włodzimierz Czarnecki
Lublin

Żółkiewscy herbu Lubicz w ziemi 

chełmskiej do połowy XVI w.

Żółkiewscy należą do jednego z najznamienitszych rodów szlacheckich, któ-
rego proweniencja, wzrost znaczenia gospodarczego i politycznego nierozerwal-
nie związane są z dziejami ziemi chełmskiej. Ród przeżywał swój czas świetności 
w drugiej połowie XVI i w XVII w. Okres ten zdominowany przez postać wielkiego 
hetmana i kanclerza Stanisława Żółkiewskiego jest szczególnie eksponowany w li-
teraturze1. Znalazł też odzwierciedlenie w Herbarzu polskim Kaspra Niesieckiego, 
któremu udało się zebrać informacje w zasadzie nie wykraczające poza epokę no-
wożytną. Dokonał on jednak zasadniczego podziału Żółkiewskich na dwie linie 
rodowe. Pieczętujących się herbem Bończa ewidentnie powiązał z ziemią chełm-
ską, natomiast Żółkiewskich herbu Lubicz (z którego pochodził słynny kanclerz) 
potraktował, jako szlachtę napływową z Mazowsza do województwa ruskiego2. 
W materiale źródłowym tak ostry podział nie jest w szczególny sposób zarysowa-
ny. Kryterium imionowe, i to zarówno znany zasób kognatyczny, jak i agnatycz-
ny, nie jest w stanie tego przesądzić. Na przestrzeni wieków wśród Żółkiewskich 
imiona Stanisław i Mikołaj miały wyjątkową estymę. W średniowieczu ewentual-
nie o pewnej dychotomii można mówić w pierwszej połowie XV stulecia. Wów-
czas to nastąpił podział majątku dziedzicznego w Żółkwi z jednej strony między 
synów Jakuba, z drugiej potomstwo jego siostry Anny, żony Jana Łubka, wójta 
Wysokiego w ziemi lubelskiej. Wiele przemawia za tym, że to w Jakubie należy 
dostrzec protoplastę rodu Żółkiewskich herbu Lubicz, natomiast synowie Anny 
Żółkiewskiej dziedziczyli herb po ojcu Janie z Łubek, który pieczętował się Boń-
czą. W spisie urzędników chełmskich ten podział jest niedostrzegalny. Wszystkich 
współrodowców objęto jednym znakiem herbowym – Lubicz3.

Początki rodu Żółkiewskich w Chełmszczyźnie są stosunkowo słabo rozpo-
znane. Ich rozświetlenie wymaga sięgnięcia do nieporównanie szerszej podstawy 
źródłowej niż to uczynili autorzy herbarzy. Uwagę zwracają głównie opasłe tomy 
chełmskich ksiąg sądowych, znane od końca lat dwudziestych XV w.4 Nie jest to 
materiał wdzięczny do badań genealogicznych. Zawiera przede wszystkim sprawy 

1 L. Podhorodecki, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988.
2 K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. IX, Lipsk 1845, s. 183.
3 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV -XVIII wieku. Spisy, t. III, z. 2, oprac. H. Gmiterek, 

R. Szczygieł, pod red. A. Gąsiorowskiego (dalej: U III/2), Kórnik 1992, s. 280.
4 W. Czarnecki, Zapiski sądowe chełmskie z końca lat dwudziestych XV wieku w Archiwum Lubelskim, 

„Rocznik Chełmski”, 2006, t. X, s. 9 -20.
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sporne, często zachowane wyrywkowo i niekompletne. Znacząca przypadkowość 
nie zawsze pozwala ustalić stopień pokrewieństwa, czy też powinowactwa wystę-
pujących przed sądem rodzin szlacheckich.

Jako pierwszy próbę przebadania akt chełmskich pod kątem zapisek herbo-
wych podjął się swego czasu ksiądz Zygmunt Dunin -Kozicki. Zaledwie skromna 
część wyników jego badań została opublikowana5. Większość pozostała w rękopi-
sie, w tym rozproszone informacje o Żółkiewskich. Wśród nich znalazła się wy-
jątkowo cenna rzecz, mianowicie tabela genealogiczna rodu. Tabela to może zbyt 
wiele powiedziane, w każdym razie usystematyzowany szkic, wyszczególniający 
imiona rodziny Żółkiewskich i krańcowe daty ich obecności w źródłach6. Diagram 
trudno potraktować inaczej jak wstępny, zresztą nie pozbawiony błędów, szkic po-
zwalający na lepsze rozeznanie w meandrach i zawiłościach fi liacyjnych powiązań 
rodzinnych Żółkiewskich.

Żółkiew, zwana też Starą Żółkwią (Zolkyew Antiqua), czyli dzisiejsza Żółkiewka 
odnotowana została już w 1359 r. w dokumencie rozgraniczającym ziemię chełm-
ską i lubelską7. Niestety przemilczano w nim kwestię ewentualnych właścicieli wsi. 
Podobnie zagadnienie przynależności własnościowej zostało pominięte w 1406 r. 
przy okazji wytyczenia granic Gorzkowa, nadanego Mikołajowi Trąbie, później-
szemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Przeprowadzona granica m.in. dociera-
ła do drogi królewskiej, która wiodła z Żukowa w ziemi lubelskiej do chełmskiej 
Żółkwi8. W obrębie pertynencji gorzkowskiej miała się również znaleźć rzeka Żół-
kiew9, co mogłoby sugerować, że nazwa wsi była pochodną hydronimu.

Pierwszym dowodnie znanym z imienia dziedzicem Żółkwi był Jakub. W 1417 r. 
wystąpił on w dokumencie poświadczonym osobiście przez starostę chełmskiego 
Korejwę z Łyszcza, mocą którego rzeczony Jakub z Żółkwi sprzedał wieś zwaną 
Wierzchowystaw w ściśle określonych granicach Janowi Łubkowi, wójtowi lubel-
skiego Wysokiego, za 80 grzywien10. Jednocześnie zeznał, że siostrze swojej Annie, 
żonie Jana Łubka przekazał wieś Wierzbicę oraz część dziedzictwa zwanego Roż-
kowski Dół tytułem posagu11.

Z kronikarskiego obowiązku wypada też wspomnieć, że źródła w 1420 r. odno-
towały Andrzeja i jego matkę Beatę, obydwoje piszących się de Zolkow12. Trudno 
jednak dopatrywać się ich powiązań rodzinnych z Jakubem i Anną. W rodzinie 
Żółkiewskich imię Andrzej do połowy XVI w. nie występowało. Jest mało praw-
dopodobne, że Beata z synem procesujący się w sądzie ziemskim krakowskim na 

5  Inscriptiones clenodiales. Najdawniejsze zapiski herbowe chełmskie, oprac. Z. Dunin -Kozicki, „Miesięcznik 
Heraldyczny”, R. II, 1909, nr 6 -7, s. 81 -86.

6  Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (dalej: BPAN), sygn. 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 
65.

7  Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska -Kuraś, cz. IV, Wrocław 1969 (dalej: ZDM), 
nr 961.

8  Biblioteka Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BO), perg. 966; Matricularum Regni Poloniae summaria, 
ed. T. Wierzbowski, cz. IV, Varsoviae 1910 (dalej: MRPS), nr 455.

9  Ibidem; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Terrestria Chelmensia Inscriptiones, ks. 2 (dalej: 
TChI 2), k. 126v, 1478 r.; k. 155, 1480 r.

10  ZDM V, 1288; BO 60/II, k. 18v -20.
11  Ibidem.
12  Starodawne prawa polskiego pomniki, t. II, wyd. A. Z. Helcel, Kraków 1870, nr 1686.
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rokach w Bieczu o niesłuszne pozwanie przed sąd grodzki a nie ziemski, mieli 
związek z ziemią chełmską; piszący się de Zolkow mogli pochodzić np. z Ziółkowa, 
Zelkowa itp., położonego najpewniej w Krakowskiem. Znani i udokumentowani 
dziedzice Żółkwi to descendenci w linii Jakuba i Anny.

Jakub Żółkiewski uchwytny jest w materiale źródłowym w latach 1417 -1448. 
Po raz ostatni był obecny przy rozstrzyganiu sporu granicznego pomiędzy wła-
ścicielami lubelskich wsi Szczuczki i Pankracowie. Został uwzględniony w testa-
cji dokumentu13. Rok wcześniej, tzn. w 1447 r., wystąpił jako poręczyciel wespół 
z dwoma synami Janem i Mikołajem14.

Jan, jeszcze w tym samym roku, odnotowany został samodzielnie w składzie 
uczestników roczków chełmskich15, prawdopodobnie też był świadkiem zaku-
pu Czułczyc przez Mikołaja Smoka, podstolego chełmskiego16. W 1451 r. z rąk 
Jana Tarnawki przejął za 35 grzywien jego zastaw w Siedliszczu17. Dwa lata póź-
niej w 1453 r. Jan Żółkiewski zawarł związek małżeński z Katarzyną, wraz z któ-
rą otrzymał 100 grzywien posagu18. W 1460 r. dzierżył z rąk Hniatka z Dżanego 
część jego zastawu w Masłomęczu aż do spłaty 30 grzywien i 4 fl orenów19. Siedem 
lat później wszedł w spór sądowy z właścicielami Długołoz20, by trzy lata później 
w 1470 r. być obecnym wraz z bratem Mikołajem przy wytyczaniu granic między 
Żółkiewką i Długołozami21. Jan Żółkiewski zmarł przed 1473 r., skoro w tym roku 
wystąpił przed sądem syn zmarłego niegdyś Jana o tym samym co ojciec imieniu22. 
Wypłacił on wówczas swojej siostrze Nieradce, żonie Świętosława z Maszowa 45 
grzywien posagu, do których jej mąż dodał tyleż wiana i oprawił na połowie swo-
ich dóbr w Maszowie23.

Znacznie więcej wiemy o bracie Jana, drugim z synów Jakuba – Mikołaju. 
W 1448 r. została odnotowana jego obecność na funkcjonujących wówczas jeszcze 
rokach hrubieszowskich24. W zapiskach tego samego sądu z początku lat pięćdzie-
siątych, błędnie został uznany za brata rodzonego Piotra, gdy faktycznie, jak zo-
baczymy niżej, Piotr był bratem ciotecznym.25. W 1457 r. Mikołaj zawarł związek 
małżeński z Weroniką, która wniosła mu 150 grzywien posagu, za co zrewanżo-
wał się adekwatną sumą wiana i zapewne całą sumę oprawną 300 grzywien za-
bezpieczył na połowie swoich dóbr dziedzicznych w Żółkwi i Woli Żółkiewskiej26. 
W latach sześćdziesiątych był obecny z bratem Janem przy delimitacji włości żół-

13  Lubelska księga podkomorska piętnastego wieku, wyd. L. Bieńkowski, Lublin 1934, s. 32.
14  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 31.
15  APL, TChI 2, k. 16, 1447 r.
16  ZDM III, 775, 1447 r.
17  BPAN Kraków 8822/3, wypisy ks. Kozickiego, s. 38.
18  Ibidem, 8822/5, s. 65.
19  APL, Terrestria Hrubiesoviensia Inscriptiones, ks. 1 (dalej: THrI 1), k. 49.
20  APL, Terrestria Crasnostaviensia Inscriptiones, ks. 2 (dalej: TCrI 2), k. 536v, 1467 r.
21  BPAN Kraków 8823/3, wypisy ks. Kozickiego, s. 108.
22  APL, TCrI 2, k. 26, 1473 r.
23  Ibidem, k. 26v.
24  APL, THrI 1, k.12v.
25  Ibidem, k. 16v, 1450 r.; k. 27v, 1451 r.
26  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 65.
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kiewskiej od Woli Wyszmuntowskiej (Giełczewskiej), własności Pełki27. W 1471 r. 
Mikołaj zastawił za 22 grzywny Stefanowi z Borowa dwóch chłopów z Woli Żół-
kiewskiej (Poperczyńskiej)28, a trzy lata później siedem i pół łana osiadłego za 50 
grzywien29. Jeszcze w tym samym 1474 r. dokonał kolejnej zamiany, spłacił Ste-
fana z sum zastawnych30, zaś całą część dziedzictwa w Woli Żółkiewskiej zapisał 
Janowi Osce z Wiśniowa31, co zostało potwierdzone również w 1476 r., gdy już za 
61 grzywien zastawił mu osiem i pół łana32. W te same dobra i za tą samą sumę 
w 1479 r. wwiązał swoich braci ciotecznych Stanisława i Miklasza33, a rok później 
zastawił Stanisławowi także młyn z sadzawką w Komorowej Jabłoni za 12 grzy-
wien34. W 1480 r. Stanisław Żółkiewski poręczył za Weronikę żonę Mikołaja pod 
zastaw 100 grzywien, które miała zapisane jako oprawę na Woli Żółkiewskiej35. To 
samo poręczenie uczynił Jan, bratanek Mikołaja36.

Początek roku osiemdziesiątego przynosi nam również informacje o funkcjo-
nującej w Żółkwi karczmie, zarządzanej przez Piotra zwanego Młoto (Mlotho) 
uiszczającego 40 groszy czynszu. Mikołaj w 1480 r. zastawił ją Mikołajowi z Bo-
rowa za 9 grzywien37, który trzy lata później odstąpił ją za tą kwotę Stanisławowi 
Żółkiewskiemu38. Również w 1480 r. Mikołaj Żółkiewski swojemu zięciowi Grze-
gorzowi ze wsi Bobrowe zastawił i zapisał staw z młynem wzniesionym i skonstru-
owanym w Komorowej Jabłoni za 20 grzywien39. Niestety nie znamy imienia cór-
ki. Z podobną sumą zalegał wobec Mikołaja Malickiego, tenutariusza z Rudnika, 
któremu gdyby go nie spłacił zobowiązał się odstąpić czterech chłopów gospoda-
rujących na dwóch łanach w Żółkwi, mianowicie Mikołaja Domarata, Stanisława 
Ochnolskiego, Grzegorka i Jana Żuka40.

W 1487 r. Mikołaj za 100 grzywien sprzedał cztery łany w Żółkwi Janowi 
Mleczko, tenutariuszowi Strachosławia41. Mleczkowie utrzymali swoją część wsi 
do 1511 r., kiedy to Mikołaj, syn zmarłego Jana Mleczki, odstąpił łany za podob-
ną sumę Stanisławowi Żółkiewskiemu, podkomorzemu bełskiemu i sędziemu 
chełmskiemu42.

Pod koniec lat osiemdziesiątych znany już młyn w Komorowej Jabłoni, tym 
razem także z ogrodem, został ponownie zastawiony za 30 grzywien na trzy lata 
Janowi z Wierzbicy43. Wreszcie także w 1489 r. Mikołaj został zobowiązany do 

27  BO 60/II, k. 22 -22v, 1465 r.
28  APL, TCrI 2, k. 81.
29  Ibidem, k. 44v -45, 1474 r.
30  Ibidem, k. 56.
31  Ibidem.
32  Ibidem, k. 66v. Zob też k. 88 -88v, k. 511v -512.
33  Ibidem, k. 128 -128v.
34  Ibidem, k. 142 -142v, 1480 r.
35  Ibidem, k. 142v.
36  Ibidem, k. 143, 1480 r.
37  Ibidem, k. 162 -162v.
38  Ibidem, k. 212v, 1483 r.
39  Ibidem, k. 174v.
40  Ibidem, k. 241, 1484 r.
41  Ibidem, k. 268v.
42  APL, TCrI 3, k. 123 -124.
43  APL, TCrI 2, k. 281v, 282 -282v, 1489 r.
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zapłaty 10 grzywien do świąt Bożego Narodzenia Janowi z Piotrowic pod karą 3 
grzywien44. Ostatnie dotyczące Mikołaja Żółkiewskiego zapiski sądowe pochodzą 
z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XV w. i odnosiły się do akcji prawnych 
skierowanych wobec syna Jakuba. W 1490 r. zastawił mu za 40 grzywien dąbrowę 
o powierzchni łanu, położoną aż przy granicy z Chłaniowem45. Po raz ostatni poja-
wił się Mikołaj w sądzie krasnostawskim w 1493 r. i zapisał synowi za 20 fl orenów 
dwie karczmy w Żółkwi oraz pięciu kmieci na półłankach: Jakuba Dutka, Stanisła-
wa Szczukę, Bartłomieja Kopacza, Stanisława Smoligę i Grzegorza46.

Jan i Mikołaj (pomijając efemerycznego Zbigniewa piszącego się de Zolkow, 
znanego zaledwie z dwóch pozwów skierowanych przeciw Iwaszkowi i Senkowi 
z Andrzejowa47 co sugeruje, że był to raczej Zbigniew z Ziółkowa, właściciel m.in. 
Zezulina48 niezbyt odległego od Andrzejowa.) występowali w przekazach źródło-
wych równolegle z braćmi ciotecznymi, a więc potomstwem Anny, siostry ich ojca 
Jakuba. Wprawdzie otrzymała ona w posagu dla męża Jana Łubka wsie Wierzbicę 
i Rożki, widocznie jednak zachowała jakieś prawa do dóbr ojczystych i macierzy-
stych w Żółkwi, skoro jej trzej synowie konsekwentnie przez całe życie posługiwali 
się przydomkiem posesjonatywnym urobionym od gniazda rodzinnego Żółkiew-
skich. Już w 1447 r. Anna została odnotowana jako wdowa z Wierzbicy, której 
towarzyszyli dwaj synowie: Stanisław i Piotr49. Nie byli to wszyscy jej synowie. 
W 1450 r. przed sądem hrubieszowskim stanęli Piotr z Żółkwi ze swoim bratem 
rodzonym Mikołajem50. Najpewniej była to zlatynizowana forma imienia Miklasz, 
najmłodszego z braci, pod którym konsekwentnie występował w kolejnych zapi-
sach. W ostatnią sobotę po świętym Piotrze 1469 r. w Krasnymstawie, w obecności 
króla, odbywał się sąd wiecowy. Obecna na nim była Anna z Wierzbicy z syna-
mi Stanisławem, Piotrem i Miklaszem z Wierzbicy i Rożków, na prośbę których 
Kazimierz Jagiellończyk polecił ustalić wiarygodność znanego nam dokumentu 
z 1417 r. poświadczonego przez starostę chełmskiego Korejwę z Łyszcza51.

Spośród synów Anny, odnotowanej po raz ostatni w 1470 r.52, niewątpliwie naj-
starszym był Stanisław53. We wszystkich zapiskach występował z poprzedzającym 
imię predykatem venerabilis – czcigodny, przynależnym zwyczajowo osobom du-
chownym. Jest to pewna wskazówka, która mogłaby sugerować, że Stanisław był 
księdzem. Z całą pewnością natomiast pełnił urząd ziemski w Chełmszczyźnie bę-
dąc pisarzem sądowym. Funkcję tę piastował już w 1443 r.54 i zachował ją prak-
tycznie do końca życia; zmarł przed 1490 r.55 Większość informacji dotyczących 
czcigodnego Stanisława Żółkiewskiego pochodzi dopiero z lat siedemdziesiątych, 

44  Ibidem, k. 284v -285.
45  Ibidem, k. 296v.
46  Ibidem, k. 327.
47  APL, TChI 2, k. 97v, 1450 r.; k. 384, 1462 r.
48  A. Sochacka, Własność ziemska w województwie lubelskim w średniowieczu, Lublin 1987, s. 94.
49  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 35.
50  APL, THrI 1, k. 16v.
51  BO 60/II, k. 18v -20.
52  APL, TCrI 2, k. 13v -14.
53  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 45.
54  APL, TChI 2, k. 43.
55  APL, TCrI 2, k. 299v -300.
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a zwłaszcza osiemdziesiątych XV w. W latach 1451 -1469 uchwytny jest tylko jako 
notariusz ziemi chełmskiej56. Dopiero w 1472 r. Stanisław stanął osobiście przed 
sądem i zeznał, że braciom rodzonym Piotrowi i Mikołajowi, dziedzicom Żółkwi, 
odstąpił swoje dobra ojczyste i macierzyste, które posiadał w Żółkwi, Rożkach, 
Koziej Górze oraz Kuźnicach i uwolnił je spod swej władzy57, choć później został 
jeszcze odnotowany jako tenutariusz Koziej Góry58. W 1478 r. dostojnicy chełmscy 
poręczyli Stanisławowi 70 grzywien, z których 24 zabezpieczyli aż do ich wybra-
nia na połowie słodu z wielkiego młyna w Krasnymstawie59. Na początku 1480 r. 
Stanisław zalegał ze spłatą 30 grzywien Jakubowi Makowskiemu, murarzowi z Dą-
browicy, za które godził się wydzierżawić łąkę dla bydła60. Ale równocześnie był 
wierzycielem wobec Niemirzy Żdanowskiego ze Skokówki, który był mu dłużny 
kwotę 140 grzywien61, czy też wobec Jana z Żółkwi dłużnego 30 fl orenów62 spła-
conych w następnym roku63. W 1485 r. Stanisław odstąpił za 70 grzywien swoje-
mu siostrzeńcowi Mikołajowi Malickiemu, dzierżawcy Rudnika, swój zastaw od 
Mikołaja Żółkiewskiego, czyli siedem i pół łana w Woli Żółkiewskiej zwanej Po-
perczyńska oraz karczmę w Żółkwi, w której rezydował Jan Jucha64. Jednocześnie 
siostrzeniec odstąpił mu za 20 grzywien dwa łany osiadłe w Żółkwi, na których 
rezydowali Suczek, Grzegorz, Smoliga i Wojciech65.

Ostatnie lata życia Stanisława zdominowała kwestia przejęcia i utrzymania te-
nuty królewskiej w chełmskiej Stężycy. W 1483 r. Stanisław z Bzowa zobowiązany 
był ustąpić za zgodą królewską Stanisławowi swoją dzierżawę w Stężycy, jeśliby nie 
wykupił ciążących na niej obciążeń na kwotę 160 grzywien, wówczas wwiedzie 
Żółkiewskiego w dobra bzowskie i chłaniowskie66. Rok później zobowiązania uro-
sły do 200 grzywien67, dlatego w 1485 r. nastąpiła zgoda na objęcie wsi królewskiej 
przez Stanisława68. Od 1486 r. pisał się on dzierżawcą Stężycy, ale teraz dla od-
miany był winien Bzowskiemu 107 grzywien69 i 78 w roku następnym70. Problem 
regulacji wzajemnych zobowiązań znalazł odbicie w 1488 r. ostatnim, w którym 
odnotowano Stanisława Żółkiewskiego, notariusza ziemi chełmskiej71. Zapewne 
zmarł tego roku za czym przemawiają starania o przejęcie jego tenuty w Stężycy 
przez Jana z Żółkwi, zapewne jako spadkobiercy (zob. niżej), chociaż dopiero dwa 

56  U III/2, s. 163.
57  APL, TChI 2, k. 523 -523v; BPAN Kraków 8822/6, wypisy ks. Kozickiego, s. 9.
58  APL, Ibidem, k. 564v -566v, 1482 r.
59  APL, TCrI 2, k. 113v -114.
60  Ibidem, k. 162.
61  Ibidem, k. 185 -186, 1480 r.
62  Ibidem, k. 242v, 1485 r.
63  Ibidem, k. 254v, 1486 r.
64  Ibidem, k. 245.
65  Ibidem, k. 245 -245v, 1485 r.
66  Ibidem, k. 215v -216.
67  Ibidem, k. 233v,1484 r.
68  Ibidem, k. 243v.
69  Ibidem, k. 256 -256v.
70  Ibidem, k. 267 -267v.
71  Ibidem, k. 274v, 278. Zob. też Terrestria Chelmensia Decreta, ks. z -25 (dalej: TChD z -25), k. 122v, 

1488 r.
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lata później zapisano przy jego personaliach niegdyś (olim) stanowiący dowód 
śmierci72.

Piotr, młodszy brat wielebnego (reverendi) Stanisława w początkowym okre-
sie działalności był szczególnie aktywny w sądzie hrubieszowskim. W przywróco-
nych stosunkowo niedawno do obiegu badawczego aktach hrubieszowskich został 
w latach 1450 -1463 odnotowany sześciokrotnie. W 1450 r. Maciej z Czernięcina 
zastawił wieś Bereść w powiecie lubomelskim za 22 grzywny, którą Piotr z bra-
tem Mikołajem mieli trzymać aż do spłaty od dnia intromisji wyznaczonego za 
dwa tygodnie i trzy dni73. Rok później Piotr miał wyznaczony pierwszy termin 
sądowy przeciwko Kmicie ze Strzyżowa74, którego pozwał za kaucję poręczoną 
bratu Mikołajowi wysokości 5 grzywien. W 1460 r. Wirzbięta z Siennicy poręczył 
za Mikołaja z Oborkowa i Piotra z Żółkwi pod zastaw 100 grzywien75, a trzy lata 
później Piotr jako powód wyznaczył termin rozprawy przeciw Maciejowi, wójtowi 
Hrubieszowa76. Maciej, będący jednocześnie dzierżawcą Unikowa oświadczył, że 
spór o browar w Hrubieszowie i dochód pieniężny z niego, Piotr przegrał pod karą 
pokupu77.

Piotr często obecny w sądzie nie piastował znaczących urzędów ziemskich. 
W 1462 r. był zaledwie komornikiem (camerarius78) i funkcję tę wykonywał tak-
że w 1469 r. u boku Stanisława Tęczyńskiego, podkomorzego chełmskiego79. Na 
roczkach krasnostawskich trzykrotnie tego samego roku 1473 wystąpił z tytułem 
sędziego grodzkiego80.

Od końca lat sześćdziesiątych do połowy siedemdziesiątych, kiedy to odno-
towano śmierć Piotra, występuje on konsekwentnie ze swoim młodszym bratem 
Miklaszem, znanym zapewne od 1450 r.81 W 1468 r. Zygmunt z Pomorzan, staro-
sta krasnostawski, zastawił obu braciom rodzonym cło mostowe w Krasnymstawie 
za 110 grzywien82. Przejęli również w 1472 r., o czym była już mowa, dobra po 
starszym bracie Stanisławie83, a już w następnym roku 1473 Piotr i Miklasz ze-
znali, jak należy przypuszczać ze względu na uszkodzony tekst, że Annie (zapew-
ne córce pierworodnej Piotra) zapisali i zabezpieczyli 300 grzywien na dobrach 
w Wierzbicy, Rożkach i Żółkwi84. Jest to ostatnia czynność prawna jakiej dokonał 
Piotr. W 1474 r. stanęła przed sądem Elżbieta, wdowa po Piotrze Żółkiewskim, 
siostra Jana Gorzkowskiego85. Elżbieta nie była posiadaczką swoich części wsi, 
dysponowała nimi z racji posagu i wiana. Mogło to rodzić pewne perturbacje, co 

72  APL, TCrI 2, k. 299v -300, 1490 r.
73  APL, THrI 1, k. 16v.
74  Ibidem, k. 25, 27, 1451 r.
75  Ibidem, k. 44.
76  Ibidem, k. 58v, 1463 r.
77  Ibidem, k. 62.
78  APL, TChI 2, k. 384.
79  BPAN Kraków 8823/3, wypisy ks. Kozickiego, s.108.
80  APL, TCrI 2, k. 26, k. 28, k. 41v -42.
81  APL, THrI 1, k. 16v.
82  APL, TCrI 2, k. 539v -540.
83  APL, TChI 2, k. 523 -523v.
84  APL, TCrI 2, k. 29v -30.
85  Ibidem, k. 59 -59v.
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zresztą znalazło odbicie w aktach sądowych. W 1474 r. Jan Gorzkowski zeznał, że 
z racji posagu swojej siostry Elżbiety, niegdyś żony Piotra Żółkiewskiego, jest zo-
bowiązany Janowi, Stanisławowi, Mikołajowi (synom Jana Żółkiewskiego a wnu-
kom Jakuba) i Piotrowi, swojemu siostrzeńcowi, dziedzicom Żółkwi zapłacić 65 
grzywien do Bożego Narodzenia pod karą 3 grzywien86. Szybko uregulował należ-
ność, skoro Elżbieta jeszcze w tym samym roku stwierdziła, że jej żądania zostały 
zaspokojone ze wszystkich dóbr ojczystych i macierzystych87. Wreszcie również 
w 1474 r. Mikołaj, dziedzic z Krupego i Orzechowa oświadczył, że za Annę, swoją 
żonę, córkę zmarłego Piotra Żółkiewskiego otrzymał w posagu 100 grzywien, ko-
nia i dwór, które wniosła mu do jego dziedzictwa. Krupski wianował ją adekwatną 
kwotą i całą sumę 200 grzywien zabezpieczył na połowie swoich dóbr w Krupem 
i Orzechowie88. Z powyżej zestawionych danych widać, że obok Anny, dowod-
nej córki Piotra, pojawił się też Piotr, siostrzeniec Jana Gorzkowskiego, czyli jak 
należy mniemać syn Elżbiety Gorzkowskiej i Piotra Żółkiewskiego89. Piotr junior 
jest postacią dość efemeryczną, być może będącą efektem pomyłki pisarskiej, gdyż 
później nie pojawia się w źródłach wśród właścicieli Żółkiewki.

Miklasz przeżył swojego brata zaledwie o kilka lat. W 1479 r. Mikołaj Żółkiew-
ski zapisał Miklaszowi i Stanisławowi, braciom rodzonym, całą swoją część Woli 
Żółkiewskiej zwanej Poperczyńska za 61 grzywien, mianowicie osiem i pół łana 
nad rzeką Żółkwią90. Osobista obecność Miklasza w sądzie krasnostawskim więcej 
nie została odnotowana. Dopiero dziesięć lat później w 1489 r. w aktach pojawił się 
Jan , syn zmarłego Mikołaja91. Niewątpliwie chodziło tu o zmarłego Miklasza, co 
dowodzą zapisy z 1492 r. Wówczas to Jan, syn zmarłego Miklasza, dziedzic Wierz-
bicy i Rożków zapisał swojej żonie Annie, córce Andrzeja Laszniowskiego, 300 
grzywien posagu, zrewanżował się takąż sumą wiana i całą oprawę zabezpieczył 
na całości dóbr w Wierzbicy i Rożkach oraz dzierżawie w Żółkwi i Makowiskach92. 
Jednak Jan, syn Miklasza, konsekwentnie posługiwał się przydomkiem posesjona-
tywnym z Wierzbicy, co jest dostrzegalne w latach 1471 -150893.

Wnukami Anny, siostry Jakuba, byli więc niewątpliwie Jan Wierzbicki i Anna, 
córka Piotra oraz być może nieznany skądinąd Piotr. Wypada w tym momencie 
wrócić do trzeciego pokolenia zstępnych Jakuba, czyli potomków jego dwóch sy-
nów Jana i Mikołaja. Wspomniany już wyżej Jan i jego siostra Nieradka, nie byli 
jedynym potomstwem zmarłego Jana, syna Jakuba. W 1488 r. przed sądem stanę-
ła Katarzyna Żółkiewska z przydomkiem Stara (Antiqua), która zgłosiła roszcze-
nia do oprawy po zmarłym mężu Janie94. Towarzyszyli jej kolejni synowie Stani-
sław i Mikołaj. Wreszcie rok później źródła ujawniły najmłodszego z braci Eliasza. 

86  Ibidem, k. 60v.
87  Ibidem, k. 61v, 1474 r.
88  Ibidem, k. 63v.
89  Ibidem, k. 60v, 1474 r.
90  Ibidem, k. 128 -128v.
91  Ibidem, k. 290v -291.
92  Ibidem, k. 321, 321v. Zob. też: BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 63.
93  Odpowiednio: TCrI 2, k. 74v -75; TCrI 3, k. 35 -35v. Ożenił się też z Anną, córką Andrzeja Kazniewskiego, 

MRPS II, supl. 111.
94  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 63.
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Wówczas to Katarzyna zwana Starą zrezygnowała z przypadłych jej dóbr posaż-
nych na rzecz swoich synów Stanisława i właśnie Eliasza wwiązując ich w rzeczo-
ne dobra95. W 1489 r. bracia Stanisław, Mikołaj i Jan, pominąwszy Eliasza, który 
widać musiał zadowolić się wcześniej uzyskanym działem, dokonali miedzy sobą 
podziału dóbr rodowych. Stanisław i Mikołaj przejęli wszystkie dobra w Wierz-
bicy i Rożkach dzierżone niegdyś przez Piotra (syna Anny) oraz połowę Żółkwi 
z karczmą zapisaną niegdyś przez czcigodnego Stanisława (pisarza chełmskiego) 
szlachetnemu Stanisławowi Żółkiewskiemu. Wieś królewska Makowiska, za zgodą 
króla, miała przypaść Janowi, zaś Stanisław i Mikołaj przejęli dzierżawę we wsiach 
Kuźnica i Kozia Góra96. Tak przeprowadzony dział majątkowy stanowił punkt od-
niesienia działalności gospodarczej i politycznej Żółkiewskich na przełomie XV 
i XVI stulecia.

Najwcześniej spośród braci, bo już w 1473 r., odnotowany został Jan97, obecny 
w sądzie również w roku następnym98. Był on zapewne najstarszym z rodzeństwa. 
W 1480 r. ożenił się z Barbarą, córką Jana z Krzywego, którą ojciec uposażył sumą 
100 grzywien, mąż zaś wianował podobną kwotą i zabezpieczył na połowie swo-
jej części dóbr Żółkwi i Woli Żółkiewskiej99. Jan w latach 1485 -1486 miał spór 
z wujem Stanisławem, pisarzem chełmskim o 30 fl orenów, które zabezpieczył na 
połowie stawu i młyna w Woli Żółkiewskiej100. Z kolei dwa lata później był winien 
tym razem 30 grzywien Katarzynie, wnuczce Stanisława Woczewskiego, za odstą-
pienie królewskiej wsi Stężyca101.W 1491 r. Jan po raz pierwszy wystąpił z przy-
domkiem Kowal przeciw Tomaszowi z Krzywego o zaległe 20 grzywien, za które 
pozwany winien mu odstąpić dwóch chłopów w Krzywem102. Większą sumę aż 70 
grzywien winien był mu Paweł Sbroszek z Uhrynowa pod karą wwiązania w wieś 
Holubie103.

W 1492 r. Jan Kowal zeznał, że Stefan z Borówka ziścił zobowiązanie z posagu 
ciotki Katarzyny104, czyli najpewniej córki stryja Mikołaja. Ów Stefan był zatem 
tożsamy ze Stefanem z Borowa, który w 1471 r. wziął zastaw od Mikołaja z Żółkwi 
z racji posagu Katarzyny. Dwadzieścia lat później powinien on być zwrócony jej 
krewnym jeśli Katarzyna zmarłaby bezpotomnie, aczkolwiek w zapisce nie wspo-
mniano o niej jako zmarłej. Bardzo ważną decyzję podjął Jan zapewne w ostatnich 
latach swojego życia, mianowicie w 1498 r. cały swój majątek w Żółkwi i Woli Żół-
kiewskiej łącznie z młynem, zagrodą i dworem nadał córce Jadwidze, żonie Jana 
Kreglara, mieszczanina lubelskiego105. Następnie żona Jana Żółkiewskiego, Barbara 
zrezygnowała ze swojej oprawy, zaś woźny krasnostawski Wojciech ogłosił intro-

95  APL, TCrI 2, k. 289v, 1489 r.
96  Ibidem, k. 290 -290v.
97  Ibidem, k. 26.
98  Ibidem, k. 60v.
99  Ibidem, k. 149v -150; BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 63, 65.
100  APL, TCrI 2, k. 242v, 254.
101  Ibidem, k. 278, 1488 r.
102  Ibidem, k. 306.
103  Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond. 2, op.1, ks. 1, s. 457 -458.
104  APL, TCrI 2, k. 320v; BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 63.
105  APL, Terrestria Crasnostaviensia Decreta, ks. 2 (dalej: TCrD 2), k. 22 -22v.
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misję Jadwigi106. Już w 1499 r. Jadwiga za zgodą męża zastawiła całość uzyskanych 
dóbr Wacławowi z Olbrachcic za 130 fl orenów węgierskich107. W ostatnim, zna-
nym zapisie z 1500 r. Jan pozostałości swych dóbr w Żółkwi i Woli Żółkiewskiej 
zastawił za 200 grzywien braciom Stanisławowi i Mikołajowi z Wierzbicy i Roż-
ków108. Dopiero w 1515 r. wspomniano zmarłego Jana Kowala, kiedy to jego cór-
ka Jadwiga, żona mieszczanina lubelskiego Jana Kreglara, sprzedała swoją część 
dziedzictwa w Żółkwi, Poperczynie i Wolach Żółkiewskich stryjowi, Stanisławowi 
Żółkiewskiemu109.

Stanisław był zapewne drugim pod względem starszeństwa wśród braci, skoro 
w źródłach zawsze pisano go przed Mikołajem. Żył on równolegle ze Stanisławem, 
synem Anny co tylko pozornie mogło sprawić trudności identyfi kacyjne. Obaj 
posługiwali się bowiem całkowicie odmiennymi predykatami. Starszy ze Stanisła-
wów, zapewne jako osoba duchowna, określany był przed imieniem jako venera-
bilis lub reverendus, młodszy początkowo predykatem nobilis, a w miarę rozwoju 
kariery urzędniczej generosus. Stanisław notariusz był wujem Stanisława, później-
szego sędziego chełmskiego. O ile pierwszy dominował w źródłach w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych, o tyle drugi wodził rej w latach dziewięćdzie-
siątych i pierwszym ćwierćwieczu XVI w. Niewątpliwie wpływ na jego obecność 
w aktach sądowych miały pełnione funkcje urzędnicze, począwszy od chorążego 
chełmskiego w latach 1491 -1500, następnie podkomorzego bełskiego (1501 -1525) 
i wreszcie sędziego chełmskiego, którym był od 1508 r. do końca życia 22 kwietnia 
1525 r.110

W 1489 r. Stanisław spłacił Mikołajowi Malickiemu 9 grzywien, które były zapi-
sane na karczmie w Żółkwi przez jego wuja Stanisława111. Rok później, wraz z bra-
tem Mikołajem, sprzedali dom w Krasnymstawie z ośmioma krowami trzyma-
nymi na placu dworzyszcza sędziemu chełmskiemu Piotrowi z Trębaczowa za 20 
grzywien112. W 1491 r. Zbigniewa, żona Jana z Mogielnicy z synem Janem zeznała, 
że Stanisław i Mikołaj Żółkiewscy wywiązali się ze wszystkich spuścin we wsiach 
Wierzbica, Kuźnica, Kozia Góra, Makowiska i Rożki113. Trzy lata później Piotr Ko-
łaczkowski, dzierżawca Ujazdu i Rożków, najął braciom swoją część wsi Rożki za 
8 grzywien114.

Ważne decyzje i posunięcia majątkowe przedsięwzięli bracia wobec siostry 
Doroty i bratanicy Jadwigi. Dorocie, żonie Augustyna z Żulina, w 1499 r. bracia 
zabezpieczyli posag 120 fl orenów na wsi Rożki115. Następnego roku spłacili 130 
fl orenów, które Jadwiga z mężem zapisała Wacławowi z Olbrachcic, a następnie 
wydzierżawili je od Jadwigi za 200 grzywien116. W 1504 r. Mikołaj Hurko z Przewał 

106  Ibidem, k. 22v -23, 1498 r.
107  Ibidem, k. 29 -29v.
108  APL, TCrI 2, k. 369 -369v.
109  APL, TCrI 3, k. 183 -184v. Zob. też TChI z -26, k. 146, 1516 r.
110  U III/2, s. 47, 145, 182.
111  APL, TCrI 2, k. 291.
112  Ibidem, k. 298, 1490 r.
113  Ibidem, k. 309.
114  Ibidem, k. 356.
115  APL, TChI 2, k. 591.
116  APL, TCrI 2, k. 367 -368, 1500 r. Zob. też TChD 2, k. 37 -37v., 1500 r.
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i Matcza zeznał, że jest winien 20 grzywien Stanisławowi Żółkiewskiemu, sędzie-
mu chełmskiemu (sic), za które jeśliby ich nie spłacił odstąpi całą wieś Buziaki117. 
Uiścił natomiast swoje zobowiązanie na kwotę 60 grzywien Jerzy Krupski, które 
kiedyś zabezpieczył na Orchowie jego brat Krystian118.

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XVI w. Stanisława absorbowało uregu-
lowanie spraw po zmarłym bracie Mikołaju, o czym niżej. W 1513 r. Stanisław za-
warł związek małżeński z Aleksandrą, zwaną Olechna, której nadał wieś Żółkiew 
ze wszystkimi Wolami Żółkiewskimi119. Dopiero w 1519 r. odnotowano, że otrzy-
mał wraz z ręką Aleksandry, córki zmarłego Jana Kulikowskiego, 200 grzywien, 
cała zaś oprawa wyniosła zwyczajowo dwa razy tyle120.

Przed 1515 r. Stanisław musiał zostać tenutariuszem Szczytyna w powiecie rat-
neńskim, skoro w tym roku Jakub Kasper, dzierżawca Kamienia i Szczytyna zeznał, 
że spłacił Żółkiewskiemu potężną sumę 1100 fl orenów121, choć jeszcze w 1516 r. 
Stanisław pisał się tenutariuszem wsi122. W 1518 r. był świadkiem zamiany dóbr 
w Żółkwi jakiej dokonali miedzy sobą bracia Andrzej i Paweł Radwanowie123 (zob. 
niżej), wreszcie w 1520 r. wspomniany już Mikołaj Hurko zastawił mu swoje dzie-
dzictwo w Szczytynie za 70 grzywien124.

Żółkiewski był żywotnie zainteresowany umacnianiem i rozbudowywaniem 
swej pozycji gospodarczej na Zabużu. W 1522 r. wystarał się u króla o nowy przy-
wilej, który niegdyś wystawił Władysław Warneńczyk dla Mikołaja Lubrańskie-
go. Stary dokument, który opiewał na 100 grzywien zapisanych na wsi Kuźnica 
w powiecie lubomelskim uległ zniszczeniu w pożarze fortyfi kacji turobińskiej125. 
W 1523 r. Stanisław uregulował należność wysokości 60 grzywien wobec braci 
Mikołaja i Jana z Żulina, którą był winien niegdyś ich ojcu Augustynowi z racji 
oprawy zapisanej na Rożkach126. Stanisław Żółkiewski zmarł w 1525 r. pozostawia-
jąc pięciu synów Jana, Stanisława, Marcelina, Tomasza i Kaspra127.

Sporo trudności identyfi kacyjnych, zwłaszcza w pierwszym okresie swojej 
działalności, przysparza kolejny z braci Mikołaj. Problem w tym, że co najmniej do 
końca lat dziewięćdziesiątych bardzo aktywnie działał jego stryj również o imieniu 
Mikołaj, któremu ze względu na ową dychotomię być może przypisano zbytnią 
nadaktywność. Dla wcześniejszego okresu w zasadzie jedynym kryterium identy-
fi kacyjnym pozostawała jego obecność u boku starszego brata Stanisława, co ze-
stawiono już powyżej. W 1496 r. Stanisław i Mikołaj spłacili braci Kołaczkowskich 

117  APL, TChI 2, k. 113 -113v.
118  Ibidem, k. 116v -117, 1504 r.
119  APL, TCrI 3, k. 157v -158.
120  Ibidem, k. 296.
121  Castrensia Chelmensia Relationes, ks. 1 (dalej: CChR 1), k. 107v -108, 1515 r.
122  APL, TChI z -26, k. 141 -142v.
123  APL, TCrI 3, k. 270 -271v.
124  APL, TChI z -26, k. 364 -365v, k. 366, k. 372 -372v.
125  MRPS IV, 13485.
126  APL, TCrI 3, k. 408v -409.
127  APL, Castrensia Chelmensia Inscriptiones, ks. 2 (dalej: CChI 2), k. 204 -204v, 1528 r.; BO 60/II, k. 20 -22, 

1530 r.; TCrI 2, k. 429v -430, 1532 r. W 1540 r. została odnotowana Katarzyna, wdowa po Marcelinie wraz z synem 
Wojciechem (TCrD 2, k. 131, 251), zaś w 1546 r. żona Stanisława Żółkiewskiego, Zofia, córka Jana Lipskiego, 
TCrI 4, k. 610v. Warto też wspomnieć Zofię, siostrę braci Żółkiewskich. Zob. TCrD 2, k. 3v -4v, 1541 r.
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z Ujazdowa z sumy 8 grzywien zapisanej na ich części we wsi Rożki128 i natych-
miast zastawili ją za tą samą kwotę Przedborowi z Bychawy129. W 1500 r. mieli od-
dać 75 grzywien Augustynowi z Żulina, jeśliby tego nie zrobili wwiążą go w Rożki 
za zgodą Stanisława z Długołoz130.

Tego samego roku Mikołaj zwany Szyszka z Żółkwi otrzymał od swojej żony 
Doroty, córki Jana Kopid (z Krzywego?) 20 grzywien posagu, które oprawił na jed-
nym łanie w całości, położonym między miedzą Radwana i Jakuba Maszowskiego 
zwanego Szyszka w Żółkwi131. Ksiądz Kozicki zaliczył Mikołaja Szyszkę w poczet 
Żółkiewskich utożsamiając go z Mikołajem, bratem Stanisława132. Już sama wyso-
kość oprawy wynosząca zaledwie 20 grzywien, wobec tak możnego rodu jakim byli 
Żółkiewscy, budzi wątpliwości. Dobitnie przemawia za tym wzmianka z 1513 r., 
w której Jan Szyszka z Maszowa, wnuk zmarłego Mikołaja Szyszki zeznał, że Stani-
sław Żółkiewski spłacił go z 28 grzywien, za które niegdyś Jakub Żółkiewski zasta-
wił dwa łany z łąką133. Warto zauważyć, że wspomniana wyżej Nieradka, córka Jana 
z Żółkwi zmarłego przed 1473 r., była żoną Świętosława z Maszowa. Szyszkowie 
mogli więc być jej powinowatymi lub potomkami, skoro także pisali się z tej wsi.

W 1503 r. Mikołaj Żółkiewski został chorążym chełmskim134, król zaś zapisał 
mu, za wstawiennictwem brata Stanisława, 700 fl orenów na mieście Skała na Po-
dolu135. W 1507 r. Jakub Gorzkowski odstąpił Mikołajowi zastaw w Wielkopolu 
za niespłaconą przez Piotra i Pawła Gorzkowskich sumę 36 grzywien136. Miko-
łaj zmarł przed 25 październikiem 1509 r., wówczas bowiem nastąpiła zmiana na 
urzędzie chorążego chełmskiego137. W 1510 r. Stanisław Żółkiewski arendował, 
czyli najął wieś Wielkopole, swoją tenutę, Pawłowi Gorzkowskiemu po śmierci 
brata rodzonego Mikołaja, dzierżawcy Wielkopola138. Wreszcie w 1511 r. Anna, 
żona sławetnego (famatus), Mikołaja Lubomelskiego, rajcy Lubomli, zeznała że 
Stanisław Żółkiewski, jej brat rodzony, spłacił ją z patrymonium i matrymonium 
oraz ze spadku po śmierci Mikołaja Żółkiewskiego, jej brata rodzonego139.

Najmniej informacji zachowało się w odniesieniu do czwartego, najmłodszego 
z braci, Eliasza. Po raz pierwszy został wspomniany w 1489 r., kiedy to na jego rzecz 
matka Katarzyna zrzekła się oprawy140. W 1496 r. Eliasz zawarł związek małżeński. 
Jego wybranką była Elżbieta, córka Mikołaja Bystrama z Wierzchowisk. Otrzyma-
ła ona 250 fl orenów posagu, mąż wianował ją podobną sumą i całe 500 fl orenów 
zapisał na połowie swoich dóbr w Żółkwi i Woli Żółkiewskiej141. W 1511 r. wszyst-

128  APL, TCrI 2, k. 460.
129  Ibidem, k. 460 -460v, 1496 r.
130  APL, TCrD 2, k. 38 -38v.
131  APL, TCrI 2, k. 368v.
132  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 65.
133  APL, TCrI 3, k. 154v.
134  MRPS III, 766.
135  Ibidem, 834.
136  APL, TCrI 3, k. 5v, k 39 -39v.
137  U III/2. s. 146.
138  APL, TCrI 3, k. 91v.
139  Ibidem, k. 116.
140  APL, TCrI 2, k. 289v.
141  Ibidem, k. 385.
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kie swoje części dziedzictwa w Żółkwi, Poperczynie i obu Wolach Żółkiewskich 
Eliasz sprzedał za 300 grzywien swemu bratu Stanisławowi, podkomorzemu beł-
skiemu i sędziemu chełmskiemu142, który w zamian odstąpił mu wieś królewską 
Stężycę w powiecie krasnostawskim143. W 1532 r. w sądzie stanęli Maciej i Prokop, 
synowie zmarłego Eliasza, tenutariusze Stężycy144. Wypada więc przyjąć, że zgon 
Eliasza nastąpił przed 1532 r.

Jan, Stanisław, Mikołaj, Eliasz byli wnukami Jakuba. Do ich grona trzeba dołą-
czyć obok potomków Jana, także dzieci jego brata Mikołaja. Źródła, obok córki Ka-
tarzyny, ujawniają tylko jednego męskiego następcę, Jakuba, towarzyszącego ojcu 
Mikołajowi od 1465 r.145 To Jakubowi w 1490 r. Stanisław Żółkiewski zastawił za 
30 fl orenów staw i młyn w Komorowej Jabłoni146, ojciec dąbrowę za 40 grzywien147, 
zaś Mikołaj Malicki, tenutariusz Rudnika dziedzic Gruszki Wielkiej, odstąpił za-
staw siedmiu i pół łana w Woli Żółkiewskiej uczyniony niegdyś przez Stanisława, 
pisarza chełmskiego za 61 grzywien148. Temuż Malickiemu zalegał Jakub z zapłatą 
40 grzywien149. W 1490 r. Jakub otrzymał od Jadwigi, swojej żony 100 grzywien 
posagu, które wraz z wianem oprawił jej na połowie posiadłości w Żółkwi i Woli 
Żółkiewskiej150. Skromny stan posiadania Jakuba ojciec wzbogacił mu zapisując 
dwie karczmy i pięciu chłopów na półłankach151. Jakub zmarł przed 1513 r., odno-
towany został bowiem w czasie przeszłym, wówczas to, gdy Stanisław Żółkiewski 
odkupił za 28 grzywien od Jana Szyszki dokonany przez niego zastaw dwóch ła-
nów z łąką zwanych pod Komorową Jabłonią152. Niestety źródła milczą o ewentu-
alnych descendentach Jakuba.

Na zakończenie warto zauważyć, że stworzona i rozbudowana przez Żółkiew-
skich włość przy granicy chełmsko -lubelskiej obejmowała, obok gniazda rodo-
wego – Żółkwi, także Wierzbicę, Wierzchowiny, Rożki, Makowiska, Poperczyn 
i pozostałe Wole Żółkiewskie (pomijając tenuty Kozią Górę, Kuźnicę, Stężycę 
i Szczytyn). Kompleks dóbr nie stanowił hermetycznie zamkniętej struktury go-
spodarczej. Wręcz przeciwnie, całość podatna była na cyrkulację obrotu w sferze 
ekonomicznej obejmującej sprzedaż, zamiany, darowizny, dzierżawy, zastawy itp. 
Dostrzegalne są też próby ingerencji w strukturę własności kompleksu agrarnego 
wsi rodowej. Dzierżawcami skromnych, bo zaledwie dwułanowych dziedzin byli 
Mleczkowie, czy też właściciele Maszowa, posługujący się przydomkiem Szyszka. 
Ich obecność w Żółkwi była krótkim epizodem, nie utrzymali oni swoich tenut, 
gdyż zostali szybko spłaceni z sum zastawnych.

W pierwszej połowie XVI w. znaczący dział posiedli i utrzymali Radwanowie, 
omyłkowo wpisani przez księdza Kozickiego jako gałąź drzewa genealogicznego 

142  APL, TCrI 3, k. 113 -114.
143  Ibidem, k. 114v -115, 1511 r.
144  APL, TCrI 2, k. 429 -429v.
145  BO 60/II, k. 22 -22v.
146  APL, TCrI 2, k. 296, 1490 r.
147  Ibidem, k. 296v.
148  Ibidem, k. 299v -300.
149  Ibidem, k. 300, 1490 r.
150  Ibidem, k. 300v.
151  Ibidem, k. 327.
152  APL, TCrI 3, k.154v.
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Żółkiewskich153. Już w 1500 r. została wspomniana miedza graniczna łanu nale-
żącego do Radwana Moszdzena154. Nie wiemy jaką drogą wszedł on w posiadanie 
dóbr, zapewne kupna skoro pisał się właścicielem części wsi. Brak natomiast da-
nych, które pozwoliłyby stwierdzić fakt wżenienia się w wieś. W 1515 r. odnotowa-
ny został Andrzej Radwan, a trzy lata później jego brat Piotr, jak należy przypusz-
czać potomkowie Radwana Moszdzena. Oni to dokonali w 1518 r. zamiany dóbr 
ze Stanisławem Żółkiewskim, sędzią chełmskim, w obrębie Żółkiewki. Stanisław 
odstąpił im dwa łany zwane Szyszczyńskie, między miedzą Mostalowską i Mo-
szdzeniowską z przymiarkiem i łąką Syczyńską oraz cztery łany, będące niegdyś 
w zastawie Mleczki z łąką obok Żółkwi i Poperczyna oraz łąką między Ostrowem 
a stawem w Komorowej Jabłoni. Z kolei Radwanowie odstąpili Stanisławowi sześć 
łanów dziedzicznych w Żółkwi położonych przy granicy dóbr rzeczonego Stanisła-
wa, w kierunku stawu w Komorowej Jabłoni i stawu na rzece Żółkwi, przy kościele 
parafi alnym, w kierunku dworzyszcza Eliaszowskiego155.

W 1522 r. Florian Chrząstowski, tenutariusz Łopiennika Ruskiego, był winien 
Piotrowi 60 fl orenów, za które zobligował się odstąpić ośmiu chłopów na półłan-
kach w Łopienniku156. Rok później odnotowano w sądzie obecność Urszuli Ra-
dwanowej, tenutariuszki części Jaślikowa i żony Jana Borowskiego z Szopinka, wi-
cenotariusza chełmskiego157. Dziesięć lat później w 1533 r., Urszula już jako żona 
Mikołaja Gorajskiego, odstąpiła swoje dobra w Gorajcu Piotrowi Radwanowi, 
dziedzicowi Żółkwi158. Nieco wcześniej wspomniany Piotr spłacił 160 fl orenów 
Stanisławowi z Chomęcisk159, następnie 100 fl orenów Pawłowi Zaporskiemu160, 
wreszcie 160 fl orenów Mikołajowi Gorajskiemu161. W 1539 r. Piotr Radwan w peł-
nej komitywie ze Stanisławem i Tomaszem Żółkiewskimi oraz ich bratankiem 
Wojciechem pozwali Andrzeja Górkę, kasztelana poznańskiego i starostę wielko-
polskiego, a także Dobrogosta i Jana Świdwów z Szamotuł o wytyczenie granicy 
między wsiami Żabno i Żółkiew162. Warto zauważyć, że Piotr Radwan Żółkiew-
ski, jak go określały źródła, miał również swojego dworzanina i służkę Wojciecha 
Bujańskiego163.

Konkludując warto zauważyć, że materiały źródłowe, a zwłaszcza chełmskie 
akta sądowe, są w stanie dostarczyć wcale pokaźnej dawki informacji dotyczącej 
genealogii Żółkiewskich w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej. Jak 
dotąd były one wykorzystane przez historyków w minimalnym stopniu. Z drugiej 
strony wielość nagromadzonych faktów tylko pozornie zmienia powyższe opraco-
wanie w zbiór danych źródłowych. Wszak ich zebranie, zestawienie, uporządko-
wanie i opracowanie – wbrew pozorom – wymaga znacznego nakładu pracy.

153  BPAN Kraków 8822/5, wypisy ks. Kozickiego, s. 65.
154  APL, TCrI 2, k. 368v.
155  APL, TCrI 3, k. 270 -271v, 292v -293v.
156  Ibidem, k. 273 -274.
157  Ibidem, k. 405 -406, 1523 r.
158  APL, TCrI 2, k. 432 -432v.
159  Ibidem, k. 414 -414v, 1530 r.
160  Ibidem, k. 431v -432, 1532 r.
161  Ibidem, k. 433 -433v, 1532 r.
162  APL, TCrD 3, k. 91 -92.
163  APL, TCrD 2, k. 96, 1540 r.
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Wyłaniający się obraz powiązań genealogicznych właścicieli Żółkwi w ziemi 
chełmskiej pozwala zrewidować z dawna zakorzenione aksjomaty dotyczące gene-
zy rodu. Przede wszystkim ustalenia podważają rozpowszechniony w dotychcza-
sowej historiografi i za herbarzem Kaspra Niesieckiego pogląd, że protoplastą sław-
nego hetmana był drobny szlachcic Jan Łubek, wójt Wysokiego w ziemi lubelskiej. 
Ma to istotne znaczenie dla badań awansu społecznego w Polsce, zwykle bowiem 
kariera rzekomych potomków Jana uchodziła za dowód możliwości wybicia się 
ubogich synów szlacheckich dzięki dochodom z zajęć miejskich.

Okazuje się, że kanclerz Stanisław Żółkiewski był descendentem w linii Jakuba 
Żółkiewskiego herbu Lubicz znanego od 1417 r. Tego samego roku źródła ujaw-
niają także jego siostrę Annę Żółkiewską, żonę Jana Łubka z Wysokiego herbu 
Bończa. Ich potomkowie zachowali prawa własnościowe również w Żółkwi, co 
więcej syn Jana z Łubek pisarz ziemski chełmski Stanisław z Żółkwi, zgromadzony 
majątek przekazał rodzinie swojej matki Anny, a nie krewnym po mieczu, czyli 
np. żyjącemu jeszcze bratankowi Janowi. Wpływ na to mogła mieć drobnoszla-
checka kondycja Wysockich i utrzymywanie się głównie z dochodów wójtostwa 
w Wysokiem164. Pozycja i status majątkowy Żółkiewskich herbu Bończa uległy 
marginalizacji z początkiem XVI w., gdy faktycznie od początku dominującą rolę 
w strukturze własnościowej włości żółkiewskiej odgrywali potomkowie Jakuba 
Żółkiewskiego, najpierw synowie Jan i Mikołaj, potem zaś czterech wnuków i ich 
descendenci.

The Żółkiewski Family of the Lubicz Coat of Arms in the Chełm District 

till the Mid -Sixteenth Century

In the modern era, the Żółkiewski belonged to the elite of the most eminent noble families in 
Poland. Their place of descent is associated without doubt with the history of the Chełm district. 
The literature to date has emphasized especially the person of the Grand Hetman and Chancellor 
Stanisław Żółkiewski. The origins of the family and the arduous growth of their economic and 
political importance in the late Middle Age were less known. It is with this issue that the present 
study is concerned.

Although Żółkiew, or Żółkiewka today, was reported in the sources as early as in 1359, the 
document regrettably failed to mention the possible proprietors of the village. The fi rst owners 
of Żółkiew defi nitely known by name were Jakub (Jacob) and his sister Anna (Anne), recorded as 
late as in 1417. It was the descendants of the lines of Jakub and Anna who were the heirs, docu-
mented in the Chełm records, of the Żółkiew estate, which comprised in the sixteenth century 
not only the family village of Żółkiew, but also Wierzbica, Wierzchowiny, Rożki, Makowiska, Po-
perczyn and Wola Żółkiewska.

164  Słownik historyczno -geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu, oprac. S. Kuraś, [w:] Dzieje 
Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983, s. 139 -141, 279.
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Wizyty króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 

w Lublinie w latach 1671 -1673

Postać króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego nie wzbudza sympatii zarów-
no wśród historyków, jak również wśród ogółu społeczeństwa. Na taki stan rzeczy 
wpłynęła w dużym stopniu negatywna ocena tegoż władcy, jaką przedstawił Hen-
ryk Sienkiewicz w Panu Wołodyjowskim. Z kolei dla historyków Michał Korybut 
jawi się zazwyczaj jako nieudolny władca, któremu przyszło panować po kontro-
wersyjnym Janie II Kazimierzu i niezwykle popularnym Janie III Sobieskim.

Negatywny obraz władcy próbował nieco skorygować Adam Przbyboś w popu-
larnonaukowej biografi i tegoż władcy, która ukazała się w 1984 r.1 Dopiero ostat-
nio Ilona Czamańska w swojej monumentalnej monografi i rodu Wiśniowieckich 
przedstawiła pierwszego króla rodaka w korzystnym świetle, odchodząc wyraźnie 
od zakorzenionej w starszej literaturze historycznej negatywnej opinii o tym królu. 
Warto tutaj przytoczyć dwa zdania wyrażone przez autorkę, w których podsumo-
wała panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego. „Mimo wszystko udało mu 
się jednak przezwyciężyć najpoważniejszy kryzys wewnętrzny i zdobyć niezbędne 
fundusze na wojnę przeciw Turcji. Cena była jednak bardzo wysoka – zapłacił za 
to, mimo młodego wieku, zdrowiem i życiem, panując zaledwie 4 lata”2.

W trakcie swoich niespełna pięcioletnich rządów Michał Korybut czterokrot-
nie odwiedzał Lublin, w którym z pewnością wielokrotnie przebywał w młodości, 
zanim w czerwcu 1669 r. został wybrany na króla Polski i wielkiego księcia Litwy. 
Należy bowiem pamiętać, że po śmierci swojego ojca Jeremiego (1651) wojewo-
dzic ruski wychowywał się w Zamościu na dworze swojego wuja Jana „Sobiepana” 
Zamoyskiego, a po jego śmierci (1665) dobra ordynackie kontrolowała jego matka 
Gryzelda Konstancja z Zamoyskich Wiśniowiecka3.

Po raz pierwszy król Michał przybył do Lublina w 1671 r. Jego podróż wiązała 
się z podjętą wówczas kampanią wojenną na Ukrainie przeciwko siłom kozacko-
-tatarskim hetmana zaporoskiego Piotra Doroszenki. Z tego też powodu, w po-
łowie maja, król zwołał pospolite ruszenie koronne, które miało się zebrać pod 
Lwowem 13 lipca tego roku. Dwór widząc jednak niezdecydowanie szlachty, ro-
zesłał w końcu lipca kolejne uniwersały królewskie, które nakazywały ziemiom 
i województwom, „aby dniem i nocą pod Lublin zbiegały i do boku naszego albo 

1  A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640 -1673, Kraków -Wrocław 1984.
2  I. Czamańska, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, s. 291.
3  A. Przyboś, op. cit., s. 29 -32; I. Czamańska, op. cit., s. 249, 252 -253.
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tam, gdzie ordynans damy, w dobrym wojennym porządku na dzień 10 miesiąca 
augusta stanęły”4.

Szlachta koronna zbagatelizowała jednak zagrożenie kozacko -tatarskie i nie 
pojawiła się pod Lublinem w wyznaczonym dniu. Dobrego przykładu nie dał tak-
że Michał Korybut, który wyruszył z Warszawy dopiero 13 sierpnia 1671 r. Po-
dróż trwała niezwykle wolno, gdyż orszak królewski przybył do Lublina dopiero 
20 sierpnia5. Tego właśnie dnia władca uroczyście wjechał do miasta, co przedsta-
wia dokładnie jedna z zachowanych awiz. „Przyjazd KJMci [był od] godziny w pół 
do dwunastej, który prosto do kościoła farnego dla mszy świętej słuchania wjachał 
i z Królową Jej Mcią. Jmć ksiądz ofi cjał przeciwko niemu ze wszytkiem ducho-
wieństwem z krzyżami wyśli, który z konia zsiadł i szedł oraz z nimi do kościoła, 
[a] w kościół wszedszy miał do niego przemowę jmć ksiądz ofi cjał. Jmć ksiądz 
podkanclerzy [koronny] odpowiedział. Zaraz do całowania ręki JKMci i Królowej 
Jej Mci wszyscy księża, świeccy, prócz zakonnych przystępowali. Którzy, że ich siła 
było Króla JMci rękę pomijali, a Królowej Jej Mci całowali; owo zgoła z wielką chę-
cią Królestwo Ich Mci przyjmowali. Chorągwie województwa naszego wprowa-
dzały Króla JMci. Miasto, kupcy, cechy, Ormianie, wszyscy ku KJMci wychodzili 
i u szańców KJMci klucze oddali. Pan Ważyński miał do Króla JMci przemowę 
tamże u starych wałów”6.

Pobyt władcy w Lublinie uległ znacznemu przedłużeniu, co wiązało się z ocze-
kiwaniem na przybycie pospolitego ruszenia i wypraw wojewódzkich, których 
w dalszym ciągu nie było widać7. Dopiero w końcu sierpnia pod Zemborzycami 
pojawili się pospolitacy z województw poznańskiego i kaliskiego, którzy jako jedy-
ni zjawili się w wyznaczonym obozie. Oburzeni Wielkopolanie nie zgadzali się na 
dalszy marsz w pospolitym ruszeniu, ani na zastąpienie go wyprawami wojewódz-
kimi. Z tego też powodu w ostatni dzień sierpnia władca odbył naradę w gronie 
zgromadzonych przy nim 18 senatorów8.

W pierwszych dniach września do Lublina przybywały również poselstwa od 
województw małopolskich, które ofi arowały władcy zaciągi wojsk powiatowych 
w miejsce pospolitego ruszenia. Ponieważ nie udało się udobruchać Wielkopolan, 
król zwołał na 6 września kolejną radę senatu. Dopiero wyprawieni przez niego se-
natorowie zdołali namówić pospolitaków poznańskich i kaliskich do zakończenia 

4  Akta sejmikowe województwa krakowskiego, wyd. A. Przyboś, t. III, 1661 -1673, Wrocław -Kraków 1959, 
s. 372; L. A. Wierzbicki, Wici na pospolite ruszenie w Koronie w latach 1669 -1673, „Res Historica”, 2008, t. 26, s. 
46.

5  J. Szornel, Zapiski z lat 1669 -1673, oprac. L. A. Wierzbicki, Lublin -Radzyń Podlaski 2008, s. 5; K. Przy-
boś, Itinerarium króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 -1673, [w:] Studia historyczno -prawne. Prace dedy-
kowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy nauko-
wej, pod red. J. Dorobisza i W. Kaczorowskiego, Opole 2004, s. 255; A. Przyboś, op. cit., s. 164 podaje mylnie, że 
król przybył do Lublina już 11 sierpnia; Tę samą datę podaje również T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego 
1629 -1674, t. III, Kraków 1898, s. 49.

6  Z Lublina die 20 augusti 1671, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, sygn. 1070, k. 367; Krótką 
informację o wjeździe króla podają także doniesienia Z Lublina 22 augusti [1671]. Zob. Archiwum Państwowe 
w Krakowie (dalej: APK), Archiwum Rodziny Pinoccich (dalej: ARP), sygn. 372, s. 102 -103; Z kolei T. Korzon, 
op. cit., s. 49 podaje, że król „wjeżdżał konno pod baldachinem, niesionym przez urzędników magistratu”.

7  „Król jeszcze w Lublinie czeka na ludzi”. Zob. J. A. Chrapowicki, Diariusz, cz. III, Lata 1669 -1673, oprac. 
L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009, s. 164.

8  Z Lublina 31 augusti [1671], APK, ARP, sygn. 372, s. 106.
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protestu. Zdecydowano wówczas o zaprzestaniu dalszej wyprawy pospolitaków, 
na miejsce których miano powołać wojska powiatowe. Nazajutrz, czyli 7 września, 
Michał Korybut udał się do obozu Wielkopolan pod Zemborzyce i tam dokonał 
przeglądu pospolitego ruszenia województw poznańskiego i kaliskiego9.

Pobyt Michała Korybuta w Lublinie nie należał do spokojnych. Oprócz dzia-
łań związanych z wyprawą wojenną musiał on łagodzić ostry spór między swoimi 
głównymi doradcami, a więc podkanclerzym koronnym Andrzejem Olszowskim 
i kanclerzem litewskim Krzysztofem Pacem. Dopiero 17 września „Król JM ruszył 
się z Lublina, gdzie mieszkał cztery niedziele spełna, do Piasków na noc”10. Naza-
jutrz minął Krasnystaw i 19 września przybył do Zamościa, gdzie przebywał prze-
szło tydzień11. Następnie udał się do Lwowa i po dłuższym pobycie w tym mieście, 
zdecydował się powrócić do Warszawy. W drodze powrotnej, 8 listopada 1671 r., 
władca zatrzymał się ponownie w Lublinie12.

Po niespełna rocznej przerwie Michał Korybut znowu pojawił się na Lubelsz-
czyźnie, co wiązało się z wyprawą wojenną przeciwko siłom turecko -tatarsko-
-kozackim, które latem 1672 r. wkroczyły na Podole. Od początku października 
wyprawy pospolitego ruszenia z większości województw koronnych gromadziły 
się w obozie generalnym pod Gołębiem i po uchwaleniu generalnej konfederacji, 
ruszyły w stronę Lublina. Dnia 20 października „KJM stanął obozem za Lublinem 
niedaleko Słomianego Rynku nad rzeką Bystrzycą”13, a więc na terenie dzisiejszej 
Kalinowszyzny.

Obozowanie pospolitego ruszenia pod Lublinem trwało przez trzy tygodnie, 
gdyż pospolitacy zamiast maszerować przeciwko najeźdźcom obradowali w kole 
generalnym, pustosząc przy okazji okoliczne miejscowości. Tymczasem stan zdro-
wia króla uległ gwałtownemu pogorszeniu i dlatego 22 października „z rana po 
mszy rejterował się Król JMć do miasta”14. Jak podaje zachowany diariusz, tego 
dnia „przed południem zjechał do klasztoru karmelitów dla puszczenia krwie i po-
ratowania słabego zdrowia”. Nazajutrz „KJM u karmelitów po rannej mszy krew 
puszczał”. W klasztorze karmelitów władca pozostawał przez kolejne dwa dni, czy-
li 24 i 25 października. Dopiero 26 października Michał Korybut „przeniósł się od 
karmelitów do obozu”15. Jak zatem widać opieka zakonników pomogła królowi 
podratować zdrowie, chociaż nie na długo.

9  Z Lublina 6 septembris [1671], Ibidem, s. 108; Z Lublina 7 septembris 1671, Ibidem, s. 109; J. Szornel, op. 
cit., s. 5 -6; J. Szujski, Opat Paulmiers i dalsze stosunki polskie z hr. Paul de Longueville, [w:] Dzieła Józefa Szujskiego, 
ser. II, t. VIII, Kraków 1888, s. 251 -252; A. Przyboś, op. cit., s. 165.

10  J. Szornel, op. cit., s. 6; Z Lublina 14 septembris [1671], APK, ARP, sygn. 372, s. 125 -126; A. Przyboś, op. 
cit., s. 165.

11  O powitaniu króla w Zamościu i jego pobycie w tym mieście pisze B. Rudomicz, Efemeros czyli Diariusz 
prywatny pisany w Zamościu w latach 1656 -1672, oprac. w. Froch i M. L. Klementowski, cz. II, 1665 -1672, Lublin 
2002, s. 381 -383.

12  K. Przyboś, op. cit., s. 256. Michał Korybut przebywał wówczas w Lublinie około 2 -3 dni, gdyż do Janow-
ca dotarł dopiero 16 XI 1671 r. Zob. Ibidem.

13  Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem w 1672 roku wraz z aktem konfederacji, 
oprac. A. Przyboś i K. Przyboś, Wrocław 1972, s. 37; „20 [octobris] we czwartek. Idą przez Lublin i za mostem już 
tam generalnym obozem stawają”. Zob. J. Szornel, op. cit., s. 16; K. Przyboś, op. cit., s. 257.

14  Z Lublina 24 octobris anno 1672, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1958 (dalej: BUW 1958), k. 
76v -77.

15  Diariusz kołowania..., s. 39, 43, 48; „Die 23 [octobris]. Król JMć prywatnie u karmelitów nabożeństwo 
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Kłopoty z delegatami szlacheckimi, którzy z uporem skłaniali władcę do podpi-
sania konfederacji gołąbskiej oraz trudne warunki obozowe ponownie nadszarpnę-
ły zdrowie monarchy. Z tego też powodu 7 listopada 1672 r. „wyjechał KJM z obo-
zu […] do miasta i stanął w klasztorze u karmelitów, gdzie przed tym stał przed 
kilką dni dla słabego zdrowia”16. Informacje te potwierdza także w swoim diariu-
szu wojewoda witebski Jana Antoni Chrapowicki. „Król zachorzał w obozie, bo 
pokazały się plamy czerwone po ciele i odjachał był do Lublina”17. Mimo wszystko 
musiał szybko powrócić do obozu, aby sfi nalizować niezwłocznie wszystkie spra-
wy związane z zakończeniem obrad w kole generalnym, a zwłaszcza podpisać akt 
generalnej konfederacji. Michał Korybut złożył w końcu swój podpis 10 listopada 
i prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia udał się do klasztoru karmelitów, gdyż 
nazajutrz został tam pożegnany przez marszałka zjazdu gołąbsko -lubelskiego i pi-
sarza polnego koronnego Stefana Stanisława Czarnieckiego18.

Tego samego dnia, czyli 11 listopada, władca wyruszył w drogę powrotną do 
Warszawy19. Z pewnością pobyt króla Michała na przedpolach ówczesnego Lu-
blina oraz w samym mieście nie był dla niego przyjemny, gdyż musiał zmagać się 
ze szlacheckim żywiołem i kłopotami zdrowotnymi. Na szczęście udało mu się 
uspokoić sytuację w obozie pospolitego ruszenia i uratować życie na okres jednego 
roku. Można sobie bowiem wyobrazić w jak trudnym położeniu znalazłaby się zu-
pełnie rozbita wewnętrznie Rzeczpospolita, gdyby Michał Korybut zmarł wówczas 
w Lublinie. Na szczęście dla państwa polsko -litewskiego monarcha ten zakończył 
swoje panowanie dokładnie rok później, w czasie pobytu we Lwowie.

Ostatni pobyt tego władcy w Lublinie był wyjątkowo krótki i wiązał się z wy-
prawą przeciwko armii tureckiej, która miała być rehabilitacją za niefortunną kam-
panię sprzed roku. Kierując się w stronę Lwowa, 12 września 1673 r. para królew-
ska pojawiła się w Kazimierzu, gdzie postanowiła udać się na krótko do Lublina 
z racji uroczystości związanych ze świętem Świętego Krzyża20. Nazajutrz, czyli 13 
września, „wjeżdża[ją] incognito do Lublina”. Król zatrzymał się w znanym sobie 
miejscu, czyli u karmelitów, „a Królowa Jej M. u panien karmelitanek”. Z kolei 
14 września Michał Korybut „był na nabożeństwie u ojców dominikanów, także 
incognito”. Obserwujący te wydarzenia sędzia ziemski lubelski Jerzy Szornel zapi-
sał przy tym jedną z krążących wówczas pogłosek. „Udawano to, że chciał wziąć 
połowicę u ojców dominikanów Wielkiego Drzewa Krzyża Świętego, i miał już 
na to licencyją, jak od ojca świętego, tak i od generała dominikanów, aleć o tym 
cicho zaś było”. Po zakończeniu tychże uroczystości kościelnych 15 września para 

odprawował […]. Die 24 [octobris]. Król JMć tamże u karmelitów zostaje”. Zob. Z Lublina 24 octobris anno 1672. 
BUW 1958, k. 76v -77; Podobne informacje podaje J. A. Chrapowicki, op. cit., s. 264: „Król odjachał do Lublina na 
kilka dni dla poratowania zdrowia swego, bo go nie chciała szlachta wypuszczać z obozu”; A. Przyboś, op. cit., s. 
223.

16  Diariusz kołowania..., s. 82; Z Lublina 7 novembris 1672, BUW 1958, k. 83 -83v.
17  J. A. Chrapowicki, op. cit., s. 265.
18  Diariusz kołowania..., s. 90.
19  „11 novembris w piątek. Po podaniu tej konfederacyjej generalnej do grodu, wyjeżdża zaraz Król JM. 

nazad do Warszawy i już nie tak jako jechał z Warszawy testudineo gressu, ale spies[z]niej nazad powraca”. Zob. 
J. Szornel, op. cit., s. 20; J. A. Chrapowicki, op. cit., s. 268.

20  J. Szornel, op. cit., s. 26; Z Warszawy d[ie] 15 sept[embris] r. 1673, [w:] Ojczyste spominki w pismach do 
dziejów dawnej Polski, wyd. A. Grabowski, t. II, Kraków 1845, s. 254 -255.
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monarsza opuściła Lublin i udała się do Kazimierza, gdzie pojawiła się „w nocy aż 
przy świecach”21. Poważnie już wówczas chory król Michał zdołał dotrzeć do Lwo-
wa i tam zmarł 10 listopada 1673 r., zaś nazajutrz wojska polsko -litewskie odniosły 
wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem.

Tak więc pierwszy król -rodak w ciągu niespełna pięcioletnich rządów przeby-
wał w Lublinie w sumie cztery razy. W 1671 r. pojawił się w Lublinie dwukrotnie. 
Po raz pierwszy przebywał od 20 sierpnia do 17 września i był to najdłuższy pobyt 
tego monarchy w tym mieście, który w sumie trwał cztery tygodnie. Do Lublina 
wstąpił on ponownie 8 listopada tego roku, kiedy to powracał do Warszawy. Dłuż-
szy pobyt miał miejsce jesienią 1672 r., kiedy to Michał Korybut przebywał na 
przedpolach Lublina i w samym Lublinie od 20 października do 11 listopada. Na-
leży jednak zaznaczyć, że w ciągu tych trzech tygodni król przebywał w znajdują-
cym się na terenie miasta klasztorze karmelitów zaledwie przez kilka dni, w sumie 
około tygodnia. Z kolei czwarty ostatni pobyt w Lublinie miał miejsce od 13 do 15 
września 1673 r.

Wizyty Michała Korybuta w Lublinie w 1671 i 1672 r. nie były dla niego udane. 
W obu tych przypadkach musiał zmagać się z oporną szlachtą, która nie chciała 
maszerować dalej, aby walczyć z najeźdźcami. Inaczej było w 1673 r., kiedy to cią-
gnął on do obozu wojska polsko -litewskiego, aby odnieść upragnione zwycięstwo 
nad wrogiem.

Można zatem stwierdzić, że Michał Korybut Wiśniowiecki w trakcie swoich 
czterech i pół roku rządów przebywał w Lublinie w sumie około półtora miesią-
ca. Należy zauważyć, że było to jedno z częściej odwiedzanych przez tego władcę 
miast w ówczesnej Rzeczypospolitej. Pomijając Warszawę, stolicę państwa, monar-
cha ten przebywał dłużej jedynie w Krakowie i we Lwowie22.

W trakcie swego panowania władca ten zasłużył się nieco dla Lublina. Najpierw 
31 października 1669 r. potwierdził prawa i przywileje, jakie miasto otrzymało 
od czasu lokacji, aż do objęcia przez niego rządów w Rzeczypospolitej. Następnie 
9 listopada 1669 r. zwolnił ponownie Lublin, „w którym sacrarium świętej spra-
wiedliwości Trybunału Koronnego corocznie odprawuje się, […] od wszelakich 
stanowisk, przechodów żołnierskich, chlebów [i] assignacyi”23. Wydaje się zatem, 
że choćby z tych właśnie powodów król Michał zasłużył sobie na to, aby jedną z lu-
belskich ulic nazwać jego imieniem.

King Michał Korybut Wiśniowiecki’s Visits to Lublin in 1671 -1673

During his less than fi ve -year reign of the Commonwealth of Poland, (1669 -1673), King Mi-
chał (Michael) Korybut Wiśniowiecki visited Lublin four times. The longest stay, which lasted four 
weeks, was in the summer of 1671. It was then that King Michał came to Lublin for the fi rst time. 

21  J. Szornel, op. cit., s. 26; K. Przyboś, op. cit., s. 258; A. Przyboś, op. cit., s. 267; M. Wagner, Wojna polsko-
-turecka w latach 1672 -1676, t. I, Zabrze 2009, s. 358.

22  K. Przyboś, op. cit., s. 253 -259.
23  Katalog dokumentów miasta Lublina, jego jurydyk, cechów, kościołów i klasztorów 1317 -1792, oprac. M. 

Trojanowska, Lublin 1996, s. 134.
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He came there for the second time in the fall of the same year, although it was a very short stay. 
The third visit took place in the fall of 1672 when King Michał Korybut stayed on the outskirts 
of Lublin and in Lublin itself for almost a month. The last, fourth visit lasted only three days and 
was in September 1673. King Michał Korybut’s visits to Lublin in 1671 and 1672 were not very 
successful because he had to struggle with the disobedient nobles who would not fi ght against 
the invaders. It was diff erent in 1673 when he came to Lublin to take part in Church celebrations 
before going to Lvov, where he died. Lublin was one of the towns most often visited by this ruler 
in the then Poland. Apart from Warsaw, the king stayed longer only in Krakow and Lvov.
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Ewangelicy lubelscy jako przykład wspólnoty 

religijnej i społecznej w XIX i XX w.

Przedmiotem artykułu jest działalność społeczna, gospodarcza i oświatowa 
ewangelików lubelskich w XIX i XX w. Starano się ukazać stopień zaangażowania 
tej ludności w życie publiczne miasta oraz jej udział w ogólnym potencjale miesz-
kańców Lublina. Szczególny nacisk położono na charakterystykę wybitnych syl-
wetek przedstawicieli społeczności protestanckiej Lublina. W kręgu zainteresowań 
znalazły się zatem zagadnienia związane ze strukturą demografi czną i zawodową 
ewangelików oraz działalność Parafi i Ewangelicko -Augsburskiej w Lublinie i jej 
patronat nad instytucjami oświatowymi i charytatywnymi. Artykuł ma za zadanie 
ukazać w jaki sposób odległa w czasie reformacja wpłynęła na zachowania jed-
nostki w społeczeństwie w czasach znacznie późniejszych.

Reformacja wywarła znaczący wpływ nie tylko na myśl teologiczną, ale rów-
nież, a może przede wszystkim, spowodowała narodziny nowego myślenia o po-
rządku społecznym. Oddziaływała zatem tak na rozwój gospodarczy, kulturalny, 
jak i oświatowy. Wytyczyła również ewidentne zachowania w sferze indywidu-
alnego sumienia, wytworzyła swoistą kulturę odpowiedzialności, którą cechuje 
solidarność i wrażliwość społeczna. W tej kulturze wybitną rolę odgrywa praca, 
można powiedzieć, że nawet gloryfi kacja pracy. Z punktu widzenia ewangelika 
praca jest częścią godności człowieka a stworzenie istoty ludzkiej rozumiane jest 
jako stworzenie ludzi pracujących, którzy powinni czynić ziemię sobie poddaną 
jak również współpracować ze sobą. Pracowitość człowieka nie jest skoncentrowa-
na jedynie na własnej pomyślności, jest ukierunkowana także na dobro bliźnich. 
Praca ujmowana w kategoriach służby bożej wymaga od protestantów odpowie-
dzialności, sumiennego wykonywania obowiązków oraz wysiłku na rzecz bliźnich. 
Inaczej mówiąc, pożądana była z jednej strony postawa powodująca działanie, 
a z drugiej polegająca na pomaganiu tym wszystkim, którzy tej pomocy wymagali. 
Czynne zaangażowanie w życie społeczności nie wiąże się ze strachem przed po-
tępieniem ale ma związek z ewangelicką etyką odpowiedzialności. Ewangelik jest 
odpowiedzialny przed Bogiem i bliźnim. To co ma otrzymał za darmo od Boga 
i ma obowiązek dzielić się tym wszystkim – talentami, wiedzą, zdolnościami czy 
nawet swoimi dobrami materialnymi.

Tematyka ewangelicyzmu na Ziemi Lubelskiej jest zagadnieniem rzadko po-
ruszanym. Warto zatem przytoczyć parę publikacji zajmujących się tą problema-
tyką. Wyczerpującą monografi ą dotyczącą lubelskiego protestantyzmu jest wyda-
na w 1933 r.publikacja A. Kossowskiego Protestantyzm w Lublinie i Lubelskiem: 
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XVI -XVII wiek1. A. Kossowski zajął się problematyką protestantyzmu lubelskiego 
przede wszystkim w dobie rozkwitu reformacji kładąc nacisk na działalność rodzi-
mych kalwinistów i arian, doprowadzając swoje rozważania do momentu upadku 
znaczenia protestantów w Rzeczypospolitej.

Problematyka „nowego” ewangelicyzmu na Lubelszczyźnie, czyli jego odrodze-
nia w epoce Oświecenia, rozkwitu w XIX w. i aktywności w pierwszej połowie 
XX w., poruszana była najczęściej na łamach czasopism ewangelickich takich jak 
„Zwiastun Ewangeliczny”, „Kalendarz Ewangeliczny” czy „Jednota”2, bądź też przy 
okazji omawiania innych zagadnień, jak np. sprawa uprzemysłowienia Lubelsz-
czyzny czy też sprawy kulturalno -oświatowe3. Publikacją, która omawia zadnienia 
związane z protestantyzmem augsburskim i częściowo reformowanym jest pozycja 
wydana przez Parafi ę Ewangelicko -Augsburska w Lublinie4. Książka jest ciekawym, 
niezbyt obszernym dziełem przybliżającym tematykę ewangelicyzmu lubelskiego. 
Publikację zaopatrzono w fotografi e, które są interesującym uzupełnieniem treści. 
Na całość książki składa się kilka rozdziałów, różnych autorów, którzy opierają się 
na cennych materiałach źródłowych. Książka godna jest polecenia tym wszystkim, 
którzy zainteresowani są przeszłością Lublina, jego dziejami gospodarczymi, kul-
turalnymi oraz stosunkami wyznaniowymi.

W artykule wykorzystano również materiały archiwalne, znajdujące się w Ar-
chiwum Państwowym w Lublinie. Pomocne okazały się zwłaszcza zespoły admini-
stracji ogólnej: Rząd Gubernialny Lubelski, Akta Magistratu miasta Lublina, Urząd 
Wojewódzki Lubelski (Wydział Społeczno -Polityczny). Korzystano również z ze-
społów: Dyrekcji Szkolnej, Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz z ze-
społu dotyczącego spuścizn różnych osób i rodzin5. Całości bibliografi i dopełniają 
czasopisma, głównie ewangelickie („Zwiastun Ewangeliczny”, „Jednota”, „Ewange-
lik”, „Kalendarz Ewangelicki”) oraz lokalne wydawnictwa ciągłe takie jak „Kalen-
darz Lubelski”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Wyborcza”.

W historii Lublina można wymienić nazwiska wielu ewangelików, którzy dali 
piękny przykład zastosowania etyki ewangelickiej w życiu społeczności lokalnej. 
Oprócz tego co pozostawiła na swoich kartach historia zmagań o polskość, czyli 
udział ewangelików w zrywach powstańczych narodu polskiego, cenne i piękne 
przykłady postaw obywatelskich dali ci, którzy musieli się już pogodzić z utratą 
suwerennego państwa. O roli i randze ewangelików w życiu Lublina świadczyły 
pełnione przez nich funkcje publiczne jak i działalność dobroczynna. Warto przy-
pomnieć fakty z przeszłości nieco odległej jak chociażby rok 1792, w którym god-
ność wiceprezydenta Lublina piastował ewangelik Krzysztof Korn de Legert, czy 

1  A. Kossowski, Protestantyzm w Lublinie i Lubelskiem w XVI -XVII wieku, Lublin 1933.
2  K. Bem, Protestantyzm w Lubelskiem, „Kalendarz Ewangelicki”, 2001; A. Uljasz: Ks. dr Aleksander Scho-

eneich (1861 -1939), „Jednota”, 2007, nr 3 -4; M. Hucał, Ewangelicy reformowani w Lublinie w XIX i XX wieku, 
„Jednota”, 2004, nr 8 -9; T. w. Świątek, Zakłady wydawnicze „M. Arct”, „Jednota”, 1992, nr 2.

3  T. Radzik, Żyli z nami, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, Lublin 1997; 
B. Mikulec: Wśród pionierów polskiego przemysłu, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. 
Witusik, Lublin 1997; Z. Bownik, Z dziejów szkół im. A. i J. Vetterów, Lublin 1958.

4  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie: historia – tradycja – współczesność, pod red. D. Chwastka, 
Lublin 2007.

5  Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Spuścizny różnych rodzin i osób – A Schoeneich, sygn. 
630/26, t. 1 -2.
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też rok 1809, kiedy to na prezydenta powołano znanego kupca, właściciela Radaw-
ca Beniamina von Friedenthal Finkego. Rzadko spotykaną ofi arnością i lojalnością 
wykazali się Weber i Finke ponosząc koszty spłaty wysokiej kontrybucji, jaką woj-
sko rosyjskie nałożyło na Lublin w czasach insurekcji kościuszkowskiej6.

Ewangelicy lubelscy należeli również do masonerii, czego przykładem może 
być Jakub Glass, pastor parafi i lubelskiej, działający w loży „Wolność Odzyska-
na” oraz „Świątynia Równości”. Był także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Lublinie. Wywodząc się w znacznej części z Niemiec, ewangeliccy przybysze 
dość szybko ulegali polonizacji i już w drugim czy trzecim pokoleniu uważali się 
za Polaków manifestując swój patriotyzm. Ferdynad Mejzner był członkiem Sprzy-
siężenia Piotra Wysockiego w warszawskiej szkole podchorążych i uczestnikiem 
powstania listopadowego, po upadku którego musiał emigrować, gdyż władze car-
skie skazały go na śmierć. August Vetter natomiast jako 16 -letni młodzieniec brał 
udział w powstaniu styczniowym.

Postacią, o której warto wspomnieć to Stanisław Mackiewicz, ewangelik re-
formowany, który w latach 1856 -1861 pełnił funkcję cywilnego gubernatora lu-
belskiego7. Przez potomnych zapamiętany został przede wszystkim jako osoba 
mocno angażująca się na rzecz potrzebujących. Organizował pomoc lekarską 
i materialną dla mieszkańców guberni lubelskiej dotkniętych epidemią cholery 
i tyfusu w latach 1852 -1855 oraz klęską głodu w latach 1855 -1856. Przez osiem 
lat był prezesem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, które w okresie jego 
prezesury przeżywało intensywny rozwój8. Jemu właśnie Towarzystwo zawdzięcza 
przygotowanie do działalności społecznej na dużą skalę, jaką prowadziło w końcu 
XIX i na początku XX w. Spowodował on demokratyzację Towarzystwa a co za 
tym idzie wzrost liczby członków do 350 osób w 1857 r.9 Dokonał tego poprzez 
liczne kwesty, bale, koncerty i widowiska sceniczne, co zaangażowało szersze kręgi 
społeczeństwa. Oprócz Stanisława należy wymienić jego żonę Annę i brata Floria-
na jako osoby czynnie zaangażowane w działalność Towarzystwa. Głównym za-
daniem tego stowarzyszenia było zwalczanie żebractwa. Osiągnąć to chciano po-
przez otoczenie opieką dorosłych, którzy własną pracą nie byli w stanie zapewnić 
sobie utrzymania. Za najlepszą formę uznano opiekę zakładową, dlatego też jedną 
z pierwszych czynności Towarzystwa było uruchomienie Schroniska Starców i Ka-
lek. Stanisław Mackiewicz był doskonałym administratorem i społecznikiem oraz 
opiekunem nauki i sztuki. Przetłumaczył i wydał w 1830 r. powieść J. T. Butharyna 
pt. Jan Wyżygin.

Inną postacią, która zasłużyła się dla rozwoju kulturalnego dziewiętnasto-
wiecznego Lublina był Stanisław Arct, również ewangelik nurtu reformowane-
go. W 1836 r. otworzył księgarnię przy ulicy Krakowskie Przedmieście 135. Stała 
się ona zaczątkiem znanej i zasłużonej fi rmy. W księgarni znajdował się również 
skład nut, dzieł sztuki a później także antykwariat, introligatornia i wypożyczalnia 

6  Dzieje Lublina, red J. Mazurkiewicz, Lublin 1965, s. 184.
7  B. Mikulec, Mackiewicz Stanisław, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. T. Radzika, J. 

Skarbka, A.A. Witusika, t. 1, Lublin 1993, s. 153; APL, Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: RGL), sygn. os. 1128.
8  Cz. Kępski, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności 1815 -1952, Lublin 1990, s. 22.
9  APL, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, sygn. 30, bp.



Ewa Korniłłowicz34

książek, w której znajdowało się ponad 4000 książek polskich i około 1500 fran-
cuskich. Arct oferował swoim klientom sprzedaż wysyłkową i prenumeratę czaso-
pism polskich i zagranicznych. Był członkiem Zgromadzenia Kupców, które miało 
spory wkład m. in. w powołanie Lubelskiej Niższej Szkoły Handlowej. Stworzył 
w swojej księgarni nawet punkt kontaktowy i przerzutowy dla nielegalnej litera-
tury między Galicją i Warszawą przez co naraził się na szykany ze strony władz 
i musiał emigrować. Dalszą swoją działalność kontynuował w Warszawie10.

Kolejną postacią godną uwagi jest Karol Rudolf Vetter, który dał początek 
związku rodziny Vetterów z dziejami Lublina11. Głównym polem jego działania 
był przemysł. Założył jeden z największych browarów na Lubelszczyźnie i dzięki 
temu stworzył fortunę rodzinną. Poza tym, że zaoferował mnóstwo miejsc pracy 
w swoim zakładzie, aktywnie działał w Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności. 
W celu uzyskania środków na działalność dobroczynną zainstalował skarbonkę 
w swoim kantorze, sam również często przekazywał znaczne kwoty na cele dobro-
czynne. Pod stałą opieką tejże rodziny była sala sierot Towarzystwa.

Do grupy możnych przemysłowców niemieckich należeli również Braunowie, 
pochodzący z majętnej rodziny niemieckiej, pozostałej w Lublinie jeszcze po cza-
sach austriackich. Mimo że ojciec rodziny słabo mówił po polsku, to miał pra-
wo do podwójnego nazwiska, którego drugi człon brzmiał bardzo polsko Braun-
-Grotowski. Fredynand Braun kierował na początku XIX w. fabryką tytoniu. Był 
inicjatorem powstania Towarzystwa Akcjonariuszy do Wspierania Fabryk. Moż-
na je określić jako pierwszą lubelską „spółkę akcyjną”, a powstała ona w 1828 r. 
Do spółki wchodziło 25 ziemian, 12 przedstawicieli sfer urzędniczych i wolnych 
zawodów oraz 3 reprezentantów zamożnego mieszczaństwa. Kapitał zakładowy 
spółki wynosił 60 000 złp, złożonych ze 120 udziałów po 500 złp.12. Była to zna-
cząca suma pozwalająca na swobodne fi nansowanie produkcji na dużą skalę. Kres 
działalności spółki położyło powstanie listopadowe. Znaczącym członkiem Towa-
rzystwa Akcjonariuszy był również Karol Hincz lubelski aptekarz oraz działacz go-
spodarczy i społeczny. Był radcą wojewódzkim, wieloletnim przełożonym kościoła 
ewangelickiego w Lublinie. Z własnych funduszy ogrodził cmentarz ewangelicki. 
Na początku lat czterdziestych XIX w. założył Resursę Obywatelską w Lublinie. 
Zajmowała się ona organizowaniem rozrywek dla elity towarzyskiej miasta jak 
również starała się poprawić stan oświaty poprzez zorganizowanie biblioteki oraz 
inicjowanie odczytów popularnonaukowych.

Lubelscy ewangelicy aktywni byli nie tylko w dziedzinie kulturalnej, przemy-
słowej czy społecznej, pewne osiągnięcia należy im przypisać także w medycynie. 
Wymienić należy tu nazwiska Antoniego Hincza i Pawła Wagnera, wybitnego 

10  J. Szulc, E. Szulc, Cmentarz ewangelicko -reformowany w Warszawie: zmarli i ich rodziny, Warsza-
wa 1989, s. 17 -18; E. Józefowicz -Wisińska, Popularyzacja książki przez protestantów Lublina od XIX do połowy 
XX wieku, [w:] Lublin a książka, pod red. A. Krawczyka, E. Józefowicz -Wisińskiej, Lublin, 2004, s. 354 -364; M. 
Wełna -Adrianek, Historia księgarni Arctów w Lublinie, „Księgarz”, 1970, nr 2, s. 45 -46; Hasło Arctowie, [w:] Ency-
klopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, s. 70.

11  A. Pawłowska -Wielgusowa, Pozostałość aktowa rodziny Vetterów i ich spadkobierców w Wojewódzkim 
Państwowym Archiwum w Lublinie, „Archeion”, 1975, t. 62, s. 95 -104; B. Mikulec, Wśród pionierów przemy-
słu…, s. 178 -181.

12  Ibidem, s. 175.
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członka loży masońskiej „Wolność Odzyskana”. Od momentu, w którym Paweł 
Wagner stał się właścicielem Sławinka, rozpoczęła się lecznicza kariera mineral-
nych wód sławinkowskich. Po analizie wód przez Antoniego Hincza pojawiło się 
zainteresowanie nimi środowiska lekarskiego, a co za tym idzie zainteresowanie 
społeczeństwa. Uzdrowisko podupadło dopiero w wyniku konkurencji ze strony 
Nałęczowa.

W XIX w. życie towarzyskie Lublina wzbogaciło się o nowe formy spędzania 
wolnego czasu, jakimi były spotkania w cukierniach, kawiarniach i restauracjach. 
Najsłynniejszą chyba i najdłużej prosperującą, bo prawie 100 lat, była cukiernia 
Andrzeja Semadeniego. Był on z pochodzenia Szwajcarem. Swoją cukiernię zało-
żył w 1836 r. przy ulicy Królewskiej, na rogu Koziej w kamienicy oznaczonej nu-
merem 200. Cukiernia cieszyła się dużym powodzeniem.

W kilkanaście lat później drugą cukiernię przy Krakowskim Przedmieściu 145 
otworzył jego syn Kacper. W 1874 r. rodzina Semadenich nabyła całą tę kamienicę 
i po przebudowie, urządzili tu elegancki lokal, którego nazwa brzmiała „A Sema-
deni et Comp.”

Ewangelicy wyróżniali się aktywnością społeczną oraz wkładem w rozwój pi-
śmiennictwa i kultury narodowej. Wynika to z samej istoty ewangelicyzmu, z wy-
magania znajomości Pisma Świętego i jego wskazań, które mają być stosowane 
w życiu wierzącego. Dlatego lubelscy ewangelicy od samego początku fundowali 
i prowadzili szkoły, w których oprócz nauki pisania, czytania i rachunków, przy-
sposabiano często do określonej pracy w handlu czy rzemiośle. Lubelska szkoła 
ewangelicka powstała w 1836 r.13 Od początku swojego istnienia cieszyła się bar-
dzo dobrą opinią. W pewnym okresie, pod względem nauczania odpowiadała ów-
czesnym szkołom wydziałowym. Większość ewangelików lubelskich zaczynała 
i kończyła w niej swoją edukację, gdyż szkoła ta dawała dość wysokie wykształce-
nie dla przeciętnego, ówczesnego obywatela. Utrzymywana była ze składek od każ-
dego parafi anina, wysokość których zależała od zamożności. Do szkoły uczęszcza-
ły dzieci z różnych warstw społecznych. Kształcono w niej nie tylko protestantów 
ale także dzieci katolików i prawosławnych. Z biegiem czasu szkoła ewangelicka 
została przemianowana na elementarną miejską, dającą początkową naukę mniej 
zamożnej oraz średniej klasie społeczeństwa lubelskiego. Poza szkołami prowa-
dzono liczne biblioteki, domy opiekuńcze, instytucje charytatywne. Za przykład 
może posłużyć funkcjonujący w 1913 r. parafi alny dom opieki społecznej ufundo-
wany przez Jana Piaskowskiego. Dom ten mieścił się przy ulicy Ewangelickiej 330. 
Znajdowały się w nim według akt Magistratu miasta Lublina „od frontu izb dwie 
o jednym i dwu oknach frontowych, tudzież z drugiej strony drzwi izby z okna-
mi jak w pierwszych, z dwoma pomiędzy nimi oknami14. Dom nie był zbyt duży, 
posiadał 36 miejsc, ale zazwyczaj przebywało w nim więcej bezdomnych. Dotowa-
ny był przez parafi ę ewangelicką w Lublinie, prywatnych ofi arodawców, ze skła-
dek wiernych oraz z subwencji Banku Polskiego. W 1907 r. powstał Dom Opieki 
dla Emerytowanych Nauczycielek przy ul. Archidiakońskiej, którego fundatorką 
była Wiktoria Michelisowa. Ponadto w tymże 1913 r. działały ewangelickie szkoły 

13  APL, Dyrekcja Szkolna, sygn. 1.
14  APL, Akta miasta Lublina, sygn. 2218, bp.
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elementarne oraz kantoraty prowadzące w terenie własne szkoły i gospodarstwa. 
W tamtym okresie szkoły ewangelickie często bywały jedynymi na dość dużym 
obszarze np. kantorat w Sobieszczanach prowadził jedyną szkołę dla wszystkich 
mieszkańców gminy, której liczba w owym czasie wynosiła ok. 7000. Ogólnie 
w okresie międzywojennym parafi a lubelska posiadała oprócz kościoła i plebanii 
trzy domy między innymi Dom Parafi alny, gdzie mieściła się sala szkolna, biblio-
teka oraz punkt pomocy bezdomnym. Ponadto w koloniach niemieckich znaj-
dujących się na terytorium parafi i lubelskiej znajdowały się trzy drewniane ko-
ściółki, cztery szkoły elementarne i 21 kantoratów z salami szkolnymi i salami do 
modlitwy15.

Warto więcej miejsca poświęcić bardzo znanej i cenionej postaci dwudziestole-
cia międzywojennego w Lublinie. Aleksander Schoeneich był duchownym, wielo-
letnim proboszczem parafi i ewangelicko -augsburskiej w Lublinie. Funkcję tę ob-
jął 17 czerwca 1888 r. Swoje powołanie zawdzięczał w znacznej mierze wpływom 
proboszcza swojej macierzystej parafi i warszawskiej, Leopoldowi Otto. Aleksan-
der Schoeneich studiował w Dorpacie teologię ewangelicka, religioznawstwo i fi -
lozofi ę. W zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie zachowała się niewielka 
spuścizna po ks. dr Schoeneichu dająca nieco wiedzy o jego działalności i życiu16. 
Był nauczycielem, nauczał religii ewangelickiej oraz języka niemieckiego i prope-
deutyki fi lozofi i. Był także pisarzem i publicystą religijnym. W latach 1898 -1935 
współredagował „Zwiastuna Ewangelicznego”. Wydał również książki: Modlitwy 
dla młodzieży ewangelickiej, Mały katechizm ks. dr Marcina Lutra, Krótką historię 
Kościoła chrześcijańskiego w życiorysach oraz Modlitewnik do Boga. W Archiwum 
Lubelskim znajduje się rękopis dzieła pt. „Przyczynek do dziejów Piask Wielkich 
zwanych Luterskimi”. Praca ta była drukowana fragmentami w „Zwiastunie Ewan-
gelicznym”. Ks. dr Schoeneich otrzymał godność biskupa, od 1902 r. pełnił funkcję 
zwierzchnika diecezji warszawskiej.

Duże znaczenie miała prowadzona przez niego działalność społeczna i kultu-
ralna na terenie Lublina i nie tylko. Uczestniczył w pracach Komisji Plebiscytowej 
na rzecz Polski na Mazurach. Był jednakże przeciwnikiem mieszania się Kościo-
ła w sprawy polityczne. Zasiadał w Radzie Miejskiej Lublina w latach 1916 -1918. 
Działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach zarówno lokalnych jak i tych 
o zasięgu ogólnokrajowym. Wymienić tu należy wspomniane już Towarzystwo dla 
Poznawania Polskiej Reformacji oraz inne jak: Towarzystwo Krajoznawcze, po-
wstałe w 1908 r. i rozwijające swą działalność w sekcji odczytowej, wycieczkowej 
i muzealnej, PCK, Ligę Morską, Państwową Ligę Powietrzną oraz Polską Macierz 
Szkolną. Lubelski Zarząd PMS działał intensywnie zwłaszcza w latach 1907 -1908. 
Prowadził on szeroką działalność oświatową i kulturalną ale napotykając na liczne 
przeszkody ze strony rządu nierzadko rezygnował z pracy legalnej otwierając wiele 
szkół nielegalnie. Ogółem we wspomnianym okresie w Lublinie pod patronatem 
PMS otworzono 6 szkół początkowych legalnych i 5 nielegalnych. W guberni lu-
belskiej natomiast Polska Macierz Szkolna zorganizowała ponad 60 szkół począt-
kowych, do których uczęszczało około 6700 dzieci. Ponadto PMS zorganizowała 

15  „Rocznik Ewangelicki”, 1925, s. 110.
16  APL, Spuścizny różnych rodzin i osób – A. Schoeneich, 630/26, sygn. 1.
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w Lublinie kursy dla analfabetów oraz teatr amatorski. Na gruncie lokalnym Alek-
sander Schoeneich zasłużył się nie tylko dla społeczności ewangelickiej. Był jed-
nym z dziesięciu założycieli Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Ło-
pacińskiego. Legalizację Towarzystwo uzyskało w 1907 r. i dzięki jego staraniom 
powstała pierwsza publiczna biblioteka o statusie naukowym17. Do organizatorów 
tegoż Towarzystwa należał również przemysłowiec – fi lantrop Juliusz Vetter, syn 
wspomnianego już Rudolfa Vettera. Towarzystwo nabyło od rodziny zmarłego 
uczonego zbiory biblioteczne, by zgodnie z życzeniem Łopacińskiego, pozostały 
w Lublinie i służyły lublinianom. Księgozbiór ulokowano w gmachu podomini-
kańskim i po uporządkowaniu otwarto Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego 
w dniu 26 kwietnia 1908 r. W ogóle rok 1908 był bogaty w powstawanie wszel-
kiego rodzaju stowarzyszeń na gruncie lubelskim; w marcu tegoż roku zawiązało 
się Towarzystwo Przyjaciół Uczącej się Młodzieży, którym kierował Juliusz Vetter. 
Towarzystwo gromadziło fundusze na wsparcie materialne i wpisy szkolne dla nie-
zamożnej młodzieży.

Ks. Schoeneich udzielał się również w pracach powstającego Muzeum Lu-
belskiego. Ta ważna placówka kultury narodowej powstała w marcu 1914 r. Do 
inicjatorów tego przedsięwzięcia zaliczyć należy m. in. Juliusza Vettera. Podsta-
wą zbiorów muzealnych były eksponaty, które H. Łopaciński zgromadził w dzia-
le etnografi czno -archeologicznym na wystawie rolniczo -przemysłowej w Lublinie 
w 1901 r. Zadaniem Muzeum było rozbudzanie zamiłowania do sztuki a także po-
moc w rozwijaniu rzemiosła ludowego.

Za swoje zasługi ks. Schoeneich został uhonorowany Krzyżem Komandorskim 
Orderu Polonia Restituta przez prezydenta Ignacego Mościckiego, odznaką hono-
rową „Za walkę o Szkołę Polską” m. in. za wiceprezesowanie Lubelskiemu Towa-
rzystwu Szkół Średnich oraz tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologii Ewan-
gelickiej Uniwersytetu Warszawskiego18. Najpełniejszy wyraz jego zasługom oddał 
prezydent Lublina w dniu pogrzebu Aleksandra Schoeneicha w 1939 r. przesyłając 
w ostatnim pożegnaniu wieniec ze wstęgą takiej oto treści: „Wybitnemu i prawemu 
Polakowi – prezydent miasta Lublina”19.

Niepodległość państwa polskiego rozpoczęła nowy etap w historii polskiego 
protestantyzmu. W tym czasie na terenie Rzeczypospolitej funkcjonowało siedem 
Kościołów ewangelickich. Były to: 1) Kościół Ewangelicko -Augsburski z siedzi-
bą władz zwierzchnich w Warszawie, 2) Ewangelicki Kościół Unijny – siedziba 
władz w Poznaniu, 3) Kościół Ewangelicko -Unijny na Polskim Górnym Śląsku 
ze zwierzchnikiem w Katowicach, 4) Kościół Ewangelicko -Luterański w Pol-
sce Zachodniej – siedziby w Rogoźnie i Toruniu, 5) Kościół Ewangelicki Augs-
burskiego i Helweckiego wyznania w Małopolsce mający dwóch zwierzchników 
w Białej i Stanisławowie, 6) Kościół Ewangelicko -Reformowany w Rzeczypospoli-
tej Polskiej z siedzibą władz w Warszawie oraz 7) Wileński Kościół Ewangelicko-
-Reformowany z siedzibą w Wilnie.

17  Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, oprac. A. Aleksandrowicz [et al.], s. 305.
18  A. Uljasz, Proboszcz lubelskich luteranów i kalwinistów, „Jednota”, 2007, nr 3 -4.
19  APL, Spuścizny Różnych Rodzin i Osób – A. Schoeneich, 630/26, sygn. 1.
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Na początku lat dwudziestych XX w. liczba ewangelików zamieszkałych w Pol-
sce wynosiła ok. 1 mln.20 Przez całe lata dwudzieste zeszłego stulecia obserwujemy 
spadek liczby ewangelików na ziemiach polskich, dotyczyło to głównie wiernych 
narodowości niemieckiej, podczas gdy protestantów narodowości polskiej, ukra-
ińskiej, białoruskiej i żydowskiej przybywało.

Na gruncie lubelskim liczba ludności ewangelickiej uległa wyraźnemu zmniej-
szeniu po I wojnie światowej. Niewielki jej wzrost nastąpił dopiero w latach trzy-
dziestych. Obrazuje to tabela nr 1.

Tab. 1. Udział procentowy ludności ewangelickiej wśród innych wyznań w Lublinie 
w latach 1837 -1931

Rok Wyznanie
rzymsko -
katolickie

mojżeszowe ewangelickie prawosławne inne razem

1837
1843
1851
1857
1864
1900
1910
1914
1921
1931

48,3
39,7
42,3
42,7
44,1
41,8
40,3
40,3
58,9
63,9

49,2
58,2
55,8
55,4
52,6
49,8
50,7
48,9
39,6
34,7

1,9
1,7
1,7
1,6
2,6
1,9
2,0
1,9
0,5
0,6

0,3
0,3
0,1
0,2
0,5
6,5
7,0
8,5
0,5
0,6

0,3
0,1
0,1
0,1
0,2

 -
 -

0,4
0,5
0,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Źródło: APL, Akta miasta Lublina, sygn. 35, 21, 17, 24; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918 -1939, 
Lublin 1984, s. 27.

W procesie polonizacji przodował Kościół Ewangelicko -Augsburski. Władzę 
zwierzchnią nad tym Kościołem sprawowały osoby czujące się Polakami. Można 
ich określić jako spadkobierców nurtu zapoczątkowanego przez Leopolda Otto, 
twórcy pierwszego polskojęzycznego czasopisma protestanckiego „Zwiastuna 
Ewangelicznego”. Gorącym zwolennikiem idei „polskiego ewangelicyzmu” był ów-
czesny superintendent generalny ks. dr Juliusz Bursche, w ostatnim okresie swoje-
go życia związany także z Lublinem21.

Warto nieco więcej uwagi poświęcić tej postaci, jednej z najważniejszych w pol-
skim protestantyzmie. Pochodził z rodziny o głębokich tradycjach ewangelickich. 
Już w czasach studenckich w Dorpacie był członkiem konwentu „Polonia”, orga-
nizacji samorządowej, której głównym celem było podtrzymywanie patriotyzmu 
wśród studiujących Polaków. Oprócz swojego zaangażowania w sprawy kościel-
ne z racji pełnionych wysokich stanowisk, zajmował się również sprawami naro-
dowymi. Był ekspertem rządu polskiego na konferencji pokojowej w Paryżu. Nie 

20  E. Alabrudzińska, Protestantyzm w Polsce w latach 1918 -1939, Toruń 2004, s. 90.
21  W. Gastpary, Biskup Bursche i sprawa polska, Warszawa 1972, s. 105.
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krył również swojego negatywnego stosunku do projektu plebiscytu na Warmii, 
Mazurach i Powiślu, domagał się włączenia tych ziem do Polski. W 1919 r. kie-
rował akcją plebiscytową na Mazurach. Był współzałożycielem Komitetu Mazur-
skiego. Aktywnie działał również na rzecz zjednoczenia ewangelików w Polsce. Był 
współtwórcą, a później prezesem Rady Kościołów Ewangelickich w Polsce. Pewne 
zasługi poczynił też na polu naukowym, dokonał organizacji Wydziału Teologii 
Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Angażował się również w działal-
ność światowych organizacji ekumenicznych, gdzie zawsze bronił polskiej racji 
stanu. Przeciwstawiał się antypolskiej polityce kościołów ewangelicko -unijnych 
mających wpływy na zachodnich ziemiach Polski. Po napaści III Rzeszy na Polskę 
wygłosił radiowe orędzie do narodu polskiego potępiając w nim działania Hitlera 
i wyrażając nadzieję na szybkie zwycięstwo Polski. Z racji swojej propolskiej dzia-
łalności i niepolsko brzmiącego nazwiska stał się jednym z głównych wrogów III 
Rzeszy. Po zdobyciu Warszawy w 1939 r. musiał się ewakuować, w wyniku czego 
znalazł się w Lublinie wraz z diakonem Szendlem. Mimo wielkiego niebezpieczeń-
stwa i wielokrotnych próśb ludzi mu życzliwych aby opuścił Polskę, postanowił 
zostać zgodnie ze słowami, które wypowiedział żegnając się z rodziną „Jeśli już 
mam opuścić Warszawę, to jednak nigdy nie opuszczę Polski, chcę dzielić jej los”22. 
W parafi i lubelskiej udało mu się wytrwać niecały miesiąc, już 3 października ge-
stapo aresztowało Juliusza Burschego i więziło do 1942 r. Hitlerowcy zarzucali mu 
niechętną postawę wobec Niemców na konferencji pokojowej w 1919 r., przewod-
nictwo Komitetu Mazurskiego oraz wypracowanie ustawy o stosunku Kościoła 
Ewangelicko -Augsburskiego do Państwa Polskiego w 1936 r. 20 lutego 1942 r. po-
wiadomiono rodzinę o śmierci biskupa Burschego, której okoliczności nie zostały 
nigdy wyjaśnione. Na cmentarzu ewangelicko -augsburskim w Warszawie wznie-
siono jego symboliczny grób.

Polski charakter Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego miał przyciągać szersze 
warstwy społeczeństwa, co miało, zgodnie z doktrynalnymi założeniami ks. Le-
opolda Otto wywołać w efekcie „drugą reformację”23. Biskup Juliusz Bursche po-
glądy Leopolda Otto przyjął, rozwinął i zaczął wprowadzać w życie, mogąc przy 
tym liczyć na poparcie sporej grupy duchownych, m. in. Aleksandra Schoeneicha, 
długoletniego pastora lubelskiego a także innych jak np. Jana Stanisława Fabiana, 
Oskara Ernsta oraz Rudolfa Gundlacha.

Efektem tych zamierzeń było zakładanie dużej liczby różnych stowarzyszeń przy 
miejscowych ośrodkach parafi alnych. Jako pierwsze powstało Towarzystwo Miło-
śników Historii Reformacji Polskiej im. Jana Łaskiego w Wilnie z inicjatywy ks. dr 
Konstatntego Kurnatowskiego, następne to Towarzystwo Badań Dziejów Refor-
macji w Polsce z siedzibą w Warszawie. Okres jego działalności to lata 1920 -1963. 
Inicjatorem powołania tegoż Towarzystwa był Jakub Glass24. Miało ono charakter 
ściśle naukowy a rangę dość wysoką o czym świadczy lista gości oraz członków 
na zgromadzeniu organizacyjnym, któremu przewodniczył wiceminister wyznań 

22  A. Bursche, Ks. Biskup dr Juliusz Bursche, [w:] W cieniu śmierci, Warszawa 1970, s. 43.
23  T. Stegner, Bóg, protestantyzm, Polska: biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819 -1882), Gdańsk 

2000, s. 36 -80.
24  J. Szturc, Stowarzyszenia społeczno -kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Warszawa 2006, s. 30 -37.
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religijnych i oświecenia publicznego prof. Bronisław Dembiński. W 1994 r. podczas 
I Światowego Zjazdu Polaków Ewangelików w Warszawie pojawił się pomysł reak-
tywowania Polskiego Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji. Pomysł ten usku-
teczniono w 1997 r. powołując Polskie Towarzystwo Badań Reformacji z siedzibą 
w Łodzi25. Głównym celem Towarzystwa było upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
historii, myśli i kultury protestanckiej a także jej roli w kulturze polskiej. Ogromną 
zasługę w walce o polski ewangelicyzm położyły zwłaszcza Związek Polski Towa-
rzystw i Zborów Ewangelickich oraz Federacja Ewangelików Polaków. Miały one 
charakter ogólnopolski. Pozostałe działały na gruncie lokalnym i miały charakter 
stowarzyszeń jak np.: Związek Ewangelików Polaków dla Bielska i okolicy, Towa-
rzystwo Polaków Ewangelików na Górnym Śląsku, Związek Ewangelików Polaków 
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Nowym Sączu, Towarzystwo 
Polaków Ewangelików w Małopolsce Wschodniej czy Polskie Towarzystwo Ewan-
gelickie w Poznaniu działające aż do 1983 r. Funkcjonowanie tych stowarzyszeń 
wyglądało wszędzie podobnie. Starano się pokazać polską działalność kultural-
ną, oświatową, dbano o rozwój towarzystw młodzieżowych, inwestowano również 
w miarę możliwości w szkolnictwo, wydawano polską literaturę i prasę.

Polskie Towarzystwa Ewangelickie powstały więc we wszystkich byłych trzech 
zaborach, przy czym, jeśli chodzi o ziemie zachodnie i północne, to działalność 
polskich ewangelików stanowiła konkurencję dla miejscowego niemieckiego Ko-
ścioła ewangelicko -unijnego, skutkiem czego było zwalczanie polskich wpływów 
wśród ludności polskojęzycznej. Niemiecki ewangelicyzm przeważał w Wielko-
polsce na Pomorzu w dużym stopniu na Górnym Śląsku i Mazurach jak też w Ma-
łopolsce, zwłaszcza wschodniej, gdzie ludność protestanckiego wyznania stanowili 
niemieccy koloniści. Również w Polsce centralnej udział ewangelików niemieckich 
był nieraz znaczny co szczególnie było widoczne w Łodzi, największym ówcześnie 
ośrodku protestanckim w Polsce. Można powiedzieć, że polskie stowarzyszenia 
społeczno -kulturalne powstawały głównie tam, gdzie miejscowi ewangelicy pol-
scy czuli się zagrożeni w swej polskości bądź niedowartościowani funkcjonującym 
obiegowym stereotypem – „Polak -katolik, ewangelik -Niemiec”, o którego fałszy-
wości może świadczyć działalność np. ówczesnych ewangelików lubelskich.

Na terenie dawnego Królestwa Kongresowego oraz na Kresach Wschodnich 
ludność ewangelicka miała w większości korzenie niemieckie, jednak jej proces 
asymilacyjny skończył się już w XIX w. W okresie międzywojennym czuli się już 
w pełni Polakami. Z takich rodzin wywodzili się niektórzy generałowie II Rze-
czypospolitej jak np.: Władysław Anders czy Gustaw Orlicz -Dreszer. Poruszając 
temat Towarzystw warto wspomnieć o dość licznych ewangelickich organizacjach 
młodzieżowych w Polsce międzywojennej, sięgających korzeniami przełomu XIX 
i XX w. W zmienionej sytuacji politycznej, gdy zaistniało już państwo polskie, sto-
warzyszenia te cieszyły się poparciem administracji państwowej, która postrze-
gała je jako czynnik polonizujący ewangelików. Licznie powstające organizacje 
młodzieżowe działały w bardzo zróżnicowanych okolicznościach spowodowa-
nych różnorodną sytuacją w poszczególnych dzielnicach. Różnorodność ta wywo-

25  „Myśl protestancka”, roczniki 1997 -1998 [informacje nt. działalności Towarzystwa].
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łana była odmiennym poziomem świadomości narodowej, różnymi stosunkami 
narodowościowymi oraz odrębnymi tradycjami organizacyjno -kościelnymi.

Jedną z najprężniej działających organizacji młodzieżowych w Polsce między-
wojennej było Towarzystwo Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Warszawie, odro-
dzone po II wojnie światowej jako Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej w War-
szawie i działające aż do 1952 r.26 Podobnie długim okresem działalności wykazały 
się Stowarzyszenie Polskiej Akademickiej Młodzieży Ewangelickiej w Poznaniu, 
Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w Bydgoszczy oraz Towarzystwo 
Młodzieży Ewangelickiej w Krakowie27.

Pierwsze organizacje młodzieżowe w Polsce na szczeblach parafi alnych, mają-
ce odrębne statuty powstawały w Warszawie i na Śląsku Cieszyńskim. Następnie 
zawiązywały się w innych większych skupiskach ewangelickich: w Łodzi, Kaliszu, 
Częstochowie, Radomiu, Krakowie, Działdowie, Sosnowcu, Wieluniu. W 1934 r. 
powstało w Lublinie Towarzystwo Młodzieży Ewangelickiej28. Do głównych za-
dań Towarzystwa należało utrzymywanie łączności z innymi ewangelickimi sto-
warzyszeniami młodzieżowymi oraz pielęgnowanie i pogłębianie życia religijnego 
i kulturalnego. Inicjatorem powołania tejże organizacji był ks. dr Aleksander Scho-
eneich, pełniący funkcję honorowego prezesa. Pierwszym zaś wybranym i urzędu-
jącym prezesem był Serwacy Albert Froelich. Opiekunami byli Bronisława Vette-
rowa i Jan Krausse.

Ewangelicy uczestniczyli także w życiu naukowym pierwszej uczelni lubel-
skiej i choć była to uczelnia katolicka dokumenty archiwum KUL poświadczają 
kształcenie młodzieży ewangelickiej jak też zatrudnianie wykładowców wyznania 
ewangelickiego. K. Jędrzejewski, członek Komitetu Organizacyjnego Uniwersytetu 
Lubelskiego napisał we wspomnieniach, że ks. Idzi Radziszewski dobierając per-
sonel „starał się pozyskać najlepszych bez względu na ich przekonania polityczne 
i religijne”. W latach 1919 -1924 w katedrze ekonomii Uniwersytetu zatrudniony 
był prof. Jan Lewiński, wyznania ewangelicko -reformowanego29. W czasie swojej 
pracy w KUL ogłosił rozprawę o twórcach ekonomii politycznej30. Praca wydana 
w Lublinie w 1921 r. została następnie przetłumaczona na język angielski i japoń-
ski. Doktoryzował się w 1910 r. na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli. Był aktyw-
nym działaczem Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków Polskich. W czasie 
studiów w Antwerpii udzielał się w życiu młodzieży polskiej. W Londynie nato-
miast pracował wśród tamtejszej Polonii, mając w planach założenie domu emi-
granta polskiego. Znał pięć języków. Do śmierci utrzymywał kontakty ze środo-
wiskami w Anglii, Belgii, Francji i Niemiec. Był więc człowiekiem światowym ale 
okres lubelski, choć stosunkowo niedługi był bardzo ważny w jego życiu.

Jeśli chodzi o studentów, to oczywiście olbrzymią przewagę liczebną nad in-
nymi wyznaniami mieli studenci katoliccy, drugą liczebnie, choć sporo mniej-
szą byli właśnie studenci protestanccy: w roku 1920 -21 statystyka studentów pod 

26  J. Szturc, op.cit., s. 101 -117.
27  Ibidem, s. 127.
28  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie, red. J. Utnik, Lublin 1992, s. 8.
29  Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 13/I, Statystyka, sprawozdania, memoriały, 

przemówienia.
30  J. Lewiński, Twórcy ekonomii politycznej, Lublin 1921.
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względem wyznaniowym przedstawiała się następująco: katolicy – 911, ewangeli-
cy – 15, grekokatolicy – 3, prawosławni – 1.31 Wspomnienia wielu osób z tamtego 
okresu świadczą o tym, że studiujący innowiercy nie czuli się dyskryminowani ani 
wyobcowani. Jedna z pierwszych absolwentek KUL J. Rosińska -Abramowiczowa 
napisała w swoich wspomnieniach: „ks. Idzi Radziszewski w swej chrześcijańskiej 
ideologii wybiegał daleko naprzód realizując na wiele lat wcześniej aktualne obec-
nie założenia soborowe, stąd znalazły się wśród grupy studentek – łodzianek osoby 
wyznania protestanckiego. Były one traktowane na równi z pozostałymi studen-
tami i czuły się w tym środowisku znakomicie”. Inna absolwentka E. Maciejew-
ska potwierdza opinię o tolerancji panującej w uczelni wobec studentów wyznań 
chrześcijańskich. Ponadto podaje ciekawe opisy twierdząc, że protestantki zazwy-
czaj uczęszczały do kościoła akademickiego, rzadziej ewangelickiego np. w świę-
ta narodowe, po których pastor szedł w towarzystwie studentek -protestantek do 
katedry celem uczestniczenia w nabożeństwie katolickim. Brał on również udział 
w akademiach organizowanych w Uniwersytecie Lubelskim (nazwa Katolicki Uni-
wersytet Lubelski używana jest od 1928 r.). Ks. bp Kałwa, należący również do 
pierwszej grupy absolwentów KUL, wspomina o publicznym wystąpieniu młodzie-
ży akademickiej protestanckiej i prawosławnej w prasie przeciwko sejmowej akcji 
posła Malinowskiego, atakującego w sejmie Uniwersytet Lubelski jako środowisko 
walk religijnych. Protest młodzieży różnowierczej ukazał się w „Głosie Lubelskim” 
z 2 lutego 1922 r. jako List otwarty do Pana Posła Malinowskiego i Tow. Dotyczą-
cy interpelacji w sprawie Uniwersytetu Lubelskiego. Młodzież „Listu Otwartego” 
uznała zarzut posła za niesłuszny, gdyż „Uniwersytet chętnie przyjmuje wszystkich 
zgłaszających się chrześcijan, nie czyniąc z powodu wyznania najmniejszej trud-
ności […] nasza Alma Mater, do której jesteśmy przywiązani i która taką potrafi ła 
sobie zjednać sympatię u nas wszystkich, stała się przedmiotem niesłusznych na-
paści, zamiast otrzymać najwyższa pochwałę i uznanie za tolerancję […]”32.

Wybiegając w czasie warto w tym miejscu wspomnieć, że działania w duchu 
ekumenizmu na płaszczyźnie naukowej przyniosły widoczny efekt w latach osiem-
dziesiątych. W 1983 r. powstał na KUL -u pierwszy w Polsce Instytut Ekumeniczny 
a w jego strukturze zorganizowana została m. in. Katedra Teologii Protestanckiej, 
którą tworzą obecnie : ks. dr hab. Piotr Jaskóła, pracujący w tymże instytucie od 
początku istnienia, początkowo asystent naukowo -badawczy, później naukowy, Ks. 
dr Przemysław Kantyka, Ks. dr Stanisław Józef Koza, bp prof. dr hab. Alfons Nos-
sol – kurator, ks. prof., dr hab. Wacław Hryniewicz oraz ks. pastor Roman Pracki, 
proboszcz Parafi i Ewangelicko -Augsburskiej w Lublinie w latach 1996 -2004.

Wybitną rolę dla Lublina odegrała spora grupa, którą można określić jako pio-
nierów polskiego przemysłu oraz ich kontynuatorzy. Obok doniosłej roli uprze-
mysłowienia naszego regionu i organizacji miejsc pracy, często zajmowali się rów-
nież działalnością społeczną. Dobrym tego przykładem może być Wacław Moritz, 
mechanik i przemysłowiec, który swojego zawodu nauczył się w fabryce Henry-

31  G. Karolewicz, Problem innowierców w życiu KUL w okresie międzywojennym, [w:] Kościół w Drugiej 
Rzeczypospolitej, Lublin 1981, s.196.

32  „Głos Lubelski”, 9 II 1922, nr 33, s. 4.
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ka Cegielskiego w Poznaniu oraz w fabryce swojego ojca w Lublinie33. W 1893 r. 
został wspólnikiem fi rmy „R. Moritz i W. Kreczmar w Lublinie”. Dwa lata później 
został jedynym właścicielem fabryki. Pod jego rządami zakład został rozbudowa-
ny i wyposażony w maszynę parową, a w 1900 r. przeniesiony na przedmieścia 
Lublina. Zakład zatrudniał wówczas 107 robotników, produkował głównie siecz-
karnie, pługi, młockarnie, siekacze do ziemniaków i buraków oraz odlewy żelazne 
dla potrzeb technicznych i budowlanych. Roczna wartość produkcji wynosiła 78 
145 rb. Do 1912 r. zatrudnienie wzrosło prawie półtora raza a wartość produk-
cji ponad połowę. Wacław Moritz należał do Towarzystwa gimnastycznego „So-
kół”. Był również jednym z pierwszych organizatorów kół wspomnianej już Pol-
skiej Macierzy Szkolnej na Lubelszczyźnie. Działalność swoją w PMS rozpoczął 
już w 1905 r. wchodząc w skład jej zarządu. W okresie okupacji austro -węgierskiej 
pełnił obowiązki wiceprezydenta miasta Lublina. Był jednym ze współzałożycieli 
Stowarzyszenia Techników miasta Lublina, powstałego w 1911 r. W 1915 r. pre-
zesował Towarzystwu Wzajemnej Pomocy Rzemieślników i Handlujących miasta 
Lublina34. Po odzyskaniu niepodległości wszedł do kartelu producentów maszyn 
rolniczych pod fi rmą „Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolni-
czych S.A w Warszawie. W 1930 r. ogłoszona została upadłość Zjednoczenia i fa-
bryka Moritza została zamknięta. Ponowne jej uruchomienie nastąpiło siedem lat 
później pod nazwą Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Plon”. Dy-
rekcja spółki znajdowała się w Warszawie i w jej rękach znalazł się prawie cały ka-
pitał. Moritz natomiast pełnił już tylko funkcję kierownika technicznego. W Pol-
sce międzywojennej Moritz należał do Stronnictwa Narodowego. Działał również 
w Polskim Związku Przemysłowców Metalowych. Po II wojnie światowej, gdy fa-
brykę przejęło Ludowe Państwo Polskie stał się jednym z jej pracowników. Zmarł 
w 1947 r., jego grób znajduje się na cmentarzu ewangelickim w Lublinie.

Politycznie zaangażowany był również Henryk Sachs, właściciel Abramowic 
i Bronowic. Był zwolennikiem Narodowej Demokracji i przez pewien czas pełnił 
funkcję posła na sejm II Rzeczypospolitej. Jego pozytywna działalność dla spo-
łeczności lubelskiej polegała na odsprzedaniu za symboliczną kwotę gruntu pod 
budowę katolickiego kościoła św. Michała Archanioła na Bronowicach oraz prze-
kazaniu własnego dworku na plebanię.

Działalność polityczną prowadził także dr Edward Scholtz. Urodził się w War-
szawie ale mając trzy lata znalazł się w Lublinie, gdyż jego rodzice postanowili 
powrócić do swojego miasta. Edward Scholtz kształcił się w powszechnej szkole 
rosyjskiej oraz w gimnazjum rosyjskim skąd został wydalony za udział w strajku 
w 1905 r. Naukę kontynuował w prywatnym polskim gimnazjum fi lologicznym im. 
Stanisława Staszica, a później udał się na studia medyczne do Niemiec, kontynu-
ując je w szwajcarskim Bernie. W 1914 r. powrócił do kraju i niemal od razu zacią-
gnął się do legionów. Był zaangażowany w działalność niepodległościową aktywnie 
działając w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości podjął pracę na oddziale chirurgicznym w Szpitalu Jana Bożego i w Szpitalu 
Dzieciątka Jezus im A. i J. Vetterów. Brał udział w wojnie z bolszewikami, po czym 

33  B. Mikulec, Moritz Wacław, [w:] Słownik biograficzny…, s. 189.
34  „Kalendarz Lubelski”, 1915, s. 87.
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kontynuował swoją pracę lekarską w szpitalu św. Wicentego a’ Paulo. W 1939 r. 
pełnił funkcję chirurga wojskowego. W okresie okupacji hitlerowskiej odmówił 
podpisania volkslisty i przez cały jej okres służył lokalnej społeczności swoją wie-
dzą medyczną, współpracując również z Armią Krajową i pomagając Żydom. Po 
wyzwoleniu pracował pewien czas na wydziale lekarskim UMCS. Oprócz dzia-
łalności politycznej prowadził również działalność społeczną. W okresie między-
wojennym działał intensywnie w Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Lubelskim 
Towarzystwie Lekarskim oraz w Komisji Konserwatorskiej przy Urzędzie Woje-
wódzkim w Lublinie. W okresie PRL -u udzielał się w Polskim Towarzystwie Chi-
rurgów Dziecięcych oraz w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdro-
wia. Znalazł też czas na działalność w swojej parafi i pełniąc funkcję prezesa Rady 
Kościelnej parafi i ewangelicko -augsburskiej w Lublinie. Dzięki jego staraniom 
zabytkowy XVIII -wieczny dworek, w którym obecnie znajduje się plebania, zo-
stał uratowany od wyburzenia podczas budowy gmachu Sądu Wojewódzkiego35. 
Za swoją działalność został nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi. 
Zmarł w 1975 r. i spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu ewangelickim.

Przykładem przemysłowca długoletnio związanego z Lublinem jest Ludwik 
Hafner36. Przebywał i pracował w wielu miejscach nabywając spore doświadczenie 
w interesującej go branży: w Warszawie, Hanowerze, Elizawietgradzie w Rosji oraz 
w Lublinie w fabryce maszyn i narzędzi rolniczych „M. Wolski i S -ka”. Na stanowi-
sku dyrektora tejże fabryki pozostawał przez 31 lat.

Obok pracy zawodowej w przemyśle był Hafner również aktywnym społecz-
nikiem. Pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Kasy Przemysłowców i Rol-
ników Lubelskich, był wiceprezesem Zarządu Gimnazjum im. Syroczyńskiego 
w Lublinie, członkiem Towarzystwa Kredytowego w Lublinie, prezesem Oddzia-
łu Lubelskiego Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych oraz radcą Izby 
Przemysłowo -Handlowej w Lublinie. Polski Związek Przemysłowców Metalowych 
powstał w 1924 r., jego oddział w Lublinie znajdował się przy ul. Powiatowej 137. 
Główne zadania tego związku to popieranie i ochrona przemysłu metalowego, 
pośrednictwo zawodowe i gospodarcze między czynnikami rządowymi a insty-
tucjami społecznymi, regulowanie stosunków pomiędzy przemysłowcami a pra-
cownikami, ustalanie wysokości zarobków oraz organizowanie szkół zawodowych 
i kursów kształcących. Hafner za swoją aktywną działalność społeczną i gospodar-
czą odznaczony został Krzyżem Zasługi. Zmarł na rok przed wybuchem II wojny 
światowej.

Jednym z najbardziej znanych w Lublinie jest nazwisko Vetter, kojarzone z ro-
dziną przemysłowców, społeczników i fi lantropów lubelskich38. Najtrwalej zapa-
miętało się to nazwisko lublinianom w połączeniu z imieniem Juliusz oraz August. 
Obydwaj bracia byli fundatorami pierwszej szkoły handlowej w Lublinie, istnieją-
cej zresztą w nieco zmienionej formie do dziś i noszącej właśnie ich imiona. Au-
gust Vetter był jednym z inicjatorów powołania Towarzystwa Pomocy dla Szkoły 

35  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie: historia…, s. 82.
36  B. Mikulec, Hafner Ludwik, [w:] Słownik biograficzny…, s. 73.
37  APL, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno -Polityczny, sygn. 2500, k. 16.
38  A. Pawłowska -Wielgusowa, op. cit., s. 197.
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Handlowej w Lublinie, pełnił najpierw on a później jego brat Juliusz stanowisko 
prezesa Rady Opiekuńczej szkoły39. Juliusz i August Vetterowie byli również funda-
torami stypendiów dla niezamożnej młodzieży lubelskiej, zarówno ewangelickiej 
jak i katolickiej, kształcącej się w kierunku handlowym lub technicznym. Na wybu-
dowanie tej szkoły z językiem wykładowym polskim Juliusz Vetter przeznaczył 80 
000 rubli, zaś 40 000 rubli przekazał jako kapitał wieczysty na prowadzenie szko-
ły.40 Olbrzymią zasługą dla społeczności lubelskiej, zwłaszcza tej najmłodszej, było 
wybudowanie przez Vetterów ich własnym kosztem gmachu szpitala dziecięcego 
i zapewnienie późniejszej jego egzystencji. Rodzina ta uczyniła też zapis pieniężny 
w kwocie 20 000 rubli na budowę siedziby Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego 
oraz na jej utrzymanie i rozwój. Juliusz Vetter wyraził ponadto chęć przeznaczenia 
części pomieszczeń Biblioteki dla muzeum, względnie fundusz mógł być przeka-
zany Towarzystwu Muzeum Lubelskiego z zastrzeżeniem, że Muzeum wybuduje 
specjalny pawilon dla Biblioteki. Vetterowie służyli pomocą materialną również 
Lubelskiemu Towarzystwu Dobroczynności, kościołowi ewangelickiemu w Lubli-
nie a nawet w Warszawie. Obdarowywali również swoich współpracowników czy 
robotników, za przykład może posłużyć zapis Augusta Vettera na kwotę 3000 ru-
bli dla współpracowników i robotników ich fabryki. Zarówno August jak i Juliusz 
pełnili funkcje w zarządach Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności i Towarzy-
stwa Kredytowego Miejskiego. Vetterowie byli prezesami Rady Opiekuńczej Szko-
ły Handlowej Męskiej, pierwszej szkoły polskiej w Lublinie, powstałej w 1905 r. 
w wyniku strajku szkolnego i przechodzącej następnie liczne reorganizacje. Wśród 
wychowanków szkół Vetterów znalazło się wiele wybitnych nazwisk jak np.: Stefan 
i Roman Konstanty Laśkiewiczowie, Wacław Moritz czy Kazimierz Kijok.

Firma „K. R. Vetter w Lublinie” mimo kilkukrotnej zmiany właścicieli prze-
trwała z górą 100 lat, aż do chwili jej upaństwowienia co nastąpiło w 1949 r. Po 
śmierci Juliusza Vettera, co miało miejsce w 1917 r., fi rmę prowadziła jego żona 
Bronisława z domu Karszlo -Siedlewska. Z odziedziczonego pokaźnego majątku 
zapisała Krępiec -Dwór na rzecz tamtejszej szkoły. Zakłady przemysłowe Vetterów 
już w 1927 r. przeszły na wyłączną własność Tadeusza Kierszlo -Siedlewskiego, 
spokrewnionego właśnie z żoną Juliusza Vettera. Tadeusz Karszlo -Siedlewski był 
wybitnym przemysłowcem piastował m. in. stanowisko prezesa sekcji słodowni-
czej Związku Właścicieli Browarów. Działał także we władzach administracji go-
spodarczej i pełnił szereg funkcji w cukrowniach Lubelszczyzny np.: w Garbowie, 
Zakrzówku i Milejowie. Za swój wkład w rozwój i organizację życia gospodarczego 
Lubelszczyzny otrzymał w 1937 r. Krzyż Ofi cerski Polski Odrodzonej. Ponadto od-
znaczono go Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem 
Korony Belgijskiej IV kl. We wrześniu 1939 r. nie skorzystał z możliwości wyjazdu 
za granicę, wybierając czynny udział w obronie Warszawy, w wyniku czego został 
ciężko ranny i zmarł pod koniec września 1939 r. Pochowano go na cmentarzu 
augsbursko -ewangelickim w Warszawie. Zakłady browarnicze Vetterów przeszły 
w spadku w ręce narzeczonej Tadeusza Karszlo -Siedlewskiego Olgi Prorubnikow. 
Podczas okupacji hitlerowskiej fi rma Vetterów zarządzana była przez treuhändera 

39  Z. Bownik, op.cit., s. 46.
40  Ibidem, s. 15.



Ewa Korniłłowicz46

– tzw. komisarycznego zarządcę. Zachowane materiały archiwalne świadczą jed-
nak o tym ze właścicielka miała prawo do korzystania z dochodów co sugeruje, że 
fi rma nie została zajęta Co więcej dowody archiwalne dowodzą, że w 1940 r. sytu-
acja fi nansowa fi rmy była nawet lepsza niż tuż przed wojną. W 1944 r. działania 
wojenne na krótko przerwały funkcjonowanie zakładu ale zaraz po wyzwoleniu 
Lublina uruchomiono browar i fabrykę wód gazownych. Przez dwa lata spadko-
biercy „Zakładów Przemysłowych K. R. Vetter” bronili się przed upaństwowie-
niem, co nastąpiło nieodwołalnie 30 września 1946 r.

Nie mniej znanym nazwiskiem od poprzednio omówionego jest Krausse. Za-
chowane dokumenty lubelskiej parafi i ewangelicko -augsburskiej wskazują na to, że 
rodzina ta związana była z Lublinem już w 1744 r. W tym właśnie roku poczmistrz 
królewski i sekretarz lubelski Wilhelm Krausse podarował kościołowi ewangelic-
kiemu piękną i kosztowną puszkę do opłatków. W drugiej połowie XIX w. stali 
się właścicielami młyna na Tatarach. Na wystawie rolniczo -przemysłowej orga-
nizowanej przez Hieronima Łopacińskiego w 1901 r., fi rma Krausse, obdarzona 
złotym medalem, reklamowała się następująco: „zatrudnia około 100 pracujących 
wyłącznie tylko pochodzenia krajowego w głównym zakładzie wraz z zakładami 
pomocniczymi, jako to kuźnią, stolarnią i personelem biurowym. Posiada trzy 
turbiny o sile 180 koni i maszynę parową o sile 75 koni, której używa się tylko 
z braku wody. Robotnicy mają zapewnione bezpłatne leczenie, tj. doktora, apte-
kę i szpital oraz ubezpieczenie od kalectwa od 1884 r. w Tow. Rosya w stosunku 
1000 krotnym dziennej płacy […]”. Młyn rodziny Krausse był bardzo nowocze-
snym jak na owe czasy zakładem, z którym trudno było konkurować41. Z okazji 
wspomnianej wystawy Henryk Krausse wydał własnym nakładem, przygotowaną 
przez Łopacińskiego kopię najdawniejszego widoku Lublina, pochodzącą z dzieła 
Jerzego Brauna z 1618 r. W swoim testamencie Henryk Krausse uczynił zapis na 
cele oświatowe, ustanawiając kapitał, od którego dochody miały być użyte na po-
życzki zwrotne dla kształcącej się młodzieży ewangelickiej w wyższych szkołach 
naukowych o kierunku technicznym w kraju lub za granicą. Pierwszeństwo do 
tych pożyczek mieli mieć kandydaci z ewangelickich gmin: warszawskiej, lubel-
skiej i radomskiej. Społeczny charakter miał również testament brata Henryka, 
Jana, zmarłego w tym samym 1941 r. Przekazał w nim dwa tysiące na rzecz Ko-
ścioła Ewangelicko -Augsburskiego w Lublinie oraz tysiąc dla lubelskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności. Przez całą okupację niemiecką młyn pozostawał w rękach 
rodziny Krausse, pod zarządem Edwarda ale też pod nadzorem władz okupacyj-
nych. Rodzina Krausse, potraktowana dość łagodnie przez władze Generalnego 
Gubernatorstwa, nigdy nie zadeklarowała swojej przynależności do narodu nie-
mieckiego, od zawsze jej członkowie czuli się Polakami, jak zapewnił to w swoich 
wspomnieniach syn Edwarda również Edward Krausse. Według jego relacji ojciec 
utrzymywał kontakt z osobami pomagającymi najbardziej potrzebującym w trud-
nych okupacyjnych czasach. Przekazywał pewne partie mąki na wypiek chleba 
dla więźniów z Majdanka. Mąka niejednokrotnie wędrowała również do oddzia-
łów AK, dzięki dublowaniu przez Edwarda seniora asygnat, co było ogromnym 

41  M. Kseniak, Młyn zwany papiernią Adolfa i Henryka braci Krausse, „Na przykład”, 1995, nr 28, s. 21-
-25.
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ryzykiem. Młyn pełnił rolę kryjówki dla partyzantów, zresztą sam Edward Krausse 
junior jako ofi cer Wojska Polskiego musiał się ukrywać, po kapitulacji Rzeczpo-
spolitej działał w podziemiu jako wywiadowca, obserwując ruchy wojsk i trans-
portu. Po wojnie majątek upaństwowiono. Edward Krausse starał się go odzyskać 
po 1989 r. jednak bezskutecznie.

Pisząc o działalności ewangelików nie sposób pominąć jeszcze jednego, zna-
nego nie tylko w Lublinie nazwiska – Friszke. Edmund Friszke wraz z rodziną 
opiekował się lubelską parafi ą ewangelicką w chwili wybuchu II wojny światowej42. 
Przed wojną pełnił funkcję konseniora diecezji lubelskiej. Zawierucha wojenna 
spowodowała jego wyjazd do Radomia, gdzie został aresztowany przez gestapo za 
postawę propolską i wrogość wobec hitleryzmu. Przebywał w dwóch obozach kon-
centracyjnych, które jednak udało mu się przeżyć i powrócić do Polski. W 1946 r. 
przyjął godność seniora diecezji mazurskiej. Za propagowanie idei polonizacji 
Mazur został odznaczony Medalem Rodła. Był ojcem znanego w całym kraju pro-
fesora historii PAN – Andrzeja Friszke, obie córki z pierwszego małżeństwa pozo-
stały wierne Lublinowi, jedna z nich, Edyta, pracując jako naukowiec na Wydziale 
Biologii UMCS.

Parafi a ewangelicko -augsurska w Lublinie liczy obecnie około 200 wiernych. 
Posiada swój fi liał w Kuzawce43. Biorąc pod uwagę zniszczenia jakie poczyniła II 
wojna światowa, trzeba przyznać, że dość szybko się odrodziła. Zniszczeniu uległy 
zabudowania i kościół. Skromna liczebnie grupa ewangelików lubelskich odzy-
skała swój kościół w 1944 r. i już w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 r. warszaw-
ski pastor Ryszard Trenkler odprawił pierwsze po wojnie polskie nabożeństwo44. 
W następnym roku placówkę lubelską objął ks. Waldemar Lucer, czyniąc to zaled-
wie pół roku od opuszczenia obozu hitlerowskiego w Dachau. Pracę w parafi i lu-
belskiej zaczynał jako administrator a następnie proboszcz. Od tej pory niewielka 
grupa ewangelików lubelskich podjęła niełatwe dzieło odbudowy ubogiej para-
fi i. Powołana została Rada Parafi alna w składzie: Edward Scholtz – chirurg, Gu-
staw Haberlau – aptekarz i Karol Freyberg – kupiec. Pomimo niechętnej postawy 
władz komunistycznych, starano się reaktywować życie kościelne. Zbór lubelski 
znacznie ożywił się od połowy lat siedemdziesiątych, kiedy placówkę objął ks. Jan 
Szklorz. Przedstawiciele parafi i lubelskiej zaczęli brać czynny udział w ważnych 
wydarzeniach w skali światowej. Przykładem tego może być udział delegacji lu-
belskiej parafi i w składzie: ks. J. Szkorz i dr A. Teske, w tygodniu polskim w Au-
gsburgu w październiku 1978 r.45 W okresie, gdy proboszczem był Roman Pracki 
– pierwszy na stałe mieszkający pastor w Lublinie od czasów II wojny światowej, 
parafi a odzyskała większość utraconego po wojnie mienia bądź uzyskała za nie 
rekompensatę.

Osobą mocno zaangażowaną w sprawy dotyczące parafi i w okresie powojen-
nym był Edmund Kazimierz Prost, późniejszy rektor Akademii Rolniczej. Był 
potomkiem hugenotów francuskich po mieczu, przybyłych do Polski w XIX w. 

42  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie: historia…, s. 74.
43  http://www.lublin.luteranie.pl/parafia.php (21 XI 2007).
44  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie…, s. 9.
45  Kalendarz Ewangelicki”, 1980, s. 108.
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z Sabaudii46. Swoją karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej, uzyskując tam tytuł doktora medycyny weterynaryjnej w 1950 r. 
W 1955 r. rozpoczął pracę w Akademii Rolniczej, uzyskując tytuł profesora zwy-
czajnego w 1976 r. Wiele lat kierował Instytutem Higieny Żywności Zwierzęcego 
Pochodzenia. Pełnił również funkcję dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryj-
nej w latach 1962 -1966. Był pierwszym rektorem Akademii Rolniczej z wyboru 
w latach 1981 -1987. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, wiele z nich 
zostało zamieszczonych w zagranicznych czasopismach. W 1990 r. otrzymał tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Udzielał się w wielu 
towarzystwach naukowych. Był wieloletnim wiceprezydentem Światowego Stowa-
rzyszenia Weterynaryjnego oraz Światowego Stowarzyszenia Higienistów Żyw-
nościowych. Od 1991 r. aż do śmierci w 2008 r. był prezesem Lubelskiego To-
warzystwa Naukowego. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma 
„Medycyna Weterynaryjna”. Jest to czołowe polskie czasopismo znajdujące się na 
światowej liście prestiżowych czasopism naukowych, (tzw. Lista Filadelfi jska). Był 
również honorowym członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN oraz Wę-
gierskiego Towarzystwa Weterynaryjnego. Za swoje zasługi naukowe wyróżniony 
został medalem im. Oczapowskiego Wydziału V PAN. Zmarł 20 stycznia 2008 r.47

Dzisiaj członkowie Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w Lublinie biorą 
udział w międzynarodowych konferencjach i zjazdach ewangelików, angażują się 
w organizowanie Tygodnia Jedności Chrześcijan, współredagują wydawnictwa 
ekumeniczne takie jak np.: „Kalendarz Ekumeniczny” czy też wydawnictwo ciągłe 
„Scriptores Scholarum”. Młodzież uczestniczy w Dniach Skupienia w Zgierzu i Ty-
godniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Pomimo swojej niezbyt licznej obsady 
Parafi a Ewangelicka w Lublinie prowadzi szereg akcji tak na polu kulturalnym jak 
i społecznym. Wspiera wiele instytucji jak np. Zakład Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących i Niedosłyszących oraz Dom Dziecka nr 1 przy ul. Pogodnej w Lu-
blinie. Członkowie wspólnoty ewangelickiej uczestniczą w pracach Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci oraz Towarzystwa Pomocy Chorym przy Hospicjum „Dobry 
Samarytanin”. W Lublinie działa również odział Polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego48. Jest to świeckie stowarzyszenie o charakterze społeczno -kulturalnym, 
działające w obrębie parafi i ewangelickich. Historycznie wywodzi się z bogatego 
ruchu społecznego w polskim ewangelicyzmie dwudziestolecia międzywojennego, 
o którym pisałam nieco wcześniej. Działalność Towarzystwa opiera się na działal-
ności oddziałów. Zarząd główny, znajdujący się w Katowicach, koordynuje pracę, 
reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz oraz organizuje imprezy o zasięgu ogól-
nokrajowym. Głównym celem stowarzyszenia jest podkreślenie polskości wiary 
ewangelickiej oraz krzewienie kultury i tradycji narodowych i lokalnych. Lubelski 
odział PTE zajmuje się organizacją spotkań naukowych oraz koncertów, jak np. 
koncert Marcina Simeli z maja 2007 r. w kościele ewangelickim w Lublinie. Pre-
zesem lubelskiego oddziału Towarzystwa Ewangelickiego jest Dariusz Paszewski 
pełniący również funkcję kuratora parafi i. Przykładem dobroczynnej działalności 

46  Parafia Ewangelicko -Augsburska w Lublinie: historia…, s. 79.
47  „Gazeta Wyborcza”, 22 I 2008 (dodatek lubelski).
48  http://www.ptew.org.pl/zarzad/lublin.html (12 XI 2007).
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może być koncert zorganizowany 9 września 2007 r. w kościele ewangelickim ma-
jący na celu wspomóc ludzi dobrej woli skupionych przy franciszkaninie o. Filipie 
Buczkowskim, który całe swoje życie poświęcił dzieciom nieuleczalnie chorym. 
Koncert miał charakter spotkania ekumenicznego49. Artyści muzyki poważnej 
z Warszawy i Poznania dali piękny pokaz śpiewu i dźwięku muzyki organowej, 
przyczyniając się tym do kwesty na rzecz potrzebujących, chorych dzieci z hospi-
cjum „Małego Księcia” w Lublinie. Frekwencja zawsze dopisuje takim przedsię-
wzięciom a słuchacze nie żałują przekazanych tą drogą funduszy. Wspomnieć na-
leży również o funkcjonowaniu Lubelskiego Ekumenicznego Koła Pań, którego 
przewodniczącą jest Sylwia Irga, wywodząca się z ewangelickiej rodziny Pajongów. 
Koło ma na celu głównie działalność charytatywną. Sylwia Irga zainicjowała sze-
reg akcji pomocy podczas stanu wojennego.

Okres powojenny, wprowadzenie ustroju socjalistycznego i polityka PRL po-
zbawiły kościół ewangelicki większości szpitali, ochronek dla ubogich, zakładów 
dla niepełnosprawnych. Budynek lubelskiego szpitala rozebrano w 1971 r. Diako-
nisom pozostawiono tylko nieliczne domy opieki dla starszych. Diakonia ewange-
licka zmieniła zatem swą formę, główny ciężar pomocy potrzebującym spadł na 
rady parafi alne, parafi alne koła i grupy modlitewne. Niosą one nadal bezintere-
sowną pomoc.

W dzisiejszych czasach pracę charytatywną w Kościele Ewangelicko-
-Augsburskim koordynuje Diakonia Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego w RP, 
jej siedziba znajduje się w Warszawie. Poszczególne diecezje prowadzą diako-
nie diecezjalne. Ogólnie Kościół prowadzi siedem domów opieki, dom seniora 
w Zagórowie, dom pomocy społecznej „Samarytanin” we Wrocławiu oraz śro-
dowiskowy dom samopomocy w Ukcie. Diakonia zajmuje się również ambula-
toryjną pomocą medyczno -charytatywną oraz rehabilitacją osób niepełnospraw-
nych. W ewangelickiej parafi i lubelskiej działa diakonijna wypożyczalnia sprzętu 
pielęgnacyjno -rehabilitacyjnego, mieszcząca się w plebanii. Zapewnia ona pomoc 
wszystkim potrzebującym mieszkańcom Lublina i okolic udostępniając następują-
cy sprzęt: wózki inwalidzkie, chodziki, rowery rehabilitacyjne, krzesła na kółkach, 
krzesła toaletowe itp.

Kościół Ewangelicko -Augsburski w RP posiada własne wydawnictwa Augusta-
na i Warto a także czasopisma : „Zwiastun Ewangelicki”, „Przegląd Ewangelicki”, 
„Ewangelik” oraz „Studia humanistyczno -teologiczne”. Prowadzi własne instytucje 
edukacyjne. W 2005 r. istniały 3 przedszkola, cztery szkoły podstawowe, pięć gim-
nazjów, siedem szkół średnich i jedna policealna. Szkoły te posiadają status szkół 
publicznych z duszpasterskim nadzorem ewangelickim50. W Lublinie jest zbyt 
małe skupisko tej wspólnoty aby mogła funkcjonować szkoła, prowadzony jest tyl-
ko punkt katechetyczny dla dzieci parafi i lubelskiej. Kadry duszpasterskie, kate-
chetyczne i diakonijne dla potrzeb Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego kształci 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, będąca uczelnią państwo-
wą. Kościół Ewangelicko -Augsburski jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, 

49  http://www.luteranie.pl/lublin (9 IX 2007).
50  Wyznania religijne: stowarzyszenie narodowościowe i etniczne w Polsce 2003 -2005, Warszawa 

2007, s. 53.
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a także Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów i Konfe-
rencji Kościołów Europejskich.

Sytuacja Kościoła jest ściśle związana z rzeczywistością czasów, w jakich funk-
cjonuje. Kiedyś w XVI w. protestantyzm był kościołem wielkim i rozwijającym się. 
Te czasy dawno minęły. Przeżywał pewien renesans w XIX i na początku XX w. – 
to też minęło. Obecnie protestanci w Polsce mają możliwość kształtowania swoje-
go losu, stworzenia własnej rzeczywistości społecznej, ale tylko w sferze mikrospo-
łecznej, a nie w sferze wielkich organizacji, koncernów, państw. W rozważaniach 
nad możliwościami zmiany świata, uwaga zawsze zwraca się w stronę kościołów, 
dysponujących siłami duchowymi i psychicznymi, pozwalającymi na działania kie-
rujące się ku zmianom. W kościołach protestanckich wyeksponowany jest bardzo 
ważny czynnik, twórczy i będący zdolnym do przekształcania świata, mianowicie 
– indywidualność. Owa indywidualność może promieniować twórczością i nie-
powtarzalną oryginalnością, choćby to była tylko twórczość spraw codziennych. 
Indywidualność nie jest postrzegana tu jako aspekt religijny, lecz jako właściwość 
twórcza mogąca wpłynąć na rzeczywistość i przekształcić ją.

Lublin Evangelicals as An Example of A Religious and Social Community in the 

Nineteenth and Twentieth Centuries

The paper discusses the issues concerning the Evangelical community in Lublin in the nine-
teenth and in the fi rst half of the twentieth century. The article tried to show the extent of the 
involvement of this population in the town’s public life and their share of the general potential of 
the Lublin inhabitants. Special attention was devoted to the discussion of the questions connec-
ted with social, educational, cultural, and industrial activities. The profi les of the eminent repre-
sentatives of Lublin Protestants who especially contributed to the life of Lublin community were 
presented. The study also tries to show the impact of the sixteenth -century Reformation in the 
later periods and the links between Evangelical ethics and the individual’s behavior in society. 
The activity of the Evangelical -Augsburg parish in Lublin and its patronage of educational and 
charity institutions were also examined. The paper focused on the problems and persons asso-
ciated with the Polish Evangelical church.



Józef Marczuk
Lublin

Działalność gospodarcza Prezydenta Lublina 

Czesława Szczepańskiego (1919 -1927)

Samorząd miejski w Lublinie miał w okresie międzywojennym wybitnych 
działaczy, którzy zasłużyli się na polu gospodarczym, kulturalnym i administra-
cyjnym. Bezsprzecznie do nich zaliczyć należy Czesława Apolinarego Szczepań-
skiego. Wybitny ten prawnik, przez całe życie związany z Lublinem, był w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej pierwszym, pochodzącym z wyborów demokratycznych 
i zarazem najdłużej urzędującym prezydentem tego miasta, jak również jedynym 
prezydentem, który godność tę sprawował do końca określonej kadencji. W hi-
storii Lublina utrwalił się przede wszystkim jako inicjator zaciągnięcia pożyczki 
amerykańskiej i jako ten, który rozpoczął budowę nowoczesnych urządzeń komu-
nalnych. On również zapoczątkował modernizację ponad stutysięcznego wówczas 
miasta, tak pod względem urbanistycznym, jak i cywilizacyjnym. Działalność sa-
morządowa Czesława Szczepańskiego znana była też w regionie lubelskim.

Czesław Szczepański urodził się 20 lipca 1885 r. w Lublinie. Jego ojciec, Tomasz 
Szczepański, był właścicielem miejscowej piekarni, a wywodził się z zamożnej ro-
dziny rolniczej z miejscowości Iwno powiat średzki w Wielkopolsce. Jako człowiek 
przedsiębiorczy i związany z rolnictwem w 1905 r. zakupił mały majątek w Stru-
ży koło Biskupic w powiecie lubelskim. W 1915 r. wydzierżawił majątek ziemski 
w Świdniku Dużym o powierzchni 755 morgów, należący do Szpitala św. Wincen-
tego a’Paulo w Lublinie1.

Dzieciństwo i młodość Czesław Szczepański spędził w rodzinnym mieście, 
tu także rozpoczął naukę w gimnazjum rządowym. Brał aktywny udział w walce 
o szkołę polską. W 1905 r., będąc uczniem ósmej klasy gimnazjum, uczestniczył 
w organizacji strajków szkolnych, za co został wydalony ze szkoły. Jako ekstern 
1906 r. złożył egzamin dojrzałości w Nowogrodzie Wielkim nad Wołchowem2.

W 1906 r. po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty do Instytutu Górni-
czego w Petersburgu. Później przeniósł się na prawo w Uniwersytecie w Peters-
burgu, które ukończył w 1912 r. Egzamin państwowy złożył na Uniwersytecie 

1  Archiwum Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie (dalej: AORAL), Akta osobowe adwokata Czesła-
wa Szczepańskiego, t. 69, k. 3; Wypis aktu urodzenia z księgi st. cyw. parafii Nawrócenia Św. Pawła w Lublinie 
z 1885 r., nr aktu 257; k. 29; Życiorys C. Szczepańskiego z 12 IV 1949 r.; L. Kowieski, Działalność Wojewódzkiej 
Rady Szpitalnej w Lublinie w latach 1921 -1928, „Region Lubelski”, 1987, nr 2 (4), s. 119; Relacje T. Kozłowskiej, 
córki prezydenta C. Szczepańskiego (w posiadaniu autora).

2  AORAL, t. 69, k. 29; Archiwum Sądu Okręgowego w Lublinie (dalej: ASOL), Akta osobowe sędziego 
Czesława Szczepańskiego, t. 272, k. 66; C. Szczepański, Życiorys, materiały i relacje złożone autorowi w 1960 r.
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w Dorpacie i otrzymał dyplom ukończenia wydziału prawnego. W czasie studiów 
w Petersburgu sprawował funkcję przewodniczącego koła Bratniej Pomocy Mło-
dzieży Polskiej3.

W grudniu 1912 r. został pomocnikiem adwokata przysięgłego w Lublinie. Jed-
nocześnie odbywał dwuletnią praktykę w kancelarii rejenta Piotra Turczynowicza, 
wybitnego znawcy prawa fi nansowego. Ówczesny Komitet Obywatelski, w ramach 
organizującego się sądownictwa polskiego, dnia 3 września 1915 r. powołał mło-
dego prawnika Czesława Szczepańskiego na stanowisko sędziego gminnego z sie-
dzibą w Lublinie. Podczas dwuletniej kariery sędziowskiej na najniższym szczeblu, 
dobrze poznał sprawy cywilne i karne, które rozpoznawał z pomocą dwóch ław-
ników. Pogłębiał nadal wiedzę teoretyczną, zwłaszcza w zakresie prawa cywilne-
go, oraz rozszerzał zainteresowania zawodowe. Od 1915 r. brał udział w pracach 
Towarzystwa Prawniczego. 16 sierpnia 1917 r. uzyskał nominację Tymczasowej 
Rady Stanu na sędziego pokoju na Tatarch i pozostał na tym stanowisku przez na-
stępnych kilkanaście lat. Od 1 września tegoż roku podlegał Sądowi Okręgowemu 
w Lublinie jako instytucji polskiej4.

Od 1915 r. Szczepański angażuje się w działalność Miejskiego Komitetu Oby-
watelskiego, a potem Komitetu Ratunkowego w Lublinie. W końcu 1916 r. uczest-
niczy w organizacji miejskich wyborów samorządowych. Pierwsza Rada Miejska 
10 stycznia 1917 r. wybrała go na ławnika i członka kolegium Magistratu, zaś pre-
zydent Wacław Bajkowski powierzył mu pieczę nad Wydziałem Gospodarczym5. 
Odpowiedzialne obowiązki w Magistracie, pełnione wówczas nieodpłatnie, łączył 
z pracą zawodową w sądownictwie, przejawiając stałą troskę o majątek miejski.

Z inspiracji Szczepańskiego jako działacza samorządu miejskiego, uporządko-
wano zieleń miejską, zwłaszcza Ogród Saski. Usprawnił on system oczyszczania 
miasta i usuwania nieczystości, co wobec braku ogólnej kanalizacji miejskiej nie 
było łatwe i wymagało ciągłego powiększania taboru asenizacyjnego. Wszczęto 
przygotowania do uruchomienia częściowej kanalizacji w mieście, która ze wzglę-
dów fi nansowych nie mogła być wówczas zrealizowana6.

Jako ławnik Szczepański w działalności samorządowej nie ograniczał się tylko 
do spraw bezpośrednio mu powierzonych. Na posiedzeniach kolegium Magistratu 
kompetentnie wypowiadał się w kwestiach dotyczących budżetu, aprowizacji czy 
opieki społecznej. Przejawiał wiele inicjatywy i samodzielności, zyskując zaufanie 
prezydenta miasta. Dobrze prezentował się w wystąpieniach publicznych, np. wy-
głaszając referat historyczny na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej 15 sierp-
nia 1917 r. w związku z 600 -leciem nadania Lublinowi prawa magdeburskiego7.

3  AORAL, t. 69, k. 29; ASOL, t. 272, k. 74.
4  AORAL, t. 69, k. 28 -29; ASOL, t. 272, k. 1 -2; B. Sekutowicz, Sądy Obywatelskie w Lublinie, „Głos Sądow-

nictwa”, 1933, nr 6, s. 330 -333.
5  Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Magistrat Miasta Lublina 1915 -1918 (dalej: MML), 

sygn. 2, Protokół nr 1 posiedzenia Magistratu miasta Lublina (dalej: Prot. nr 1 posiedz. MmL) z 11 I 1917, Prot. 
nr 2 posiedz. MML z 19 I 1917, k. 3.

6  Ibidem, k. 58, Prot. nr 2 posiedz. MmL z 4 VI 1917; R. Ślaski, Ostatnie lata okupacji austriackiej w Lubli-
nie 1917 -1918, „Najnowsze dzieje Polski 1914 -1939”, 1967, t. 12, s. 226.

7  „Kalendarz Lubelski”, 1918, s. 45.
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Rada Miejska doceniając zaangażowanie Szczepańskiego i kompetencje w za-
kresie funkcjonowania miasta, wybrała go 18 października 1917 r. drugim wice-
prezydentem, nadzorującym pracę wydziałów: szkolnego, sanitarnego i pomocy 
społecznej8. Widoczny był tu jego udział w rozwoju szkolnictwa podstawowego. 
Uchwałą z 6 grudnia 1917 r. Rada Miejska wprowadziła od roku szkolnego 1918/19 
obowiązek szkolny dla 7 -letnich dzieci pracowników miejskich i miejscowych na-
uczycieli szkół publicznych. Wydział Pomocy Społecznej zorganizował dożywianie 
dla 1200 dzieci. Na wniosek Szczepańskiego przy wydziale tym, w celu ułatwienia 
robotnikom (i bezrobotnym) znalezienia pracy zarobkowej, ustanowiono od 15 
grudnia 1917 r. Biuro Pośrednictwa Pracy9. Ważnym osiągnięciem Wydziału Sa-
nitarnego było zapoczątkowanie od 1 grudnia 1917 r. lecznictwa ambulatoryjnego 
dla niezamożnej ludności.

Owocna praca Szczepańskiego na stanowisku wiceprezydenta miasta została 
przerwana 28 marca 1918 r., kiedy to okupacyjne władze austriackie rozwiązały 
Radę Miejską i Magistrat. Przez najbliższe siedem miesięcy były wiceprezydent 
skoncentrował się na pracy w sądownictwie.

W kolejnych wyborach samorządowych w Lublinie, przeprowadzonych jesie-
nią 1918 r., Szczepański został radnym z listy Społecznego Komitetu Wyborczego, 
skupiającego głównie ludzi z endecji i chadecji. Formalnie nie był związany z żad-
ną organizacją polityczną, lecz wyraźnie sympatyzował z Narodową Demokracją, 
która zaproponowała mu urząd pierwszego wiceprezydenta miasta. 22 październi-
ka 1918 r. Rada Miejska wybrała go na to stanowisko. Od 4 listopada w Magistracie 
podlegały mu wydziały: fi nansowy, gospodarczy, budowlany, sanitarny i wetery-
naryjny. Ponadto stał na czele zarządu wodociągów lubelskich10.

Szczepański w krótkim okresie udowodnił, że jest kompetentnym fi nansistą. 
Rozpoznał tajniki gospodarki budżetowej miasta, przedstawiając jej stan na dzień 
20 grudnia 1918 r. zarówno Radzie Miejskiej, jak i władzom rządowym. Z opra-
cowanego dokumentu wynikało, że władze miejskie w latach wojny zmuszono do 
zapłacenia kontrybucji nałożonej przez Austriaków w wysokości 163 824 rubli 
oraz wydatkowania sumy 104 567 rubli z tytułu szerzących się epidemii. Do tego 
naturalnie doszły kwoty wydatkowane na cele ogólnopaństwowe, wojenne, któ-
re zachwiały równowagę budżetową, a w konsekwencji doprowadziły gospodarkę 
miejską do olbrzymiego defi cytu11. W tej sytuacji Szczepański domagał się zwięk-
szenia dotacji państwowych dla Lublina.

Rada Miejska na ostatnich posiedzeniach przed nowymi wyborami samorzą-
dowymi podjęła ważne decyzje w sprawach gospodarczych. 15 lutego 1919 r. na 
wniosek wiceprezydenta Szczepańskiego uchwaliła budżet na pierwszy kwartał 
tegoż roku. Pięć dni później, również na jego wniosek, Rada powzięła uchwałę 
o wywłaszczeniu na rzecz miasta łąk Tatary, przeznaczony na budowę tzw. No-
wej Drogi łączącej zachodnią część miasta z dworcem kolejowym i z Bronowica-

8  APL, MML, sygn. 5, k. 441; R. Ślaski, op. cit., s. 226.
9  „Głos Lubelski”, 8 XII 1917, nr 339 oraz 7 II 1918, nr 36; R. Ślaski, op. cit., s. 246.
10  APL, MML, sygn. 21, k. 193; sygn. 20, k. 7.
11  Ibidem, sygn. 133, Memoriał Magistratu m. Lublina z 20 XII 1918 do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych.
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mi. Dnia 15 lutego Rada powołała Szczepańskiego na przewodniczącego Komisji 
Robót Publicznych. Komisja ta po uzyskaniu środków rządowych podjęła prace 
(także przy budowie Nowej Drogi), które złagodziły dokuczliwe wówczas bezro-
bocie w mieście12.

Po odzyskaniu niepodległości odrodził się samorząd miejski oparty na demo-
kratycznych podstawach. W rozwoju gospodarczym i kulturalnym Lublina, ponad 
stutysięcznego miasta wojewódzkiego, odgrywał on szczególną rolę. Jego organami 
ustrojowymi były: Rada Miejska, wybierana przez mieszkańców miasta w wybo-
rach powszechnych oraz kolegium Magistratu. Ważną rolę w samorządzie spełniał 
prezydent jako najwyższy w nim urzędnik, wybierany przez Radę Miejską. Pod 
nadzorem prezydenta działały poszczególne jednostki administracyjne i przedsię-
biorstwa komunalne. Jako gospodarz miasta bezpośrednio kierował magistratem 
(Zarządem Miejskim). Był też przełożonym członków Magistratu i urzędników 
miejskich. Do kompetencji prezydenta należało również reprezentowanie miasta 
na zewnątrz oraz zawieranie w imieniu samorządu umów, zwłaszcza o charakterze 
fi nansowym i gospodarczym.

Wybory do Rady Miejskiej w Lublinie odbyły się 23 lutego 1919 r. Wyłonio-
no wówczas 46 radnych. Głównymi rywalami była Narodowa Demokracja oraz 
Polska Partia Socjalistyczna. Żadna z owych partii politycznych nie zdobyła 
w nich większości potrzebnej do zarządzania gospodarką miejską, bowiem na listę 
endecko -chadecką padło 7351 głosów (16 mandatów), zaś na listę PPS – 6964 gło-
sy (15 mandatów). Wiele więc zależało od tego jak zachowają się w czasie wyboru 
władz miejskich, przedstawiciele rozbitej pod względem politycznym społeczno-
ści żydowskiej w Radzie, dysponującej 14 mandatami, skupieni w pięciu klubach 
radnych.

Dnia 20 marca 1919 r. prezydentem miasta został wybrany sędzia Czesław 
Szczepański (dotychczasowy wiceprezydent), bezpartyjny, poparty przez Klub Na-
rodowy, któremu przewodniczył wpływowy działacz endecki dr Adam Majewski, 
właściciel prywatnej lecznicy chirurgicznej przy Krakowskim Przedmieściu oraz 
przez radnych z narodowej grupy żydowskiej (centrum) i ortodoksów (prawica), 
których reprezentował Hersz Jojna Zylber, najbogatszy przedstawiciel społeczno-
ści żydowskiej Lublina. Wiceprezydentami zostali: Stanisław Dylewski z prawicy 
i Władysław Uziembło, działacz PPS, zaś ławnikami: Apolinary Bendych i Wła-
dysław Skórzyński z endecji, Stefan Choma i Ignacy Kubecki z PPS oraz Saul Fin-
kielsztajn, reprezentujący Żydów ortodoksów13.

Prezesem Rady Miejskiej wybrano Kazimierza Tomorowicza, lubelskiego geo-
metrę, działacza PPS. Po jego rezygnacji z funkcji godność tę sprawował przez 
osiem lat (od lipca 1919 do lipca 1927 r.) adwokat Jan Turczynowicz, znany już 
jako prezydent grodu nad Bystrzycą w pierwszych miesiącach niepodległości. Ten 

12  „Ziemia Lubelska”, 17 II 1919, nr 77 oraz 22 II 1919, nr 86.
13  J. Marczuk, Wybory do Rady Miejskiej w Lublinie w 1919 roku, „Rocznik Lubelski”, 1968, t. 9, s. 329 -331; 

Idem, Radni Lublina w latach 1919 -1939, Lublin 1997, passim; Zob. też: T. Radzik, W latach dwudziestolecia mię-
dzywojennego, [w:] T. Radzik, W. Śladkowski, G. Wójcikowski, W. Wójcikowski, Lublin. Dzieje miasta, t. II, XIX 
i XX wiek, Lublin 2000, s. 198 -199.
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doświadczony samorządowiec dobrze zasłużył się miastu na polu gospodarczym 
i kulturalnym14.

Czesław Szczepański objął powierzone mu stanowisko dnia 22 marca 1919 r. 
i zarządzał miastem do 19 lipca 1927 r., a więc ponad osiem lat. Od pierwszej 
chwili dążył do skupienia przy Magistracie ludzi fachowych oraz wykorzystania 
ich umiejętności. Przykładem może być powołanie 26 marca 1919 r. Komisji Fi-
nansowej, która opracowała program uzdrowienia gospodarki budżetowej miasta. 
Postępująca infl acja pieniądza nie sprzyjała szybkiej jego realizacji, mimo dużej 
pomocy, jaką uzyskiwał ze strony naczelnika Wydziału Finansowego, Romana Śla-
skiego, zdolnego ekonomisty po studiach w Belgii, członka Narodowej Demokra-
cji, wybitnego samorządowcy, późniejszego prezydenta Lublina15.

Urzędowanie swe rozpoczął Szczepański w bardzo trudnej sytuacji fi nansowej 
samorządu, bowiem na początku 1919 r. miasto nie posiadało prawie żadnych do-
chodowych przedsiębiorstw komunalnych, poza dwiema małymi rzeźniami – na 
Bronowiczach i Wieniawie. Wpływy do kasy miejskiej z podatków i opłat również 
były niskie, w 1919 r. nie przekraczały 30 % dochodów budżetowych. Prezydent 
miasta zmuszony był do zaciągania nowych pożyczek, których kwoty w 1919 r. sta-
nowiły ponad połowę ogólnych dochodów budżetowych. Powodowało to dalsze 
zwiększenie i tak już bardzo wysokiego zadłużenia miasta16. Warto dodać, że aż do 
1923 r. pożyczki były stałą pozycją w dochodach budżetowych i bez tych pożyczek 
miasto nie mogłoby regulować niezbędnych wydatków budżetowych.

Prezydent Szczepański zapoczątkował modernizację Lublina pod względem 
urbanistycznym. Wiele zawdzięczał w tym zakresie wybitnemu architektowi, in-
żynierowi Ignacemu Kędzierskiemu, którego w 1920 r. zatrudnił na stanowisku 
naczelnika Wydziału Budownictwa w Magistracie. Był on autorem pierwszego 
w połowie lat dwudziestych planu przestrzennego Lublina; zaprojektował tak-
że nowe arterie komunikacyjne. Architekt ten przyczynił się też do wytyczenia 
rozwoju miasta w kierunku zachodnim (ulice Weteranów, Skłodowskiej, Gło-
wackiego). Opracowanie Kędzierskiego pt. „Konkurs na szkic regulacyjny mia-
sta Lublina” dało w listopadzie 1925 r. podstawę do faktycznego przeprowadzenia 
konkursu, przy zaangażowanym udziale Szczepańskiego, który przewodniczył są-
dowi konkursowemu17.

Idąc za głosem opinii publicznej Szczepański przyspieszył usuwanie z ulic i pla-
ców wszelkich śladów po zaborach. Na posiedzeniu kolegium Magistratu 25 lipca 
1919 r. postawił wniosek w sprawie rozbiórki soboru prawosławnego, zbudowane-
go w latach 1873 -1876 na środku Placu Litewskiego. Po długich przetargach sobór 

14  J. Marczuk, Radni Lublina…, s. 53 -61; Idem, Prezydenci miasta Lublina 1918 -1939, Lublin 1994, s. 
9 -22.

15  APL, Zarząd Miejski w Lublinie 1918 -1939 (dalej: ZML), sygn. 1062, k. 1, Prot. nr 1 posiedz. MmL z 22 
III 1919; k. 4 -5, Prot. nr 2 posiedz. MmL z 26 III 1919; Zob. też: J. Marczuk, Prezydenci miasta Lublina…, s. 87-
-103.

16  J. Marczuk, Gospodarka finansowa samorządu miasta Lublina w latach 1918 -1939, „Roczniki Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych”, 1979, t. 39, s. 61 -62; „Dziennik Zarządu m. Lublina” (dalej: DzZmL), 1925, nr 
10, s. 5.

17  I. Kędzierski, Konkurs na szkic regulacyjny miasta Lublina, Lublin 1925, s. 29; „Kurier Lubelski”, 8 XII 
1925; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918 -1939, Lublin 1984, s. 16 -17.
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ostatecznie rozebrano w latach 1924 -1925, a z uzyskanej cegły zbudowano Dom 
Żołnierza.

Większe inwestycje komunalne w Lublinie, z uwagi na defi cytowe budżety, aż 
do 1924 r. pozostawały w sferze planów gospodarza miasta. Przykładem tego może 
być sprawa budowy komunikacji tramwajowej, rozważana przez samorząd już od 
1919 r. Cztery lata później, w połowie 1924 r., kolegium Magistratu przyjęło na-
wet projekt budowy takiej komunikacji, przedłożony przez warszawskie przedsię-
biorstwo „Siła i Światło” Nie doczekał się on jednak realizacji z uwagi na nieko-
rzystne warunki oferowane przez tę fi rmę oraz na trudności w uzyskaniu nowych 
kredytów18.

Prezydent Szczepański podsumowując trudne sześciolecie lubelskiego samo-
rządu (1919 -1924) na forum Rady Miejskiej 29 grudnia 1924 r., uświadomił rad-
nym oraz licznej publiczności, że wspólnym wysiłkiem osiągnięto jednak pewne 
rezultaty. „Miasto, stwierdził prezydent, wykupiło gazownię, nabyło 65 morgów 
ziemi, wykończyło 2 gmachy szkolne, z których gmach na Czwartku może słu-
żyć za wzór nie tylko dla szkół powszechnych, ale i dla średnich. Powiększenie 
Osady dziecięcej, remont Teatru, ułożenie kilku nowych bruków, nabycie cegielni 
i kolonii Ostrówek – to dorobek ostatnich paru lat”19. Słusznie zwracał uwagę rad-
nych na brak dostatecznej powierzchni własnych gruntów miejskich pod dalszą 
zabudowę.

Rok gospodarczy 1925 był bardziej korzystny dla miasta pod względem fi -
nansowym, bowiem po raz pierwszy od chwili odzyskania niepodległości w peł-
ni zrównoważono budżet miasta. Mogło to nastąpić tylko dlatego, że prezydent 
Szczepański umiejętnie wykorzystując w latach 1922 -1923 (oraz na początku roku 
1924) gwałtowne obniżenie wartości marki polskiej, spłacił zdewaluowaną walu-
tą niemal całe zadłużenie miasta bankom oraz instytucjom rządowym20. Uwolnił 
tym samym samorząd lubelski od wysokich zobowiązań wobec wierzycieli, które 
jeszcze na dzień 1 stycznia 1922 r. wynosiły 135 mln marek, co stanowiło wówczas 
aż 66,5 % całego budżetu miasta na 1922 r.21

Szczepański usilnie dążył do unowocześnienia miasta poprzez wybudowanie 
urządzeń komunalnych, dobrze służących mieszkańcom i przynoszących zyski sa-
morządowi. Wraz ze stabilizacją złotego w 1924 r. oraz ze zwiększeniem się możli-
wości korzystania z pożyczek inwestycyjnych, podjął w tym kierunku wiele inicja-
tyw. Wynegocjował dla samorządu Lublina wysoką pożyczkę od amerykańskiego 
Towarzystwa Ulen and Company w Nowym Jorku (fi rmą tą kierował bankier pol-
skiego pochodzenia – Henryk Ulen).

25 listopada 1924 r. Szczepański podpisał w Warszawie umowę pożyczkową 
z wicerezydentem tegoż Towarzystwa M. D. Carlelem na kwotę 2 858 000 dola-
rów w złocie (stanowiących wartość 14 818 730 zł)22. Pożyczka przyjęta za po-

18  Ibidem, s. 172 -173.
19  APL, ZML, sygn. 45, k. 4 -5.Prot. nr 20 posiedz. Rady Miejskiej (dalej: RM) z 29 XII 1924.
20  Ibidem, sygn. 44, Prot. nr 21 posiedz.RM z 30 XII 1924; DzZmL, 1925, nr 10, s. 6; J. Marczuk, Gospodar-

ka finansowa samorządu…, s. 63, 67 -69.
21  Lublin w dokumencie 1317 -1967, oprac. F. Cieślak, H. Gawarecki, M. Stankowa, Lublin 1976, s. 229; 

„Ziemia Lubelska”, 26 I 1922, nr 26, „Głos Lubelski”, 19 II 1922, nr 50. Wyliczenia procentowe własne.
22  APL, Wodociągi i kanalizacja miasta Lublina 1924 -1947 (dalej: WKL), sygn. 1, k. 1 -8, Akt umowy 
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średnictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została w całości 
przeznaczona na wybudowanie podstawowych urządzeń miejskich: wodocią-
gów, kanalizacji, rzeźni i elektrowni, na które ponad stutysięczne miasto nie miało 
wówczas własnych środków. Firma ulenowska występowała w umowie pożyczko-
wej w podwójnym charakterze: wierzyciela i wykonawcy inwestycji realizowanych 
ze środków pożyczonych przez Towarzystwo23.

Warunki, na jakich fi rma Ulen and Co udzieliła Lublinowi pożyczki, były bar-
dzo uciążliwe. Prezydent Szczepański zobowiązał się w imieniu samorządu do pła-
cenia przez 20 lat i 6 miesięcy odsetek w wysokości 8 % rocznie. Z przyznanej kwo-
ty Ulen potrącał łącznie 30 % za opracowanie projektów inwestycji i prace wstępne 
oraz z tytułu ewentualnej różnicy kursowej obligacji wydanych przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego, co stanowiło 857 400 dolarów. Władze miejskie zobowiąza-
ły się ponadto do pokrywania fi rmie Ulen wysokich kosztów administracyjnych, 
które sięgały 12 % kosztów budowy24.

Uzasadniając konieczność zaciągnięcia pożyczki ulenowskiej na posiedzeniu 
Rady Miejskiej 4 grudnia 1924 r., Szczepański zwrócił uwagę zarówno na niezwy-
kle twarde warunki transakcji, jak i na płynące z niej w perspektywie korzyści (po-
prawa warunków higienicznych i zdrowotnych mieszkańców, dostarczenie ener-
gii elektrycznej). „Bezwzględnie uzyskany kredyt jest ciężki, stwierdził prezydent, 
musimy zapłacić drogo za wejście na fi nansowy rynek międzynarodowy, jednak 
na tańszy kredyt nigdzie nie mogliśmy liczyć w tej wysokości”25. Mówca uświa-
domił wówczas radnym, że podjęcie inwestycji komunalnych sprzyjać będzie za-
trudnieniu przez pięć lat (tyle czasu miała trwać budowa), licznej rzeszy bezrobot-
nych w mieście. Przy okazji wyjaśnił, że samorząd lubelski gwarantuje pożyczkę 
ulenowską całym swoim majątkiem i wszystkimi dochodami, a rząd Grabskiego 
i Bank Gospodarstwa Krajowego udzieliły fi rmie gwarancji dotyczącej terminowej 
spłaty kapitału26.

Znamienny był wynik głosowania radnych na posiedzeniu Rady 11 grudnia 
1924 r. Ku zaskoczeniu Szczepańskiego, po krytycznej przecież dyskusji, radni jed-
nomyślnie uchwalili przyjęcie pożyczki27.

Budowa inwestycji komunalnych (wodociągów, kanalizacji oraz nowoczesnej 
rzeźni na Tatarach) została rozpoczęta w 1925 r. i poważnie zaawansowana do koń-
ca prezydentury Szczepańskiego. Projekty wodociągów i kanalizacji, opracowane 
przez amerykańskich inżynierów z fi rmy Ulen and Co, zostały zatwierdzone przez 
Ministerstwo Robót Publicznych. Do wyposażenia technicznego obiektów fi rma ta 
użyła urządzeń krajowych i zagranicznych – z Belgii, Szwecji, Szwajcarii, a nawet 

zawartej 25 XI 1924 pomiędzy Gminą miasta Lublina a Towarzystwem Ulen and Company w Nowym Jorku; 
„Ziemia Lubelska”, 4 XII 1924, nr 330; Pożyczka w dolarach obliczona była według kursu 1 dolar = 5,18 zł.

23  Z. Landau, Pożyczki ulenowskie, „Najnowsze dzieje Polski 1914 -1939”, 1958, t. 1, s. 131.
24  APL, WKL, k. 1 -3; A. Kierek, Rozwój gospodarczy Lublina w latach 1918 -1939, [w:] Dzieje Lublina, t. II, 

pod red. S. Krzykały, Lublin 1975, s. 110; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat…, s. 139 -141.
25  APL, ZML, sygn. 41, k. 31, Prot. nr 18 posiedz. RM z 4 XII 1924.
26  Ibidem, s. 33 -34; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat…, s. 146 -147.
27  Ibidem, s. 141; „Ziemia Lubelska”, 14 XII 1924, nr 339.
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ze Stanów Zjednoczonych. Największą inwestycją zbudowaną w Lublinie przez fi r-
mę Ulen (do 1929 r.) były obiekty i urządzenia wodociągowo -kanalizacyjne28.

Po długich staraniach prezydent Szczepański w czerwcu 1927 r. uzyskał 
z Minister -stwa Robót Publicznych zezwolenie dla samorządu Lublina na budo-
wę elektrowni i elektry -fi kację miasta. Budowa elektrowni została powierzona, za 
zgodą Banku Gospodarstwa Krajowego, fi rmie Ulen and Co na ogólnych zasadach 
przewidzianych w umowie technicznej z 25 listopada 1924 r.29 Budowano ją już za 
następnego prezydenta miasta.

Wiele wysiłku włożył Szczepański w renowację i rozbudowę Gazowni Miej-
skiej, przejętej przez Magistrat w 1922 r. Modernizacja urządzeń gazowni została 
przeprowadzona w latach 1926 -1927. Część kosztów tej inwestycji władze miej-
skie pokryły z funduszów pożyczki ulenowskiej, nie wykorzystanych przy budo-
wie rzeźni oraz wodociągów i kana -lizacji30.

Działalność prezydenta Szczepańskiego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 
ze względu na szczupłe środki budżetowe dawała skromne efekty. Z jego inicjaty-
wy w maju 1919 r. Rada Miejska powołała Miejski Urząd Mieszkaniowy, który nie 
spełnił jednak oczekiwanych nadziei. Działo się tak m.in. dlatego, że w budżecie 
uchwalanym corocznie przez Radę Miejską nie przewidywano w ogóle funduszy 
na pokrycie wydatków związanych z budową domów mieszkalnych. W tych wa-
runkach do 1921 r. władze miejskie zdołały zaledwie wyremontować trzy bara-
ki przeznaczone dla sierocińca oraz zaprojektować dwa drewniane budynki dla 
szkół powszechnych31. Zgłoszony przez radnych z Klubu PPS na posiedzeniu Rady 
Miejskiej 12 marca 1925 r. program budowy baraków dla ludzi bezdomnych rów-
nież nie doczekał się realizacji32.

15 marca 1923 r. prezydent Szczepański stanął na czele powołanego przez Radę 
Miejską Komitetu Rozbudowy miasta Lublina. Komitet ten, po uruchomieniu 
kredytów państwowych z Banku Gospodarstwa Krajowego (w czerwcu 1925 r.), 
wkładał wiele energii w sprawę ich rozdziału. Przyjęto przy tym zasadę, że poło-
wę kredytu będą otrzymywały spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje społeczne. 
Rada Miejska miała jednak obiekcje co do przestrzegania tej zasady. Przewodni-
czący Komitetu zapoczątkował współpracę z tworzącymi się w mieście spółdziel-
niami mieszkaniowymi. Przykładem tego może być wspieranie inicjatyw budow-
lanych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, powstałej na terenie folwarku 
państwowego Dziesiąta, w dzielnicy o dużych walorach zdrowotnych i wypoczyn-
-kowych. Tylko w 1926 r. spółdzielnia ta uzyskała 550 działek pod budowę domów 
z ogródkiem33.

28  J. Marczuk, Budowa i rozwój urządzeń komunalnych w Lublinie w latach 1925 -1939, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej”, 1978, nr 4, s. 509; Idem, Inwestycje komunalne miasta Lublina w latach 1925 -1939, „Rocznik 
Lubelski”, 1981/1982, t. 33/34, s. 145 -147, 151 -152; Zob. też: S. Michałowski, Sto lat współczesnych wodociągów 
w Lublinie 1899 -1999, Lublin 1999, passim; Zbiory prywatne oraz relacje – inż. Bogdan Łaniewski -Wołk z dnia 
26 XI 1977 r.

29  APL, ZML, Wydział Budownictwa, sygn. 219, k. 32 -52. Pełny tekst uprawnienia rządowego.
30  APL, Miejski Zakład Gazowy w Lublinie 1878 -1956, sygn. 6, sygn. 20, k. 1, 7, 16, 51; sygn. 64, k. 1; sygn. 

67, k. 1; sygn. 78, k. 1; sygn. 98, k. 35.
31  APL, ZML, sygn. 1062, k. 21, Prot. nr 14 posiedz. MmL z 9 V 1919, sygn. 1074.
32  APL, ZML, sygn. 45, k. 4 -9, Prot. nr 4 posiedz. RM z 12 III 1925.
33  APL, ZML, sygn. 43, k. 17, Prot. nr 10 posiedz. RM z 15 III 1923; sygn. 1947, k. 1, 3, 6 -7, 15, 20; DzZmL, 
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Szczepański, pełniąc urząd prezydenta z woli ówczesnej prawicy społecznej, 
ze zrozumiałych względów bardziej sprzyjał większości endeckiej w Magistracie 
i Radzie Miejskiej, lecz pod presją argumentów wysuwanych przez lewicę, umiał 
się wycofać z wcześniej zajętego stanowiska. Wymownie świadczy o tym zdarze-
nie z pierwszych dni jego pracy na tym stanowisku, gdy pod wpływem strajku 
robotniczego z 28 marca 1919 r. oraz uchwały Rady Miejskiej z 5 kwietnia tego 
roku, podpisał i zrealizował program żądań ekonomicznych i podwyżkę płac dla 
robotników miejskich mimo wcześniejszego odrzucenia przez Magistrat wniosku 
w tej sprawie34.

Silna rywalizacja w Radzie Miejskiej między radnymi Klubu Narodowego 
i Klubu PPS oraz ugrupowaniami żydowskimi (posiadającymi 14 radnych), często 
zmuszała prezydenta do lawirowania między nimi bądź do szukania tzw. złotego 
środka. Sam nie ujawniał zbytnio swoich poglądów politycznych, twierdząc, że 
jest zajęty sprawami gospodarczymi miasta. Był przy tym człowiekiem toleran-
cyjnym i kulturalnym. W sprawowaniu (przez osiem lat) rządów w dużym mie-
ście, znanym z licznej biedoty polskiej i żydowskiej, pomagały Szczepańskiemu 
takie cechy jego osobowości, jak: wysoka umiejętność współpracy z ludźmi, wy-
bitna inteligencja, pogoda ducha, pracowitość oraz doskonała znajomość prawa 
administracyjnego. Przy doborze współpracowników cenił sobie ich fachowość 
i predyspozycje kierownicze. Wzorową pracę wyróżniał i różnorodnie nagradzał35. 
Z pewnością dużo racji miał lubelski adwokat i literat Konrad Bielski, pisząc: „Pre-
zydent Czesław Szczepański, prawnik z wykształcenia, giętki i elastyczny polityk, 
prowadził tę skołataną magistracką nawę dość zręcznie, omijając niebezpieczne 
rafy i mielizny”36.

Dobra organizacja pracy prezydenta i jego otwartość na ludzkie potrzeby 
sprzyjały częstym kontaktom ze społecznością miejską. Na uwagę zasługuje jego 
uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych i w różnych uroczystościach, nie wy-
łączając religijnych. Nie stronił przed udzielaniem wywiadów dla prasy lokalnej, 
zadziwiając niekiedy dziennikarzy zręcznością odpowiedzi. Warto też podkreślić, 
że cieszył się ogólnym szacunkiem społeczności żydowskiej, która, jak wspomnia-
no wyżej, poparła jego kandydaturę w chwili wyborów prezydenckich. Zdarzało 
się nierzadko, że Żydzi wspomagali go w szczególnie trudnych sytuacjach fi nan-
sowych samorządu. Oto np. radny Jakub Kipman, dyrektor lubelskiej fi lii Banku 
Łódzkiego, mieszczącej się w bogato urządzonym gmachu przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 62, wielokrotnie udzielał pożyczek gospodarzowi miasta, aby ten 
mógł wypłacić zaległe pobory swym urzędnikom37.

Czesław Szczepański dokonał reorganizacji administracji samorządowej 
w Lublinie. Odchodził od form organizacyjnych z okresu okupacji austriackiej, 
dostosowując wydziały i biura Magistratu do aktualnych potrzeb miasta. Przy-

1927, nr 7, s. 212 -213; J. Marczuk, Rada Miejska i Magistrat…, s. 191 -194.
34  APL, ZML, sygn. 52, k. 59 -65, Prot. nr 5 posiedz. RM z 15 IV 1919.
35  Informacji dotyczących oceny pracy prezydenta Czesława Szczepańskiego dostarczyli autorowi ni-

niejszego tekstu w latach 1960 -1962, jego ówcześni współpracownicy, m.in. wiceprezydenci miasta: Władysław 
Uziembło i Ignacy Kubecki oraz ówcześni radni: Wanda Papiewska i Julian Borkowski.

36  K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963, s. 220.
37  Relacje Czesława Szczepańskiego z 1960 r. przekazane autorowi.
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kładowo, w 1921 r. funkcjonowały wydziały: do spraw ogólnych, fi nansowy, go-
spodarczy, budownictwa, zdrowia publicznego, zaopatrywania (w likwidacji), 
administracyjno -przemysłowy, opieki społecznej oraz Miejskie Biuro Statystycz-
ne, Miejski Urząd Mieszkaniowy i Urząd Rozjemczy38. Przy większości wydziałów 
prezydent powołał sekcje i komisje problemowe jako ciała kolegialne, ułatwiające 
rozpoznawanie spraw omawianych na posiedzeniach Magistratu.

Z inicjatywy Szczepańskiego od kwietnia 1921 r. wydawany był przez Ma-
gistrat „Dziennik Zarządu m. Lublina”, drukowany na miejscu we własnej dru-
karni. „Dziennik” zamieszczał uchwały Rady Miejskiej i Magistratu, zarządzenia 
prezydenta miasta, informacje o zmianach w składzie osobowym oraz ważniejsze 
sprawozdania władz miejskich. Lektura „Dziennika” (wydawanego do września 
1939 r.) do dziś stanowi interesujące źródło informacji o funkcjonowaniu miasta 
i jego samorządu.

Prezydent Szczepański wydatnie przyczynił się do przejęcia w 1921 r. przez 
samorząd teatru od Spółki Cywilnej „Teatr Lubelski”. Gmach teatru przeszedł 
wówczas na własność miasta za sumę 7 5000 000 marek i po przeprowadzeniu 
gruntownego remontu został wydzierżawiony jako Teatr Miejski aktorowi Józe-
fowi Grodnickiemu. Z inicjatywy prezy denta, dbającego o rozwój tej placówki 
kulturalno -oświatowej, 20 maja 1925 r. Rada Miejska przekazała Teatr Miejski Ma-
gistratowi na jego wyłączne utrzymanie. Uchroniono w ten sposób teatr przed jego 
upadkiem, nawet kosztem zwiększenia na ten cel wydatków miejskich39.

Mimo, iż przodkowie Szczepańskiego wywodzili się z Wielkopolski, on sam 
czuł szczególny sentyment do Kresów Wschodnich. Jako działacz samorządowy 
dążył do zbliżenia Kresów do Polski centralnej. Głosił też pogląd, że szczególna 
rola w tym względzie przypada miastu nad Bystrzycą, w którym żywa jest jeszcze 
tradycja unii lubelskiej. Wykorzystując okoliczność rozpoczętej w kraju wiosną 
1924 r. dyskusji nad projektem jednolitej ustawy dla gmin miejskich, podjął myśl 
zwołania zjazdu miast kresowych. Z jego też inicjatywy, przy akceptacji władz, 
zjazd odbył się 28 i 29 maja 1924 r. w Lublinie z udziałem delegatów z województw 
poleskiego, wołyńskiego i lubelskiego, a także posłów, senatorów i przedstawicieli 
rządu40. Szczepański, będąc gospodarzem zjazdu, wygłosił też referat pt. „Ustawa 
o gminie miejskiej”, w którym domagał się zarówno od władz rządowych, jak i od 
ciał ustawodawczych, rozszerzenia uprawnień samorządu miejskiego, zwłaszcza 
zaś magistratów jako organów wykonawczych. Postulował ograniczenie nadzoru 
państwowego nad samorządem. Zdecydowanie wystąpił też o przyznanie Lublino-
wi statusu dużego miasta w Polsce41.

Sporo doświadczenia zdobywał Szczepański uczestnicząc w kolejnych zjazdach 
krajowych Związku Miast Polskich (m.in. w Poznaniu – w 1921 r., w Katowicach – 
w 1923 r., w Warszawie – w 1925 r.)42.

38  DzZmL, 1921, nr 13, s. 14 -16.
39  Ibidem, nr 21, s. 8; 1925, nr 27, s. 3; APL, ZML, sygn. 45, k. 4 -5, Prot. nr 11 posiedz. RM z 2 VII 1925.
40  Zjazd miast kresowych odbyty w mieście Lublinie 28 -29 maja 1924 roku, w sprawach organizacji samorzą-

du miejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1924, s. 1 -4, 45.
41  Ibidem, s. 26 -27.
42  DzZmL, 1921, nr 5, s. 3; APL, ZML, sygn. 43, k. 3, Prot. posiedz. RM z 13 XI 1923; sygn. 45, k. 2, Prot. 

nr 7 posiedz. RM z 3 IV 1925.
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Z racji zajmowanej funkcji w samorządzie lubelskim Szczepański spełniał 
liczne obowiązki publiczne i społeczne, niejako przypisane do tego stanowi-
ska. 17 stycznia 1921 r. wszedł do nowo powołanej wówczas Rady Wojewódz-
kiej w Lublinie, jako pierwszego na ziemiach odrodzonej Polski wojewódzkiego 
organu samorządowego. W radzie tej działał do końca swej prezydentury, zy-
skując dobrą opinię wojewody Stanisława Moskalewskiego43. Przez szereg lat 
aktywny był w zarządzie szpitala św. Jana Bożego i w Wojewódzkiej Radzie Szpi-
talnej44. Należy też odnotować szeroki udział Szczepańskiego w życiu kulturalnym
i społecznym miasta, był on członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń, m.in. To-
warzystwa Przyjaciół KUL. Na uwagę zasługuje jego zaangażowanie się w Towa-
rzystwie Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Lublinie. W latach 1920 -1928 sku-
tecznie kierował tą instytucją jako jej prezes45.

Władze państwowe doceniając duży wkład pracy Szczepańskiego w rozwój 
miasta odznaczyły go w 1925 r. Krzyżem Ofi cerskim „Polonia Restituta”46.

Po wyborach samorządowych w połowie 1927 r., w których zwycięstwo odnio-
sła lewica, Szczepańskiemu przypadł zaszczyt otwarcia uroczystego posiedzenia 
Rady Miejskiej i zarazem przewodniczenia obradom (14 lipca tegoż roku). Klub 
Narodowy, mimo poniesionej porażki wyborczej oraz zmniejszenia swoich wpły-
wów w Radzie, wysunął ponownie jego kandydaturę na prezydenta miasta, lecz 
bez powodzenia47. Władza w mieście przeszła tym razem w ręce socjalisty, posła 
Antoniego Pączka z Warszawy48.

Prezydent Szczepański zakończył urzędowanie w lubelskim Ratuszu 26 lipca 
1927 r. Dbając przez ponad osiem lat o wysoka rangę oraz godność urzędników 
i pracowników miejskich, do nich w dniu tym skierował słowa uznania i podzię-
kowania za dobrą współpracę. Podjął nawet próbę oceny działalności samorzą-
du miejskiego w minionym okresie. „Wspólny nasz wysiłek, stwierdził prezydent, 
dał widoczne i pozytywne rezultaty w przeróżnych dziedzinach naszej szerokiej 
gospodarki samorządowej; pchnęliśmy wspólną prcą miasto na drogi właściwego 
rozwoju, tworząc najistotniejsze urządzenia, konieczne dla jednego z większych 
miast Polski, jakim jest Lublin”49.

Po odejściu z magistratu Czesław Szczepański pracował w sądownictwie. Po-
czątkowo kontynuował służbę jako sędzia pokoju, później jako sędzia grodzki, zaś 
19 listopada 1929 r. uzyskał nominację Prezydenta Rzeczypospolitej na sędzie-
go Sądu Okręgowego w Lublinie50. Na stanowisku tym pozostał do 18 września 
1939 r. W okresie zawieszenia nieusuwalności sędziowskiej czasowo był przenie-
siony (w pierwszej połowie 1933 r.) na równorzędne stanowisko do Sądu Okręgo-

43  „Ziemia Lubelska”, 18 I 1921, nr 25; Informator województwa lubelskiego, red. S. Bryła i inni, Lublin 
1925, s. 48.

44  L. Kowieski, op. cit., s. 113 -120; Informator województwa lubelskiego…, s. 46; DzZmL, 1927, nr 3, s. 
181.

45  A. Czapski, 80 lat Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i udział lubelskiej 
palestry w jego rozwoju, „Palestra”, 1978, nr 3, s. 41; Relacje adw. Aleksandra Czapskiego (zapis własny J. M.).

46  AORAL, t. 69, k. 5.
47  APL, ZML, sygn. 47, k. 320, Prot. nr 1 posiedz. RM z 14 VII 1927.
48  J. Marczuk, Prezydenci miasta Lublina…, s. 39 -50.
49  DzZmL, 1927, nr 12, s. 241.
50  ASOL, t. 272, k. 2, 28.
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wego w Radomiu51. Jako sędzia okręgowy w Lublinie Szczepański pełnił obowiązki 
przewodniczącego Wydziału Hipotecznego oraz Wydziału Rejestru Handlowego. 
Od 1931 r. był członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Sądzie Apelacyjnym w Lu-
blinie oraz zastępcą członka Okręgowej Komisji Ziemskiej52. Brał aktywny udział 
w życiu lubelskiego koła Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów oraz w Związku Za-
wodowym Pracowników Sądowych. Jego praca była wysoko oceniana przez wła-
dze zwierzchnie, które w 1937 r. odznaczyły go Złotym Krzyżem Zasługi53.

Z chwilą wybuchu wojny Szczepański już 1 września 1939 r. wszedł do powo-
łanego wówczas Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Społecznego, niosącego po-
moc rodzinom osób powołanych do wojska. W komitecie tym był zastępcą prze-
wodniczącego sekcji pomocy rezerwistom54.

Po zajęciu Lublina przez Niemców (18 września 1939 r.) Szczepański wycofał 
się z sądownictwa. Objął wówczas kierownictwo gospodarstwa rolnego w Świdni-
ku Dużym, dzierżawionego nadal przez ojca (zmarłego w październiku 1939 r.). 
W marcu 1944 r. Niemcy zabrali majątek. Od tego czasu mieszkał w Lublinie po-
zostając bez pracy55.

Wkrótce po wyzwoleniu Lublina powrócił do sądownictwa na zajmowane 
przed wojną stanowisko. Ówczesny wiceminister sprawiedliwości Leon Chajn po-
wierzył mu 3 sierpnia 1944 r. pełnienie obowiązków prezesa Sądu Okręgowego. 
Organizował od podstaw jego pracę56.

Doceniając doświadczenie w sądownictwie oraz duże doświadcze-
nie życiowe i wysoki autorytet zawodowy, prezes Sądu Apelacyjne-
go Jan Prokopowicz, przedstawił w lipcu 1945 r. kandydaturę Szcze-
pańskiego na prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, tak uzasadniając 
swoją propozycję: „Wysoka dbałość o godność zajmowanego stanowiska, kole-
żeński i życzliwy, we współpracy lojalny. Posiada wiele praktyki administracyjnej
i rzetelny stosunek do spraw publicznych. Bierze udział w życiu społecznym”57. 
Wnioskowanej nominacji Szczepański nie otrzymał. Został jednak powołany 20 
grudnia 1945 r. na sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Z dniem 1 września 
1946 r. przeniesiono go w stan spoczynku w wieku 61 lat58.

Mając aplikację adwokacką i poparcie lubelskiej palestry, podjął służbę w ad-
wokaturze. W latach 1946 -1961 był adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej 
w Lublinie59. Bogatą wiedzą prawniczą życzliwie służył interesantom. Był szano-
wany za bezstronność i wysoka kulturę osobistą60.

Na uwagę zasługuje ofi arna praca Szczepańskiego w Miejskiej Komisji Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie. W latach 1945 -1947 był jej wiceprzewod-

51  Ibidem, k. 41, 47, 50, 52.
52  Ibidem, k. 4, 74.
53  Ibidem, k. 34, 39, 64.
54  DzZmL, 1939, nr 3, s. 2.
55  ASOL, t. 272, k. 86, 91.
56  Ibidem, k. 91, 98, 102.
57  Ibidem, k. 85.
58  Ibidem, k. 101 -102, 117, 119.
59  AORAL, t. 69, k. 28 -29; „Kurier Lubelski”, 18 VIII 1961, nr 292; Relacje A. Czapskiego (zapis własny J. 

M.).
60  Relacje A. Czapskiego (zapis własny J. M.).
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niczącym. Jako delegat z Lublina wchodził też w skład Głównej Komisji badają-
cej zbrodnie niemieckie, dokonane na terenie całego kraju61. Zmarł w Lublinie 16 
sierpnia 1961 r. Został pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej62.

Bilans działalności gospodarczej Czesława Szczepańskiego na stanowisku pre-
zydenta Lublina w latach 1919 -1927 był niewątpliwie bardzo owocny. Włożył on 
duży wkład w rozwój miasta, dla którego poświęcił wiele czasu i energii. Podję-
cie przez niego budowy nowoczesnych urządzeń komunalnych zapoczątkowało 
proces modernizacji miasta zacofanego cywilizacyjnie. Jego długotrwałe starania 
przyspieszyły też wyodrębnienie Lublina pod względem administracyjnym z po-
wiatu lubelskiego i zaliczenie przez centralne władze państwowe (w 1928 r.) do 
kategorii dużych miast w Polsce. Warto również dodać, że Czesław Szczepański 
zasłużył się także na polu wymiaru sprawiedliwości.

The Economic Activity of President Czesław Szczepański of Lublin (1919 -1927)

Czesław Apolinary Szczepański, an eminent lawyer, was the fi rst democratically elected Pre-
sident (mayor) of the City of Lublin (20 March 1919 to 19 July 1927) at the time of the Second 
Republic [of Poland]. He sought to modernize the town, which was badly neglected. To this end 
he raised a large American loan. On 25 November 1924 he signed a loan contract in Warsaw 
with New York’s Ulen and Company for 2,858 thousand US dollars in gold. With such capital, he 
started the construction of modern city facilities in 1925: the waterworks and the sewer system, 
the slaughterhouse, and the power station. He used some of the loan money to modernize the 
gasworks facilities. President Szczepański initiated cooperation with the housing cooperatives 
that were being established in the town. He reorganized the local -government administration, 
and held many public and social responsibilities. From 1929 to 1939 he was a judge and in 1944-
-1961 a lawyer. In 1945 -1947 he was vice -chairman of the City Commission for the Prosecution 
of Hitler’s Crimes in Lublin.

61  ASOL, t. 272, k. 97; R. Moszyński, L. Policha, Lublin w okresie okupacji (1939 -1944), Lublin 1964, s. 159-
-161.

62  „Kurier Lubelski”, 18 VIII 1961, nr 192, nekrolog.
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Kielce

Polskie Towarzystwo Matematyczne 

w okresie międzywojennym

Polska matematyka zdobyła w dwudziestoleciu międzywojennym światowe 
uznanie, jakiego nie miała nigdy wcześniej. Stało się to głównie za sprawą dwóch 
szkół naukowych powstałych w Warszawie i Lwowie wkrótce po odzyskaniu nie-
podległości. Zostały one stworzone przez wielkie osobowości polskiej matematy-
ki, w Warszawie – Wacława Sierpińskiego1, Zygmunta Janiszewskiego2 i Stefana 
Mazurkiewicza3, a we Lwowie – Hugona Steinhausa4 i Stefana Banacha5. W trze-
cim z czołowych ośrodków naukowych – w Krakowie, szkoła matematyczna nie 
powstała, ale pracował tam Stanisław Zaremba6, kolejna wielka indywidualność 
matematyczna7. Wszyscy oni w 1919 lub 1920 r. wstąpili do Towarzystwa Matema-
tycznego w Krakowie (TM) ewentualnie do powstałego w jego miejsce w 1920 r. 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM). Poza przedwcześnie zmarłym Ja-
niszewskim wszyscy też intensywnie w nim działali.

PTM w okresie międzywojennym miało istotne znaczenie, w dużej części 
skupiało się wokół niego życie naukowe, odgrywało też niebagatelną rolę w upo-
wszechnianiu na świecie dokonań polskiej matematyki. Jego prezesi i reprezentan-
ci byli bowiem wyróżniani na arenie międzynarodowej, chociażby zaproszeniami 

1  Wacław Franciszek Sierpiński (1882–1969), absolwent Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (UW), 
kandydat nauk w 1904 r., doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 1906 r., studia uzupełniające w Getyn-
dze, habilitacja na Uniwersytecie we Lwowie (UL) w 1908 r., od 1910 r. profesor nadzwyczajny tej uczelni, od 
1919 r. profesor zwyczajny UW.

2  Zygmunt Janiszewski (1888–1920), studia w Zurychu, Getyndze, Monachium i Paryżu, doktorat na 
Sorbonie 1911 r., habilitacja w 1913 r. na UL, od 1919 r. profesor nadzwyczajny UW.

3  Stefan Mazurkiewicz (1888–1945), studia w Krakowie, Monachium, Getyndze i Lwowie, doktorat na 
Uniwersytecie we Lwowie w 1913 r., habilitacja na UJ w 1919 r., od tego roku profesor nadzwyczajny UW, od 
1920 r. zwyczajny.

4  Hugo Dionizy Steinhaus (1887–1972), absolwent Uniwersytetu w Getyndze, tam doktorat w 1911 r., ha-
bilitacja w 1917 r. na UL, od 1920 profesor nadzwyczajny tej uczelni, już wówczas Uniwersytetu Jana Kazimierza 
(UJK), od 1923 zwyczajny.

5  Stefan Banach (1892–1945), studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie, doktorat na UJK w 1920 r., 
habilitacja w 1922 r. i od tego roku profesor nadzwyczajny tej uczelni, od 1927 r. zwyczajny.

6  Stanisław Zaremba (1863–1942), absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu, doktorat na 
Sorbonie w 1889 r., od 1900 r. profesor nadzwyczajny UJ, od 1905 r. zwyczajny.

7  Szerzej na temat szkół matematycznych w II Rzeczypospolitej zob. M. Przeniosło, Twórcy lwowskiej 
szkoły matematycznej (1920–1939), „Dzieje Najnowsze”, 2007, t. 39, nr 2, s. 59 -76; Eadem, Krakowski ośrodek 
matematyczny 1861–1939, „Almanach Historyczny”, 2009, t. 11, s. 55 -69; K. Kuratowski, Moje wspomnienia zwią-
zane z powstaniem polskiej szkoły matematycznej, „Wiadomości Matematyczne”, 1969, t. 12, z. 1, s. 9 -15.
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do przewodniczenia i wygłaszania wykładów plenarnych na prestiżowych konfe-
rencjach. Międzynarodowe organizacje (w przypadku matematyki – Międzynaro-
dowa Unia Matematyczna) skupiające stowarzyszenia narodowe wiodły bowiem 
prym w organizowaniu ogólnoświatowych zjazdów naukowych, które cieszyły 
się wielkim uznaniem. Dodać można, że zagraniczni uczeni na zaproszenia PTM 
chętnie przyjeżdżali do Polski z wykładami.

Zamysł założenia towarzystwa matematycznego po raz pierwszy zrodził się pod 
koniec 1916 r. w gronie przyjaciół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa, którzy 
mieszkali wówczas w Krakowie i współpracowali przy rozważaniu różnych pro-
blemów matematycznych. Oprócz nich w spotkaniach brali udział Witold Wilkosz 
(późniejszy profesor matematyki UJ) i Otton Nikodym (w latach trzydziestych 
docent na UW). Pomysłu wówczas jednak nie sformalizowano8. Pierwsze z ofi -
cjalnych stowarzyszeń zrzeszających matematyków powstało we Lwowie w listo-
padzie 1917 r. z inicjatywy prof. Józefa Puzyny. Statut organizacji o nazwie Polskie 
Towarzystwo Matematyczne we Lwowie został zatwierdzony przez Namiestnictwo 
Galicyjskie 14 kwietnia 1918 r. Jako zasadniczy cel działalności postawiono w nim: 
„popieranie pracy naukowej w zakresie matematyki i umiejętności pokrewnych 
oraz szerzenie wiedzy matematycznej”9. Tak samo sformułowany cel, choć w in-
nym zakresie naukowym, postawiono przed powstałym kilkanaście lat wcześniej 
– w 1904 r. we Lwowie, Polskim Towarzystwem Filozofi cznym (PTF), do którego 
należeli także matematycy, m.in. Wacław Sierpiński. Cały statut lwowskiego PTM 
wyraźnie wzorowano na podobnym dokumencie przyjętym kiedyś przez PTF. Był 
on bardziej szczegółowy, ale wyraźnie wynikało to z doświadczeń zdobytych przez 
Towarzystwo Filozofi czne w ciągu kilkunastu lat działalności. Przewidziano w nim 
np. formy działalności prowadzące do osiągnięcia wytyczonego celu, dokładnie ta-
kie jak wypracował PTF, w postaci posiedzeń naukowych (organizowanych co dwa 
tygodnie, z wyjątkiem okresów wakacyjnych), odczytów, wykładów, konkursów 
naukowych, wydawnictw, gromadzenia środków naukowych (m.in. książek, cza-
sopism). Działalność Towarzystwa miała być fi nansowana ze składek członkow-
skich, dochodów z odczytów i wydawnictw oraz subwencji i darów. Ustalono, że 
władze PTM we Lwowie będą stanowić: Walne Zgromadzenie, Wydział (Zarząd) 
oraz Komisja Rewizyjna. W statucie przewidziano przyjmowanie trzech katego-
rii członków – założycieli, czynnych oraz wspierających. Zgodnie z analizowanym 
dokumentem za członka założyciela uznawana była osoba, która jednorazowo 
przekazała Towarzystwu kwotę co najmniej 200 koron albo dar o tej samej war-
tości. Członkiem czynnym stawał się ten, kto został jednogłośnie przyjęty przez 
Zarząd, zobowiązał się wpłacać roczną składkę w ustalonej wysokości oraz brać 
czynny udział w działalności PTM. Członkowie wspierający uiszczali taką samą 
kwotę, ich obowiązkiem było popieranie celów Towarzystwa, nie mieli jednak pra-
wa głosowania na Walnych Zgromadzeniach i wyboru do Zarządu. Mogli nato-

8  H. Steinhaus, Wspomnienia i zapiski, Wrocław 2002, s. 97, 98.
9  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: AUJ), Polskie Towarzystwo Matematyczne (dalej: PTM), 

sygn. DLXXVI, 1, Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego we Lwowie.
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miast uczestniczyć w posiedzeniach naukowych, na co nie pozwalał statut PTF, 
a co nierzadko postulowano10.

W okresie od grudnia 1917 r. do czerwca 1918 r. PTM we Lwowie odbyło dzie-
więć posiedzeń naukowych, na których wygłoszono 15 referatów. Na pierwszym 
z nich 3 grudnia 1917 r. swoje wyniki prezentował Hugo Steinhaus, na następnych, 
m.in. Józef Puzyna, Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Zdzisław Krygow-
ski, Antoni Łomnicki. Na kolejnych posiedzeniach szczególnie aktywni byli – Sier-
piński i Steinhaus. W związku z trudną sytuacją we Lwowie pod koniec 1918 r. i na 
początku 1919 r., a potem śmiercią Józefa Puzyny oraz odejściem na inne uczelnie 
profesorów Sierpińskiego i Krygowskiego, tamtejsze PTM czasowo zawiesiło swo-
ją działalność. W listopadzie 1919 r. pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie do 
przystąpienia do stowarzyszenia matematycznego o charakterze ogólnopolskim11.

Pomysł założenia wspomnianej organizacji ogólnopolskiej pochodził od dru-
giego z regionalnych stowarzyszeń matematycznych – Towarzystwa Matematycz-
nego w Krakowie. Samo Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność 2 kwietnia 
1919 r. Tego dnia odbyło się zebranie konstytuujące, na którym uchwalono statut 
i wybrano Zarząd. Wzięli w nim udział m.in.: Stanisław Zaremba (nowo wybrany 
prezes), Antoni Hoborski (zastępca prezesa), Franciszek Leja (sekretarz), Ludwik 
Hordyński (skarbnik) oraz Kazimierz Żorawski, Jan Sleszyński, Stefan Banach, 
Otto Nikodym, Leon Chwistek i Alfred Rosenblatt. Wkrótce do TM przystąpili 
także m.in. Tadeusz Banachiewicz, Włodzimierz Stożek, Władysław Ślebodziński 
i Witold Wilkosz12.

W statucie TM w Krakowie zapisano, iż jego celem jest „wszechstronne pielę-
gnowanie matematyki czystej i stosowanej”. W czasie dyskusji nad kształtem tego 
dokumentu przed jego ostatecznym uchwaleniem upadł natomiast wniosek, by 
wśród zadań Towarzystwa umieścić także popularyzację matematyki. Zgodnie 
ze statutem realizacji wytyczonego celu miały służyć posiedzenia zwyczajne i od-
czyty, wydawanie pisma periodycznego i broszur o treści matematycznej oraz or-
ganizowanie konkursów. Działalność chciano fi nansować ze składek wpisowych 
i rocznych wnoszonych przez członków oraz z subwencji i datków. Określono tak-
że władze Towarzystwa – Wydział (Zarząd), Komisja Kontrolująca (Komisja Re-
wizyjna), Sąd Polubowny i Walne Zebranie. Przewidziano przyjmowanie człon-
ków zwyczajnych i dożywotnich. Pierwszym stawał się ten, kto został pisemnie 
polecony przynajmniej przez dwie osoby już należące do Towarzystwa, następ-
nie zgłoszony przez Zarząd i wybrany na posiedzeniu zwyczajnym oraz uiścił 
składkę wpisową i roczną. Członek zwyczajny był dożywotnim, gdy wpłacił do 

10  Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHU), Polskie Towarzy-
stwo Filozoficzne (dalej: PTF), fond 712, op. 1, spr. 2, k. 53v; AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, Statut PTM we Lwowie; 
List A. Łomnickiego do S. Zaremby z listopada 1919 r.; A. Łomnicki, S. Ruziewicz, Józef Puzyna, „Wiadomości 
Matematyczne”, 1921, t. 25, s. 113; Statut Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, „Przegląd Filozoficzny”, 1904, z. 
1, s. 111; M. Przeniosło, Protokoły z posiedzeń Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie (pierwszy 
rok działalności – 1904 r.), „Ruch Filozoficzny”, 2007, t. 64, nr 1, s. 3 -5, 11.

11  AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, List A. Łomnickiego do S. Zaremby z listopada 1919 r.
12  Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego (za czas od założenia Towarzystwa do 

15 III 1921 r.), „Rozprawy Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, 1921, t. 1, s. 131 -133; S. Domoradzki, A. 
Pelczar, O założycielach Polskiego Towarzystwa Matematycznego, „Wiadomości Matematyczne”, 2009, t. 45, z. 2, s. 
218, 219.
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kasy TM jednorazowo określoną kwotę, zwalniano go wówczas z innych zobo-
wiązań. Nieregulowanie składek rocznych, mimo upomnień, skutkowało skreśle-
niem z listy członków. Określono również prawa osób należących do Towarzystwa 
– uczestniczenie w posiedzeniach zwyczajnych, Walnych Zebraniach, odczytach 
oraz bierne i czynne prawo wyborcze do Zarządu13.

Posiedzenia zwyczajne Towarzystwa, które organizowano dwa razy w miesiącu 
z wyjątkiem okresów wakacyjnych, poświęcano głównie na zapoznanie się z re-
feratami naukowymi i załatwienie spraw organizacyjnych, np. przyjmowanie no-
wych członków. Na pierwszym z nich – 9 kwietnia 1919 r. wysłuchano Antoniego 
Hoborskiego, na kolejnym (30 kwietnia) Alfreda Rosenblata. Tydzień później re-
ferat wygłosił jeden z najmłodszych członków Towarzystwa – Stefan Banach. Na 
następnych posiedzeniach w 1919 r. wysłuchano też Edwarda Stamma, Franciszka 
Leję, Bohdana Babskiego, Stanisława Zarembę, Ottona Nikodyma. Na większości 
z nich rozważano kwestie ściśle matematyczne, ale nie tylko, referat prof. Zaremby 
był np. zatytułowany Organizacja studiów na uniwersytetach we Francji14.

Jak już wspomniano, Towarzystwo Matematyczne w Krakowie w listopadzie 
1919 r. postanowiło rozszerzyć obszar swojej działalności na całą Polskę. Zarząd 
TM rozesłał matematykom warszawskim i lwowskim zaproszenia do przystąpie-
nia do niego i udziału w kolejnym Walnym Zebraniu – 29 listopada. W odpowie-
dzi reprezentujący środowisko warszawskie Samuel Dickstein, Wacław Sierpiński, 
Zygmunt Janiszewski i Stefan Mazurkiewicz zgłosili akces do Towarzystwa. PTM 
we Lwowie w liście jego sekretarza Antoniego Łomnickiego również wyraziło taką 
wolę (wkrótce przystąpili wszyscy czołowi tamtejsi matematycy). Dyskusje nad 
samy pomysłem i nowym statutem stowarzyszenia toczono na kilku kolejnych 
Walnych Zebraniach. 21 marca 1920 r. uchwalono zmianę nazwy na Polskie Towa-
rzystwo Matematyczne. Problemy z przyjęciem statutu dotyczyły głównie zakresu 
działania ośrodka krakowskiego i roli pozostałych. Dyskusje były dość burzliwe, 
a członkowie spoza Krakowa decydowali się na daleko idące ustępstwa, uznając 
pierwszeństwo dotychczasowych władz TM. Podczas zjazdu polskich uczonych 
w sprawie organizacji nauki, który odbywał się 9 kwietnia 1919 r. w Warszawie, 
obecni tam matematycy postawili wniosek o powołanie PTM z zachowaniem 
w bieżącym roku dotychczasowego Zarządu15.

Ostatecznie statut PTM uchwalono na Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 
22 grudnia 1920 r., przyjęto wówczas także regulamin Towarzystwa. Zdecydowa-
no również, że kolejne Walne Zebranie połączone z wyborami Zarządu PTM zo-
stanie zorganizowane wiosną następnego roku (odbyło się 4 czerwca 1921 r.), do 
tego momentu pozostawiono władze, które w 1919 r. wybrało TM. Statut w dużym 
stopniu był wzorowany na poprzednim dokumencie, na którego podstawie dzia-
łało Towarzystwo Matematyczne w Krakowie. Zmodyfi kowano go jednak na tyle, 
by mogły funkcjonować oddziały PTM w różnych miastach, siedziba Towarzystwa 

13  AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, Statut Towarzystwa Matematycznego w Krakowie; F. Leja, Powstanie Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego, „Wiadomości Matematyczne”, 1969, t. 12, s. 5.

14  AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, Wykaz posiedzeń i odczytów w Towarzystwie Matematycznym.
15  Ibidem, Zaproszenie Zarządu TM w Krakowie do udziału w dyskusji nad rozszerzeniem obszaru dzia-

łalności Towarzystwa z 18 XI 1919 r.; List matematyków warszawskich do TM w Krakowie z 9 IV 1920 r.; Spra-
wozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego…, s. 133; F. Leja, op. cit., s. 5 -7.



69Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie międzywojennym

i jego Zarządu pozostała bowiem w Krakowie. Cel działania nie został zmienio-
ny, nie usunięto ograniczenia jedynie do uprawiania nauk matematycznych i nie 
dokonano poszerzenia pola zainteresowań także na ich upowszechnianie, co po-
stulowała część środowiska lwowskiego i warszawskiego. Koncentracja tylko na 
działalności matematycznej jeszcze wyraźniej niż w przypadku TM uwidaczniała 
się w sposobach realizacji wytyczonych zadań. W statucie stwierdzono bowiem, że 
odczyty wygłaszane będą jedynie na posiedzeniach zwyczajnych o charakterze na-
ukowym, wydawane będzie też pismo periodyczne i prace o treści matematycznej. 
PTM zamierzało również utrzymywać kontakty z ruchem naukowym za granicą. 
W statucie oczywiście określono zasady przyjmowania do Towarzystwa. Człon-
ków podzielono na zwyczajnych miejscowych (tj. zamieszkałych w Krakowie) i za-
miejscowych, dożywotnich oraz honorowych. Zasady przystępowania do Towa-
rzystwa były podobne, jak opisano w odniesieniu do TM. Jedyna różnica polegała 
na przyjmowaniu członków zamiejscowych przez tamtejsze oddziały PTM. Za-
rząd w Krakowie pozostawił sobie jednak możliwość wniesienia sprzeciwu, a kwe-
stie sporne miały być rozstrzygane na Walnym Zebraniu. Zastrzeżono również, 
że wszystkie głosowania nad przyjęciem członków będą tajne. Pojawiła się nowa 
kategoria członka – honorowy, godność ta mogła zostać nadawana przez Walne 
Zebranie za szczególne zasługi dla matematyki albo samego PTM16.

W statucie określono władze PTM i ich kompetencje. Obok Zarządu były to 
– Komisja Kontrolująca i Walne Zebranie Członków. W skład tego pierwszego 
wchodziły osoby powołane do prezydium (prezes i dwóch jego zastępców) oraz 
sekretarz, skarbnik, trzech członków, a także delegat każdego z Oddziałów. Poza 
delegatami pozostałych członków Zarzadu miało wybierać Walne Zebranie na 
dwuletnie kadencje z możliwością ponownego wyboru. Co do składu Zarządu za-
strzeżono, że spoza Krakowa może być jedynie dwóch spośród trzech członków 
prezydium. W statucie określono również zadania Zarządu, było to m.in. zwoły-
wanie posiedzeń naukowych i akceptowanie zgłoszonych na nie referatów, czuwa-
nie nad majątkiem i wydawnictwami Towarzystwa, zwoływanie co dwa lata Wal-
nych Zebrań i przedkładanie im sprawozdań z działalności. Zadaniem kolejnego 
organu władz PTM – Komisji Kontrolującej, która składała się z trzech członków 
wybieranych przez Walne Zebranie na okres dwóch lat, było sprawdzanie prawi-
dłowości działań podejmowanych przez Zarząd i przedkładanie wniosków o udzie-
lenie mu absolutorium. W statucie przewidziano także dwa typy Walnych Zebrań 
– sprawozdawcze, odbywane cyklicznie oraz nadzwyczajne. Wśród kompetencji 
tego pierwszego podano m.in. udzielanie absolutorium Zarządowi i wybór nowe-
go, przyjmowanie jego sprawozdań oraz podobnych dokumentów przygotowywa-
nych przez Oddziały PTM, rozstrzyganie kwestii spornych, zatwierdzanie wnio-
sków dotyczących zmian w statucie i regulaminie oraz rozwiązanie Towarzystwa. 
Prawo do głosowania na nim przysługiwało każdemu z członków, a decyzje miały 
zapadać prostą większością, z wyjątkiem tych dotyczących poprawek w statucie 

16  Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego, „Rozprawy Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, 
1921, t. 1, s. 134 -135; Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego…, s. 132, 133; Kronika. 
Wiadomości o nowo powstałych lub zreorganizowanych polskich towarzystwach i instytucjach naukowych, „Nauka 
Polska”, 1923, t. 4, s. 389.
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i rozwiązania stowarzyszenia, tu wymagane było 2/3 głosów. Uchwały Walnego 
Zebrania uznawano za ważne, gdy zapadały w obecności co najmniej ¼ członków. 
Statut określał także zasady wyboru Zarządu i członków Komisji Kontrolującej. 
Głosowanie miało być tajne i mogli wziąć w nim udział również członkowie nie-
obecni poprzez przesłanie swojej decyzji w liście zamkniętym, który otwierano 
dopiero podczas wyborów. Zasadę tę stosowano prawdopodobnie jednak tylko do 
członków zamiejscowych. W zaproszeniu na Walne Zebranie w czerwcu 1923 r. 
wprost przypomniano o takiej możliwości, ale właśnie w odniesieniu do osób spo-
za Krakowa. Do pisma dołączona była karta wyborcza, zawierająca dwie rubryki, 
w jednej umieszczono propozycje ustępującego Zarządu dotyczącą nowej obsady, 
drugą pozostawiono pustą z przeznaczeniem na własne typy17.

W kwestii Odziałów PTM statut stanowił, iż mogą one powstawać w za zgodą 
Zarządu na wniosek przynajmniej pięciu członków zamiejscowych zamieszkałych 
w tej samej miejscowości. Jako cel ich funkcjonowania wskazano „stworzenie ma-
tematycznego ogniska naukowego i odbywanie posiedzeń zwyczajnych”. Poszcze-
gólne Oddziały Towarzystwa tworzyły swoje organy w podobnej formie jak kra-
kowskie, z tym że Zarząd nazywano tu Wydziałem. Ich zadania były takie same jak 
opisane w przypadku struktury głównej. Coroczne składki płacone przez zamiej-
scowych członków PTM miały zasilać głównie kasę Oddziału, do którego należeli, 
ale w ¼ także fundusze pozostające w dyspozycji Zarządu w Krakowie18.

W uchwalonym jednocześnie ze statutem regulaminie PTM określono szcze-
góły dotyczące końca kadencji władz, składek, terminu, miejsca i częstotliwości 
posiedzeń zwyczajnych, zasad druku wydawnictw Towarzystwa. Dwuletnie urzę-
dowanie Zarządu i Wydziałów każdego z Oddziałów miało się kończyć w dniu 
Zielonych Świąt, a Walne Zebranie Sprawozdawcze odbywać w maju lub czerwcu. 
Co do wysokości składek, to określając je po raz pierwszy, ustalono, że wpisowe 
wyniesie 30 mkp, a płatna z góry składka roczna – 60 mkp. W kwestii posiedzeń 
zwyczajnych podano w regulaminie, że mające miejsce w Krakowie będą się od-
bywać w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem okresów wakacyjnych, 
o godzinie 5 wieczorem w siedzibie Seminarium Matematycznego UJ przy ulicy 
św. Anny 12. W dokumencie określono także zasady publikacji w wydawnictwach 
PTM. Miały być tam przede wszystkim drukowane prace członków Towarzystwa, 
które uzyskają akceptację Komitetu Redakcyjnego. Zastrzeżono również, że będą 
się one ukazywać w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone. Przyjmowane miały 
być zarówno prace pisane po polsku, jak i obcojęzyczne. Informowano, że autor 
otrzyma 25 odbitek publikacji, a członkowie PTM po jednym egzemplarzu każde-
go wydawnictwa Towarzystwa bezpłatnie lub po obniżonej cenie w zależności od 
kosztów druku19.

W dniu uchwalenia statutu Towarzystwo liczyło 46 członków, 37 z nich wcze-
śniej należało do TM w Krakowie. Spośród tam stowarzyszonych akcesu do PTM 

17  AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze z 1923 r.; Statut Polskiego 
Towarzystwa Matematycznego…, s. 135 -137, 139.

18  Ibidem, s. 137 -139.
19  Regulamin Polskiego Towarzystwa Matematycznego, „Rozprawy Polskiego Towarzystwa Matematyczne-

go”, 1921, t. 1, s. 140 -141.
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nie zgłosiły tylko dwie mniej znane w środowisku matematycznym osoby – inży-
nier Jan Stella Sawicki i Włodzimierz Kowalski. W międzyczasie zmarli dwaj do-
tychczasowi członkowie TM – Ludwik Hordyński i Zygmunt Janiszewski. Oprócz 
wspomnianych, „starych” członków TM, przed 22 grudnia do Towarzystwa (już 
noszącego nową nazwę PTM) wstąpili np. Wiktor Staniewicz, Zdzisław Krygow-
ski, Hugo Steinhaus, a dokładnie tego dnia m.in. Antoni Łomnicki i Stanisław 
Ruziewicz20.

W kolejnych latach pierwsi członkowie PTM pochodzący spoza Krakowa za-
kładali Oddziały Towarzystwa w swoich miastach. Na początku 1921 r. powstał 
takowy we Lwowie, w 1923 r. w Warszawie i Wilnie, a w 1924 r. w Poznaniu. Inte-
resujące jest to, że mimo prężności warszawskiego ośrodka matematycznego już 
w początkowym okresie niepodległości tamtejsi profesorowie nie próbowali zało-
żyć własnego stowarzyszenia, tak jak stało się to we Lwowie i Krakowie. Ze wspo-
mnień Kazimierza Kuratowskiego wynika, że było to konsekwencją przekonania, 
szczególnie Zygmunta Janiszewskiego, iż nie to prowadzi do sukcesu matema-
tycznego, ważniejsze jest tworzenie zespołów osób współpracujących ze sobą na 
polu naukowym, spotykających się ma dyskusjach matematycznych, co już miało 
miejsce, a do czego nie jest konieczne ofi cjalnie stowarzyszanie się. Już w lutym 
1921 r. Międzynarodowa Unia Matematyczna zrzeszająca Towarzystwa narodowe 
zaprosiła PTM do przystąpienia do niej. W 1924 r. uchwalono, że Polski Komitet 
Narodowy przy Unii będzie się składał z 8 członków, po dwóch z Krakowa, Lwowa 
i Warszawy oraz po jednym z Poznania i Wilna21.

Z czasem latach liczba członków PTM systematycznie rosła, w 1924 r. było 106 
członków zwyczajnych, w tym miejscowych – 33, w Oddziale we Lwowie – 30, 
w Warszawie – 23, Poznaniu – 16, Wilnie – 4. W 1929 r. do Towarzystwo należało 
176 osób, w tym członków zwyczajnych było 147. Z czasem zmieniła się liczebność 
poszczególnych Oddziałów, największym stał się Warszawski, w 1929 r. zrzeszał 
50 osób, kolejnym Lwowski – 39. Wśród członków zwyczajnych z Warszawy było 
wówczas 41 osób, ze Lwowa – 38, z Krakowa – 30, z Poznania – 26, z Wilna 12. 
W 1930 r. do Towarzystwa należało już 185 osób, w 1932 r. – 191, a na początku 
1938 r. – 196, a na koniec tego roku 204. Oprócz centrali krakowskiej i czterech 
wymienionych Oddziałów PTM więcej placówek już nie powstało, ale do istnie-
jących należały także osoby mieszkające poza tymi miastami, m.in. z Torunia, 
Piotrkowa Trubunalskiego, Białegostoku, Drochobycza, Chełmna. Do Towarzy-
stwa systematycznie wstępowali młodzi wychowankowie poszczególnych ośrod-
ków akademickich, również matematycy z innych krajów, którzy współpracowali 
z polskimi uczonymi. W 1929 r. tych ostatnich należało do PTM 29, w 1939 – 51, 
były wśród nich osoby bardzo znane w środowisku matematycznym, chociażby 

20  AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 1, Wykaz członków Towarzystwa Matematycznego i ich adresy; Statut Pol-
skiego Towarzystwa Matematycznego…, s. 134 -135; Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematyczne-
go…, s. 132 -133.

21  J. Małkowska, Towarzystwa i instytucje naukowe, popularno -naukowe, techniczne oraz naukę popierają-
ce; organizacje zawodowe pracowników naukowych w Polsce, „Nauka Polska”, 1927, t. 7, s. 300; T. Iwiński, Ponad 
pół wieku działalności matematyków polskich, Warszawa 1975, s. 24; S. Gołąb, Z dziejów założenia Polskiego To-
warzystwa Matematycznego, „Wiadomości Matematyczne”, 1961, t. 4, z. 2, s. 158 -159; K. Kuratowski, Moje wspo-
mnienia…, s. 14.
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Élie Cartan, Ernst Zermelo, Karl Menger, Nikołaj N. Łuzin, John R. Kline i Tulio 
Levi -Civita. Jako pierwszego przyjęto w 1923 r. profesora Sorbony Élie Cartana. 
Nie brakowało także naukowców pracujących w krajach dość egzotycznych, np. 
wśród członków znaleźli się prof. Gonesh Prasad z Indii, prof. Godofredo Garcia 
z Peru, czy Th omas Muir z Południowej Afryki22.

Przyjęte rozwiązania statutowe i fakt, iż siedziba Towarzystwa pozostała w Kra-
kowie, a tamtejsi matematycy nie tworzyli Oddziału, tak jak w innych ośrodkach, 
sprawiły, że przez lata mieli oni pewną przewagę przy podejmowaniu kluczowych 
decyzji. W dużym stopniu wynikało to ze sposobu działania prof. Stanisława Za-
remby, który w każdym z Zarządów wybranych w okresie międzywojennym był 
prezesem lub wiceprezesem przy zamiejscowym prezesie (zob. tabela 1) i to on 
faktycznie zarządzał Towarzystwem. Jako człowiek bardzo zasadniczy i nieustępli-
wy, potrafi ł forsować swoje decyzje (oczywiście nie tylko dotyczące PTM) z dużą 
determinacją i skutecznością. Wraz ze wzmacnianiem się Oddziałów pojawiły się 
propozycje reorganizacji, po raz pierwszy na Nadzwyczajnym Walnym Zebra-
niu we Lwowie we wrześniu 1927 r. zwołanym przy okazji Pierwszego Polskiego 
Zjazdu Matematycznego zorganizowanego tam przez PTM. Dyskusję na ten te-
mat podjęto także kilka miesięcy później na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, 
które odbyło się w czerwcu 1928 r. w Warszawie. Najważniejszym podnoszonym 
problemem była zbyt daleko idąca dominacja środowiska krakowskiego, a zasad-
niczym postulatem przekształcenie PTM w federację Oddziałów. Dyskusję na ten 
temat toczono, bez rezultatów, przez kolejne lata23. Oddziały radziły sobie z taką 
sytuacją w różny sposób, czasem traktując Zarząd z pewnym lekceważeniem. Sta-
nisław Ulam wspomina, że będąc na początku lat trzydziestych sekretarzem Od-
działu Lwowskiego kierowanego wówczas przez prof. Włodzimierza Stożka, po-
informował go o nadejściu ważnego listu z Krakowa z PTM. Stożek nie czytając, 
miał mu na to odpowiedzieć: „Schowaj go tak, by ludzkie oko więcej go nie wi-
działo”24. W pewien sposób wynikało to z charakteru Włodzimierza Stożka i jego 
podejścia do różnych ofi cjalnych spraw, ale zapewne także ze stosunku do Zarządu 
Towarzystwa.

22  Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie (dalej : LCAP), Organizacje Społeczne Wilna (da-
lej: OSW), fondo 1269, ap. 4, b. 18, k. 26; État de la Société Polonaise de Mathématique à la fin de l’année 1928, 
„Annales de la Société Polonaise de Mathématique”, 1929, t. 8, s. 325–330; État de la Société Polonaise de Mathé-
matique à la fin de l’année 1930, „Annales de la Société Polonaise de Mathématique”, 1931, t. 10, s. 151–157; État 
de la Société Polonaise de Mathématique à la fin de l’année 1932, „Annales de la Société Polonaise de Mathéma-
tique”, 1932, t. 11, s. 61 -67; État de la Société Polonaise de Mathématique à la fin de l’année 1936, „Annales de la 
Société Polonaise de Mathématique”, 1938, t. 117, s. 99 -107. T. Iwiński, op. cit., s. 24, 31, 179; W. Ślebodziński, 
Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 1919–1963, „Wiadomości Matematyczne”, 1965, t. 8, s. 88.

23  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
(dalej: MWRiOP), sygn. 6805, k. 38 -46; sygn. 54, 61, 62, 114–123, 166; F. Leja, op. cit., s. 7 -8; S. Gołąb, op. cit., s. 
159.

24  S. Ulam, Przygody matematyka, Warszawa 1996, s. 67.
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Tab. nr 1. Zarządy25 PTM w latach 1920 -1939

Kadencja Prezes Wiceprezesi Sekretarz Skarbnik
1920–1921 Stanisław Zaremba Antoni Hoborski Franciszek Leja Antoni Wilk

1921–1923 Wiktor Staniewicz
Zdzisław Krygowski

Stanisław Zaremba
Witold Wilkosz Franciszek Leja?

1923–1924 Samuel Dickstein
Marcin Ernst

Stanisław Zaremba
Antoni Hoborski Franciszek Leja

1924–1926 Samuel Dickstein
Marcin Ernst

Stanisław Zaremba
Tadeusz Ważewski Antoni Wilk

1926–1928 Zdzisław Krygowski
Maksymilian Huber

Stanisław Zaremba
Jerzy Spława -Neyman Antoni Wilk

1928–1930 Wacław Sierpiński
Wiktor Staniewicz

Stanisław Zaremba
Jerzy Spława -Neyman

Stanisław Krystyn 

Zaremba

1930–1932 Kazimierz Bartel
Stefan Mazurkiewicz

Stanisław Zaremba
Tadeusz Ważewski Stanisław Gołąb

1932–1934 Stefan Mazurkiewicz
Stefan Banach

Stanisław Zaremba
Tadeusz Ważewski Stanisław Gołąb

1934–1935 Stefan Mazurkiewicz
Stefan Banach

Stanisław Zaremba
Tadeusz Ważewski Stanisław Gołąb

1935–1936 –
Stefan Banach

Stanisław Zaremba
Tadeusz Ważewski Stanisław Gołąb

1936–1937 Stanisław Zaremba Witold Wilkosz Andrzej Turowicz Stanisław Gołąb

1937–1938 Stefan Mazurkiewicz

Mieczysław Biernacki

Juliusz Rudnicki

Hugo Steinhaus

Stanisław Zaremba

Bronisław Knaster Władysław Orlicz

1938–1939 Stefan Mazurkiewicz

Mieczysław Biernacki

Kazimierz Kuratowski

Juliusz Rudnicki

Stanisław Ruziewicz

Stanisław Zaremba

Bronisław Knaster Władysław Orlicz

19391 Stefan Banach

Mieczysław Biernacki

Kazimierz Kuratowski

Stefan Kempisty

Antoni Łomnicki

Stanisław Zaremba

Bronisław Knaster Karol Borsuk

Źródło: LCAP, OSW, fondo 1269, ap. 4, b. 18, k. 3 -8, 13, 14, 26, 36, 43, 44, 55, 56; AUJ, PTM, sygn. DLXXVI, 
1, Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze z 1923 r. ; T. Iwiński, op. cit. s. 171–172; État de la Société Po-
lonaise de Mathématique à la fin de l’année 1928, s. 324; État de la Société Polonaise de Mathématique à la fin de 
l’année 1936, s. 191, 192.

W 1935 r. doszło do „buntu” Oddziałów, szczególnie Warszawskiego i Lwow-
skiego, dążących do reorganizacji Towarzystwa i przeniesienia jego siedziby do 
stolicy. Prezes Stefan Mazurkiewicz ustąpił nawet ze swojej funkcji. Bezpośrednim 
powodem eskalacji konfl iktu był termin i miejsce Walnego Zebrania. Na początku 

25  Podano tylko nazwiska funkcyjnych członków Zarządu.
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roku Oddział Warszawski zaproponował bowiem zwołanie takiego zgromadzenia 
członków przy okazji planowanego jesienią 1935 r. w Warszawie Trzeciego Polskie-
go Zjazdu Matematycznego organizowanego przez PTM. Przewidywał bowiem, że 
wówczas będzie możliwość przegłosowania nowego statutu Towarzystwa. Z kolei 
ośrodek krakowski obawiając się tego, chciał zorganizować Walne Zgromadzenie 
wcześniej, pod pretekstem ustalenia dokładnego terminu tegoż Zjazdu. Na jego 
miejsce zaproponował najmniejszy z Oddziałów – w Wilnie, choć ten nie wyrażał 
na to zgody. Do kompromisu między środowiskiem krakowskim i warszawskim 
próbował doprowadzić Oddział Lwowski, a mediacji podjął się Stefan Banach. Za-
rząd w Krakowie zignorował propozycję porozumienia i podjął uchwałę o zwoła-
niu Walnego Zebrania na dzień 26 czerwca w Krakowie. Mógł to uczynić, zgod-
nie ze statutem decydował bowiem o miejscu takich zgromadzeń, miał to zrobić 
jedynie w porozumieniu z Oddziałami. Nie wprowadził też do porządku obrad 
punktu dotyczącego zmian w statucie, o co wnioskowali warszawscy matematycy. 
W wyborach nowego Zarządu, koniecznych z powodu rezygnacji Stefana Mazur-
kiewicza z funkcji prezesa, stare władze zaproponowały tylko jedną osobę spoza 
Krakowa. Po otrzymaniu takiego zaproszenia na Walne Zebranie spektakularną 
próbę walki o nowy kształt PTM podjął prof. Stanisław Ruziewicz. Chcąc zaprote-
stować przeciwko ignorowaniu Oddziałów przez Zarząd, zgłosił swoje wystąpienie 
z PTM. Uczynił to w liście kierowanym do Lwowskiego Oddziału PTM, do którego 
należał, choć w rzeczywistości oczywiście chodziło przede wszystkim o to, by jego 
odpis trafi ł do Zarządu Towarzystwa (kopie otrzymały także inne ośrodki oraz 
osobiście Stefan Mazurkiewicz i Stefan Banach). Oprócz odniesienia się w dość 
ostrych słowach do wspomnianej konfl iktowej sytuacji, która była bezpośrednią 
przyczyną jego decyzji, podał również te bardziej ogólne tkwiące w samym statu-
cie PTM, napisał: „Nie widzę powodów, by ośrodek krakowski tworzył Polskie To-
warzystwo Matematyczne, a inne ośrodki skupiające nieraz bardzo wielką liczbę, 
a w niej bardzo wybitnych matematyków, tworzyły tylko Oddziały Towarzystwa. 
Nie widzę również powodów, dla których Zarząd Towarzystwa miałby się składać 
z matematyków krakowskich, z dwoma co najwyżej dopuszczalnymi wyjątkami, 
które Zarząd w proponowanej liście zredukował do jednego. Nie chcąc by głos 
mój, dołączony do wyrażonych przez Oddział Lwowski życzeń i opinii, był przez 
Zarząd niewolony, zgłaszam wystąpienie z Lwowskiego Oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Matematycznego”26. Oddział lwowski w ofi cjalnym liście poinformował 
Ruziewicza, iż na razie nie podjął decyzji w sprawie jego członkowstwa, zapewnia-
jąc go jednocześnie, że albo dojdzie do ustępstw ze strony Zarządu PTM, albo Od-
dział Lwowski odłączy się i reaktywuje dawne Polskie Towarzystwo Matematyczne 
we Lwowie, a on jako jeden z jego założycieli będzie bardzo pożądany w gronie 
członków. Tymczasem w Krakowie powołano nowy Zarząd, w którego skład we-
szli tylko matematycy z tego ośrodka (zob. tabela 1). Sytuacja tak bardzo zaogniła 
się, że wspomniany Trzeci Polski Zjazd Matematyczny w Warszawie w 1935 r. nie 
został zorganizowany (odbył się dopiero dwa lata później)27.

26  Archiwum Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie, Zbiór Stanisława Ruziewicza, sygn. Ru -II -1.
27  Ibidem, sygn. Ru -II -1, 2, 4; AUJ, Spuścizna Tadeusza Banachiewicza, sygn. DC 8, List w. Sierpińskiego 

do T. Banachiewicza z 5 III 1935 r.; Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego…, s. 137; État de la Société 
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 Realna groźba rozbicia PTM sprawiła, że w marcu 1936 r. zostało zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zebranie we Lwowie, na którym uchwalono zmianę statutu. 
Nowe zasady zaczęły obowiązywać od 11 stycznia 1937 r. PTM stało się federa-
cją poszczególnych oddziałów, które zgłaszano władzom administracyjnym jako 
oddzielne stowarzyszenia. Ich prezesi byli automatycznie wiceprezesami Towa-
rzystwa (zob. tabela 1). Na siedzibę wybrano Warszawę, a w Krakowie 21 lutego 
1937 r. utworzono kolejny Oddział. Ten zrzeszał dotychczasowych członków miej-
scowych, którzy wcześniej nie należeli do żadnego Oddziału. W nowym statucie 
członków podzielono na zwyczajnych, zagranicznych i honorowych. Wiceprezesi 
Towarzystwa stawali się automatycznie członkami Zarządu Głównego. Pozosta-
łych – prezesa, sekretarza i skarbnika, miało co dwa lata wybierać Walne Zgroma-
dzenie. Prawo głosu na nim przyznano prezesowi PTM oraz delegatom poszcze-
gólnych Oddziałów w ilości proporcjonalnej do liczby ich członków. W nowym 
statucie rozszerzono cele Towarzystwa i metody prowadzące do ich realizacji. 
Zapisano w nim dodatkowo m.in. działania upowszechniające wiedzę matema-
tyczną postulowane przez większość środowiska od początku istnienia PTM oraz 
utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. 
Do poprzednich form działalności – posiedzeń zwyczajnych o charakterze głów-
nie naukowym i wydawnictw, dołączono także organizowanie dyskusji, wykładów, 
kursów, pokazów, konkursów, zjazdów, popieranie i nagradzanie badań, udziela-
nie stypendiów i zapomóg28.

Główną formą działalności PTM było odbywanie posiedzeń zwyczajnych po-
święconych głównie kwestiom naukowym. W okresie międzywojennym wygło-
szono na nich 1143 referaty. Organizowano je zarówno w Krakowie – 184, jak 
i poszczególnych Oddziałach, w Warszawskim – 446, Lwowskim – 373, w Poznań-
skim – 76, w Wileńskim – 64. Przedstawiane tezy zazwyczaj były też dyskutowane. 
Większość nowych wyników naukowych, do których dochodzili matematycy pra-
cujący w poszczególnych ośrodkach, referowano i analizowano na posiedzeniach 
Towarzystwa. W Warszawie i Lwowie odbywano je nawet co tydzień. Praca w obu 
Oddziałach była bardzo intensywna, referowano, dyskutowano i niejednokrotnie 
wspólnie dopracowywano przedstawione wyniki badań. W Warszawie spotyka-
no się w piątkowe wieczory, a posiedzenia nierzadko kontynuowano w węższym 
gronie osób związanych z UW na nieofi cjalnych spotkaniach w pobliskiej ka-
wiarni, które odbywały się z inicjatywy najbardziej towarzyskiego z warszawskich 
matematyków, Stefana Mazurkiewicza. We Lwowie toczenie dyskusji naukowych 
w takich miejscach było codziennością wielu tamtejszych matematyków, toteż na 
spotkania PTM wybrano sobotnie wieczory i sale UJK. W ciągu godziny przed-
stawiano trzy, cztery krótkie prace, następnie głębiej omawiano je w drugiej części 
spotkania, którą zupełnie ofi cjalnie organizowano w którejś z ulubionych kawiarni 
w pobliżu Uniwersytetu. Ta część zazwyczaj odbywała się pod przewodnictwem 

Polonaise de Mathématique à la fin de l’année 1936, „Annales de la Société Polonaise de Mathématique”, 1936, t. 
15, s. 191, 192 ; T. Iwiński, op. cit., s. 20; R. Duda, Polskie Towarzystwo Matematyczne na tle dziejów, „Wiadomości 
Matematyczne”, 2009, t. 45, z. 2, s. 243, 244.

28  LCAP, OSW, fondo 1269, ap. 4, b. 18, k. 32, 48; F. Leja, op. cit., s. 8; Statut Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego, Dodatek do „Annales de la Société Polonaise de Mathématique”, 1937, t. 16, s. 1 -8.
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Stefana Banacha, który szczególnie upodobał sobie takie miejsca pracy. Oczywi-
ście nie stroniono wówczas nie tylko od dużych ilości kawy, ale i trunków. Banach 
był najbardziej aktywnym referentem, w latach 1927–1938 miał 43 wystąpienia. 
Równie często swoje wyniki prezentował Stanisław Mazur – 42 razy i Hugo Stein-
haus – 35. Tytuły wszystkich wystąpień były podawane w czasopiśmie PTM „An-
nales de la Société Polonaise de Mathématique”, a referaty wygłaszali wszyscy pra-
cujący naukowo członkowie Towarzystwa, zarówno utytułowani, jak i młodzi. Nie 
brakowało też gości zagranicznych, np. w 1929 r. na posiedzeniu Oddziału War-
szawskiego wysłuchano amerykańskiego matematyka William L. Ayresa, przyby-
łego z Fryburga Ernsta Zermelo oraz Witolda Hurewicza, który pracował wówczas 
na Uniwersytecie w Amsterdamie. Wiele z prac dyskutowanych na posiedzeniach 
PTM ukazywała się potem drukiem, nie tylko w „Annales”, ale przede wszystkim 
w „Fundamenta Mathematicae” i „Studia Mathematica”, które były najważniejszy-
mi polskimi czasopismami matematycznymi29.

Działalność Polskiego Towarzystwa Matematyczne była w okresie międzywo-
jennym bardzo intensywna i owocna. Organizacja miała duże znaczenie i wpływy, 
cieszyła się prestiżem. Wokół Towarzystwa skupiało się życie naukowe, reprezen-
towało ono polską matematykę na arenie międzynarodowej, ułatwiało kontakty 
z zagranicznymi uczonymi. Zapewne, gdyby od początku działało na bardziej de-
mokratycznych zasadach, jako federacja oddziałów, jego możliwości i osiągnięcia 
byłyby jeszcze większe.

Polish Mathematical Society in the Interwar Period

The Polish Mathematical Society (PTM) was established in 1920. Its headquarters was in Kra-
kow while its branches operated in Warsaw, Lvov, Poznań and in Vilna. In 1924 the PTM had 106 
members, of which 33 in the Krakow headquarters, 30 in the Lvov branch, in Warsaw – 23, in Po-
znań – 16, and in Vilna – 4. With time, membership of individual branches changed, the Warsaw 
and Lvov branches having become the largest. At the end of 1938 the Society numbered 204 
members. Mathematicians from abroad also joined the PTM (there were 51 of them in 1939). The 
fact that the Society’s headquarters was in Krakow and the local mathematicians did not form 
a branch as in other centers allowed them to have a majority in taking key decisions. In 1935 
there was a “rebellion” of the branches, which sought to reorganize the Society and transfer its 
headquarters to Warsaw. Final changes took place in early 1937. In the interwar period it was in 
the PTM that the scientifi c life of mathematicians was largely centered; the Society also played 
a considerable role in propagating the achievements of the Polish mathematical circles all over 
the world.

29  LCAP, OSW, fond 1269, ap. 4, b. 18, k. 32; AAN, MWRiOP, sygn. 1354, k. 15; W. Ślebodziński, op. cit., s. 
87; K. Kuratowski, Przemówienie wygłoszone 3 IX 1969 r. na inauguracji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego, „Wiadomości Matematyczne”, 1971, t. 12, z. 2, s. 208 -214; Idem, Notatki do autobiografii, Warszawa 
1981, s. 78; S. Ulam, op. cit., s. 67; T. Mańkowski, Życie naukowe współczesnego Lwowa, „Nauka Polska”, 1934, t. 
19, s. 163; Comptes -rendus des séances de la Société Polonaise de Mathématique, Section de Varsovie, année 1929, 
„Annales de la Société Polonaise de Mathématique”, 1929, t. 8, s. 323 -324; R. Duda, Lwowska szkoła matematycz-
na, Wrocław 2007, s. 79.
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Przysposobienie Wojskowe Kobiet i inne oddziały 

żeńskie w województwie kieleckim (1918 -1939)

Historiografi a poświęca niewiele miejsca kobiecym organizacjom takim, jak 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet1 (PWK). Niewiele jest zwartych, całościowych 
monografi i na ten temat2. Najczęściej są to ogólne informacje dotyczące organizacji 
terytorialnej, personalnej oraz wyszkolenia PWK. Ciągle jednak brakuje opraco-
wań poświęconych działalności społecznej kobiet w poszczególnych jednostkach 
terytorialnych3. Celem niniejszego artykułu jest właśnie omówienie funkcjonowa-
nia PWK na poziomie wojewódzkim, a dokładniej na przykładzie województwa 
kieleckiego w okresie międzywojennym4.

Podejmując temat Przysposobienia Wojskowego Kobiet należy przyjąć zasięg 
czasowy co najmniej od likwidacji Ochotniczej Legii Kobiet w 1922 r.5 Jednak 

1  Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK) – kobieca organizacja powstała w 1928 r., jako Organizacja 
Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, na gruzach zlikwidowanej w 1922 r. Ochotniczej Ligii Kobiet; w 1939 r. 
otrzymała statut stowarzyszenia wyżej użyteczności oraz nazwę Organizacja Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet; w czasie niemieckiej okupacji członkinie organizacji służyły w SZP -ZWZ -AK.

2  W niniejszej pracy podstawową bazę źródłową stanowią zasoby Archiwum Państwowego w Kielcach 
(dalej: APK), a dokładniej zespoły Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I – 1919 -1939 (dalej: UWKI) dotyczące 
Wojewódzkiego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Kielcach. W założeniach 
podejmowanego tematu leży zbadanie oddziaływania PWK na żeńską część społeczeństwa województwa kie-
leckiego. W tym celu odwołuje się do: Statystyka Polski. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r., seria 
C, z. 86, Warszawa 1938 oraz XX lat województwa kieleckiego w liczbach, red. B. Stachura, Kielce 1964. Z zakresu 
interesującego nas terytorium pomocne będą dwie prace: R. Renz, Rzemiosło województwa kieleckiego w okresie 
międzywojennym. Aspekty społeczne i gospodarcze, Kraków 1984 oraz R. Renz, Kobieta w społeczeństwie między-
wojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna, Kielce 2008. Natomiast do ogólnych prac wykorzysta-
nych w niniejszej rozprawie należą: M. S., Wittek, Wojskowa Służba Kobiet w SZP -ZWZ -AK, Warszawa 1999, E. 
Zawacka, Czekając na rozkaz. Pogotowie Społecznie Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu 
II wojny światowej, Lublin 1992, A. E. Markert, Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922 -1939). Zarys historii do-
kumenty i materiały, Warszawa 2002, M. Wiśniewska, Przygotowanie obronne kobiet w Polsce w latach 1921 -1939, 
Toruń 2007 oraz Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 8, Z dziejów Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
i Wojskowej Służby Kobiet, red. E. Zawacka, Toruń 1999.

3  Organizacja terytorialna PWK będzie umówiona w dalszej części.
4  Poprzez termin województwo kieleckie rozumie się powiaty: m. Częstochowa, m. Radom, m. Sosno-

wiec, będziński, częstochowski, iłżecki, jędrzejowski, kielecki, konecki, kozienicki, miechowski, olkuski, opatow-
ski, opoczyński, pińczowski, radomski, sandomierski, stopnicki, włoszczowski, zawierciański.

5  Ochotnicza Legia Kobiet (OLK) – organizacja kobieca powstała w 1919 r. we Lwowie, której założycielką 
była Aleksandra Zagórska; w 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWojsk.) rozszerzyło działalność OLK 
na teren całej Polski, włączając ją do działań wojennych w wojnie polsko -rosyjskiej; zlikwidowana w lutym 1922 r. 
w ramach demobilizacji Wojska Polskiego. Zob. też: A. Cieślik, Ochotnicza Legia Kobiet, 1918 -1922, Warszawa 
1998, A. Marcinkiewicz -Gołaś, Ochotnicza Legia Kobiet 1918 -1922, Warszawa 2006.
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zajmując się tym tematem na poziomie wojewódzkim, należy przyjąć ramy czaso-
we od 1928 r., gdyż wtedy to (20 marca 1928 r.) utworzono stowarzyszenie o na-
zwie Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju6 (PKdOK) na czele 
z płk Marią Wittek7. Decyzja ta, była ściśle związana z utworzeniem Państwowego 
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego8 (PUWFiPW), 
którego powstanie było pierwszym przejawem zmiany polityki wewnętrznej, doty-
czącej obowiązku służby wojskowej po przewrocie majowym 1926 r. oraz przejęciu 
funkcji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych przez Józefa Piłsudskiego. Władze 
państwowe decydując się na ten krok, przyczyniły się do rozwoju terytorialnego 
PW, w tym również PWK, wydając podstawowe instrukcje regulujące statut praw-
ny organizacji9. Odtąd miały one stanowić podstawę do działalności na terenie 
całej Polski. Fakt ten uwieńczył wieloletnie starania o uzyskanie prawa do pełnie-
nia pomocniczej służby wojskowej przez kobiety. Przede wszystkim jednak, ruch 
stał się jednolitym, sprawnym, zawartym i niezależnym aparatem państwowym. 
Pewne ograniczenia czasowe wprowadzają również zasoby archiwalne, w których 
znajdują się sprawozdania, zarządzenia i ogólniki dotyczące podejmowanego te-
matu z lat 1929 -1938. Podczas kwerendy nie spotkano się z żadnymi wzmiankami 
o paramilitarnych organizacjach kobiecych z wcześniejszego okresu, istniejących 
i działających na Kielecczyźnie.

Struktura terytorialna Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet oparta 
była na trzech szczeblach. Najwyższy z nich stanowił PUWFiPW, gdzie funkcjo-
nował Samodzielny Referat PWK na czele z Komendantką Naczelną. Funkcję tą 
pełniła do wybuchu II wojny światowej Maria Wittek. Bezpośrednio Wydziało-
wi Kobiecemu podlegał Referat Kobiecy istniejący przy Okręgowym/Rejonowym 
Urzędzie WFiPW, którym dowodziła komendantka okręgu/rejonu. Istniało 11 
Okręgów PWK – na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu10 (DOK) I -X i Korpusu 
Ochrony Pogranicza oraz 3 równorzędne z okręgami rejony PWK: Śląski, Morski 
i Wileński11.

6  Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju (OPKdOK) – pod taką nazwą funkcjonowało 
PWK. Dopiero 11 II 1939 r. nadano status Organizacji i ostateczną nazwę Przysposobienie Wojskowe Kobiet, 
która była powszechnie używana. W literaturze obie nazwy używane są zamiennie, jako synonimy.

7  Maria Wittek (1899 -1997); pierwsza kobieta generał; w 1919 r. objęła kierownictwo Wydziału Woj-
skowego w Kijowie; od 1921 r. odkomendowana do służby w OLK; od 1928 r. Komendantka Naczelna PWK; od 
1935 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału WF i PWK; w czasie okupacji niemieckiej kierowała komórką KG 
ZWZ; szef Wojskowej Służby Kobiet w KG ZWZ -AK. Zob. też: T. Krawczyk, Wstęp, [w:] M. S. Wittek, Wojskowa 
Służba Kobiet w SZP -ZWZ -AK, Pruszków 1999, s. 5 -8.

8  Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW) – funkcjo-
nował w latach 1927 -1939; był wykonawczym aparatem programu Naród pod Bronią, którego głównym celem 
było obronne przygotowanie społeczeństwa na wypadek wojny. Działalność ta polegała na koordynowaniu pracy 
różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń realizujących założenia planu obronnego Polski. Zob. też: P. Rozwa-
dowski, Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927 -1939, Warszawa 2000.

9  Był to Program wyszkolenia ogólnego PWK, Instrukcja o Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
oraz Instrukcja dotycząca programów wyszkolenia instruktorskiego PWK. Zob. W Zastocka, Historia Przysposo-
bienia Wojskowego Kobiet, [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej, cz. 8, Z dziejów Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet i Wojskowej Służby Kobiet, red. E. Zawacka, Toruń 1999, s. 124 -125.

10  Okręgowe Urzędy WFiPW organizowano w sztabach DOK. Granice województw nie pokrywały się 
z granicami Okręgów Korpusu. W niniejszym artykule za jednostkę terytorialną PWK przyjmuje się wojewódz-
two kieleckie (patrz przypis 3), gdzie funkcjonował Wojewódzki Komitet PWiWF w Kielcach.

11  E. Zawacka, op. cit., s. 28.
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Na niższym poziomie funkcjonowały komendy powiatowe PWK z komen-
dantką powiatową na czele. Organizacja rozwijała się jeszcze na niższych szcze-
blach terytorialnych: w placówkach12 oraz kołach lokalnych13. Zarządzały nimi 
komendantki – komendantka placówki oraz komendantka koła, które podlegały 
bezpośredniemu zwierzchnictwu komendantce powiatowej. Należy tu zaznaczyć, 
że nie każdy powiat posiadał swoją komendantkę. Wynikało to z braku fi nansów 
na opłacenie wykwalifi kowanych kandydatek na to stanowisko oraz odpowied-
nich osób, znajdujących się na miejscu do pełnienia służby, a oddelegowanie kogoś 
z zewnątrz było po prostu zbyt kosztowne. Dopiero 16 sierpnia 1938 r. w związ-
ku z reorganizacją pracy PWK polecono ustanowienie powiatowych komendan-
tek dla każdego powiatu. Miały one być organem powiatowym władz WFiPW do 
spraw WF i PWKdOK w terenie powiatu14. Taki stan gwarantował znaczną popra-
wę w funkcjonowaniu oddziałów żeńskich, których organizacje władze powiatowe 
często niestety lekceważyły.

Wracając do wyżej przedstawionej struktury terytorialnej należy zaznaczyć, iż 
obowiązywała ona do marca 1939 r. Wtedy to stworzono nową formę działania 
organizacyjnego pod nazwą Pogotowie Społeczne PWK15. Poszczególne rejony, 
okręgi nie zmieniły się jednak znacząco. Podstawowe szczeble zostały zachowane. 
Jedyne zmiany dotyczyły utworzenia przy każdym poziomie terytorialnym wy-
działów, referatów Pogotowia Społecznego PWK.

Wiadomo też o pewnych modyfi kacjach w strukturze terytorialnej wewnątrz 
województwa kieleckiego, które miały miejsce na przełomie lat 1933/1934. Na 
podstawie zezwolenia Wojewody Kieleckiego – Jerzego Paciorkowskiego, Powia-
towy Komitet WFiPW zorganizował gminne komitety WFiPW na terenie całe-
go powiatu kieleckiego, gdzie przewodniczącym komitetu zostawał wójt gminy16. 
Możliwe, iż decyzja o rozdrobnieniu terytorialnym została podjęta w celu ułatwie-
nia i lepszego funkcjonowania oddziałów żeńskich w jednym z największych po-
wiatów w województwie17, nie wpływając przy tym na ich organizację.

Po analizie podstawowej struktury terytorialnej PWK, zarysowuje się wyraźnie 
interesujący nas teren badań. Należy podkreślić, iż mimo, że Okręgi/Rejony PWK 
były oparte na sztabach DOK, podjęte studium poświęcone będzie województwu 
kieleckiemu, w którym powołano Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego w Kielcach, a nie województwu kieleckiemu, jako 
części czterech Okręgów Korpusu (I, IV, V, X).

12  Placówka stanowiła najmniejszą komórkę terenową PWK, obejmując jedną miejscowość lub leżała na 
terenie dużego miasta, gdzie wydzielonych było kilka jednostek.

13  Na koło lokalne PWK składały się wszystkie placówki w obrębie powiatu.
14  APK, UWKI, sygn. 7846, k. 38, Zarządzenia ogólne w sprawie przysposobienia wojskowego 1938 r.
15  Pogotowie Społeczne PWK – głównym celem Pogotowia było przygotowanie ogółu kobiet do sprawne-

go współdziałania z wojskiem; jego ośrodki miały powstać we wszystkich powiatach II Rzeczypospolitej; wydział 
Pogotowia podzielony był na pięć sekcji: pomocy wojsku, pomocy ludności, domu i dziecka, gospodarcza oraz 
zdrowia. Zob też: G. Lipińska, Grodzieńskie Pogotowie Społeczne PWK w oczach jej kierowniczki, [w:] E. Zawacka, 
op. cit., s. 421.

16  Jednodniówka Powiatowego Komitetu P.W. i W. F. w Kielcach, 26 -27 V 1934 r., s. 4.
17  Powiat kielecki liczył 2052 km2 oraz 244,1 tys. mieszkańców. Większy od niego był powiat radomski 

liczący 2095 km2 oraz 166 tys. mieszkańców Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 12.
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Zajmując się tematyką Przysposobienia Wojskowego Kobiet, obejmujemy ba-
daniami żeńską grupę społeczeństwa. Odnośnikiem w szacowaniu liczby uczestni-
czek Organizacji będzie drugi powszechny spisy ludności z dnia 9 grudnia 1931 r., 
który wskazuje, iż ogół ludności w województwie kieleckim wynosił 2 935 697, 
w tym kobiet 1 503 26818. Z wykazu oddziałów PW na terenie województwa kielec-
kiego z 1932 r. wynika, że w powiatowych i miejskich oddziałach żeńskich działało 
1285 kobiet, w tym 1001 było ćwiczących, a 284 wspierających19. Pierwszą grupę 
– kobiet ćwiczących, tworzyły członkinie i uczestniczki PWK. Kandydatki rekru-
towane były z młodzieży szkolnej i pozaszkolnej w wieku do lat 18, które zgłaszały 
się bezpośrednio do organizacji. Tam były zapoznawane ze statutem oraz regula-
minem organizacyjnym20. Następnie przechodząc odpowiednie przeszkolenie, sta-
wały się członkiniami rzeczywistymi. Natomiast członkinie wspierające związane 
były z organizacjami współdziałającymi21. Przekładając dane statystyczne z po-
wszechnego spisu ludności na uczestnictwo kobiet w działalności PWK, sytuacja 
nie przedstawiała się zbyt dobrze (przyczyny takiego stanu zostaną przedstawione 
w dalszej części artykułu). Jedynie niewielki odsetek kobiet (ok. 0,09%) uczestni-
czył w pracach PWK w województwie kieleckim.

Wykazy oddziałów PW na terenie danego województwa były przygotowywa-
ne dla dyrektorów PUWFiPW przez Wojewódzki Komitet WFiPW. W zasobach 
Archiwum Państwowego w Kielcach znajduje się dokument przedstawiający jego 
skład osobowy, gdzie na okres 1936/1938 kierownikiem sekcji Przysposobie-
nia Wojskowego był kpt. Tadeusz Konasiewicz – Komendant Obwodu 4 PP Leg. 
oraz Stefania Gierowska22 – Przewodnicząca Koła PWKdOK. Na kolejny okres 
1938/1940, skład pozostawał bez zmian23.

Wracając jednak do wykazów, powstawały one na podstawie sprawozdań staro-
stów powiatowych, którzy jednocześnie pełnili funkcję Przewodniczących Powia-
towych WFiPW24. Po kwerendzie sprawozdań z kolejnych lat, można zauważyć, że 
były one opracowywane w większości przypadków, mało precyzyjnie, czego skut-
kiem jest chociażby brak dokładnych danych liczbowych.

Jednym z głównych założeń Organizacji było wyszkolenie odpowiedniej kadry 
instruktorskiej, poprzez prowadzenie szkoleń ogólnowojskowych. Stanowić ona 
miała zorganizowany aparat wykonawczy założeń organizacyjnych PWK. Stąd też 

18  Statystyka Polski. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r.…, tab. 10.
19  APK, UWKI, sygn. 7885, k. 148 -149, Stan organizacyjny oddziałów WF i PW 1932 r.
20  Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Regulamin organizacyjny, Warszawa 1939, s. 8.
21  Organizacje współdziałające PWK – były to organizacje, które w ramach współpracy, miały obowiązek 

podstawowego przeszkolenia kobiet w zakresie przysposobienia do obrony kraju, w zakresie dostosowanym do 
swoich ogólnych zadań statusowych.

22  Stefania Gierowska (1898 -1983), pseudonim „Pnienia”; w wojnie 1918 -1920 uczestniczyła jako sani-
tariuszka; czynna członkini PWK w województwie kieleckim, Komendantka Koła PWKdOK; w czasie II wojny 
światowej uczestniczka działalności konspiracyjno -wojskowej okręgu radomsko -kieleckiego w Oddziale II (Wy-
wiad) w referacie zadań specjalnych samodzielnego okręgu Radom Jodła; 15 X 1939 r. zaprzysiężona jako orga-
nizatorka Kobiecej SZP (później ZWZ i AK); od 1 I 1944 r. komendantka Wojskowej Służby Kobiet na obwodzie 
kieleckim AK (ustalenia własne Autorki na podstawie szczątkowych informacji znajdujących się w monografiach 
oraz zasobach internetowych).

23  APK, UWKI, sygn. 7849, k. 127, 130, Skład Komitetów WF i PW 1938 -1939.
24  Adekwatnie wojewoda kielecki pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu WFiPW.
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niezbędne było zaangażowanie władz administracyjnych w fi nansowanie przejaz-
dów na kursy, co zresztą regulowała jedna z instrukcji, według której, członkini 
miała prawo do zniżkowych lub nawet bezpłatnych przejazdów przewidzianych 
programami wyszkolenia25. Taki właśnie rozkaz został przesłany do Kielc przez 
gen. bryg. Jana Karola Wróblewskiego, Dowódcy Korpusu Okręgu I, dnia 13 
grudnia 1929 r., według którego opowiadano się za położeniem nacisku na za-
angażowanie komitetów powiatowych WFiPW w przeprowadzeniu rekrutacji do 
uczestnictwa w kursie instruktorskim oraz pokryciem 50% kosztów za przejazd 
uczestniczek kursu26. Był to swego rodzaju obowiązek dla ówczesnych władz miej-
skich i powiatowych. Wszelkie tego typu rozkazy, instrukcje i wytyczne przesyłane 
były z Samodzielnego Referatu PWK, ogólniej rzecz ujmując z PUWFiPW, bezpo-
średnio do DOK, a następnie do Komitetów Wojewódzkich.

Kadra instruktorek, jej kwalifi kacje oraz liczebność decydowała o rozwoju ru-
chu kobiecego. Wynikiem tego było organizowanie kursów instruktorskich nie 
tylko w okresie letnim (w zasobach archiwalnych znajdują się plany obozów let-
nich na 1930 r.27 oraz 1938 r.28), ale też zimowym. Rozkazy DOK I o planowanych 
szkoleniach zimowych, przesłano z dniem 1 lutego 1930 r. do Przewodniczących 
Komitetów Powiatowych i Miejskich WFiPW województwa kieleckiego29. Zwra-
ca się w nich szczególną uwagę na dołożenie wszelkich starań w organizacji te-
goż kursu, w celu uzyskania jak największej liczby wykwalifi kowanych członkiń 
oraz utworzenia jednostek PWK w miejscowościach, gdzie prace przysposobienia 
wojskowego nie były jeszcze rozpoczęte. Podobnie, jak we wcześniej przywoływa-
nych wytycznych, przypominano o odpowiedniej pomocy materialnej dla kobiet 
biorących czynny udział w wymienionych kursach30. Zatem, nacisk kładziono na 
uzyskanie jak największej liczby wykształconych w zakresie ogólnowojskowym in-
struktorek, a co za tym idzie, rozrostu terytorialnego organizacji.

Brakuje szczegółowych informacji na temat działalności Organizacji na terenie 
województwa kieleckiego w latach 1929 -1930. Na podstawie wyżej przedstawio-
nych informacji, można stwierdzić, że zarządzenia i rozkazy z PUWFiPW na pew-
no docierały do Wojewódzkiego Komitetu. Z wcześniej przytoczonych statystyk 
wynika zaś, że działalność PWK na obszarze Kielecczyzny nie była zbyt dobrze 
rozwinięta. Ciekawe przedstawienie funkcjonowania Komitetu stanowi pismo ów-
czesnego dyrektora PUWFiPW płk. dypl. Władysława Kilińskiego31 podsumowu-

25  Instrukcja o przysposobieniu kobiet do obrony kraju, Warszawa 1933, s. 4.
26  APK, UWKI, sygn. 7896, k. 1, Kursy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego 1929-

-1930.
27  Ibidem, sygn. 7848, I, k. 150 -163, Instrukcja tymczasowa w sprawie Komitetów WFiPW 1929 r.
28  Ibidem, sygn. 7846, k. 47 -59.
29  Ibidem, sygn. 7896, k. 7 -8.
30  Ibidem, k. 2.
31  Płk dypl. Władysław Kiliński (1887 -1964); w 1914 r. służył w Legionach; służbę w Wojsku Polskim 

rozpoczął w 1918 r.; od kwietnia 1919 r. przydzielony do Departamentu Artylerii na stanowisko referenta spraw 
mobilizacyjno -oragnizacyjnych, potem do Oddziału I Sztabu Generalnego na to samo stanowisko; w styczniu 
1927 r. został powołany na stanowisko naczelnika wydziału higieny szkolnej i wychowania fizycznego w Mini-
sterstwie Wychowania Religijnego i Oświecenia Publicznego (MWRiOP); od 12 III 1929 r. na stanowisku dy-
rektora PUWFiPW; od 1935 r. szef gabinetu ministra spraw wojskowych; w 1939 r. wraz z naczelnym dowódz-
twem wojskowym został internowany w Rumunii. Zob. Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 12, 
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jące pracę w zakresie organizacji świąt wf i pw za rok 1930 o następującej treści: 
„Przedłożone sprawozdania o świętach wf i pw za rok 1930 nasuwają mi się nastę-
pujące uwagi. Nie wszyscy panowie Przewodniczący Komitetów WFiPW przykła-
dają należną uwagę do powyższych świąt. Czy to wskutek wadliwej propagandy, 
czy też innych powodów, taki udział uczestników w zawodach, jak również udział 
publiczności w święcie nie jest wystarczający […]. Natomiast niezrozumiałe jest 
nie urządzanie świąt wf i pw wogóle. Daje się zauważyć dość znaczny spadek świąt 
wf i pw w stosunku do roku 1929. Brak funduszy nie jest żadnym usprawiedli-
wieniem albowiem urządzanie święta wf i pw pociąga za sobą koszty minimalne 
[…]”32. To dyplomatyczne upomnienie odzwierciedla prace i stosunek kieleckich 
urzędników nie tylko do organizacji PWK, ale całej ideologii przysposobienia woj-
skowego (pw). Święta stanowiły bardzo ważny element propagandowy. Ich celem 
było dotarcie do jak największej grupy różnych środowisk społecznych oraz wyro-
bienie w ich właściwej postawy obywatelskiej. Miało się to objawiać w uczestnic-
twie w rożnych stowarzyszeniach i organizacjach oraz gotowością do obrony kra-
ju na wypadek wojny. Kwestię tę, według dyrektora PUWFiPW, w województwie 
kieleckim zaniedbano, co zapewnie ujemnie wpłynęło na liczbę zaangażowanych 
i czynnie działających w pracach pw.

Jedną z form kontrolowania pracy poszczególnych Komitetów było opraco-
wywanie preliminarzy, czyli zestawień planowanych dochodów i wydatków. Na 
tym poziomie w obwodzie kieleckim również były problemy. Planowany budżet 
na 1931 -1932 został skomentowany przez dowództwo DOK V. Ofi cjalne pismo 
w tej sprawie wysłano z Krakowa dnia 21 stycznia 1931 r. Informowano w nim, 
że przedstawione przez Powiatowych Komendantów PW preliminarze budżetowe 
Powiatowych Komitetów WFiPW zawierały liczne braki. Wynikały one z faktu, iż 
niektórzy komendanci powiatów nie zaznajomili się dokładnie z obowiązującymi 
przepisami i nie zastosowali się do instrukcji im wydanych na odprawie Okręgo-
wego UWFiPW33. W dalszej części dokumentu wymieniona jest kolejność wydat-
ków m.in. na obozy i kursy dla oddziałów żeńskich, które należało uwzględnić 
w poprawionych sprawozdaniach do 15 kwietnia 1931 r.34 Zatem, pomimo pięcio-
letniego funkcjonowania PUWFiPW, nadal borykano się z problemami na pozio-
mie administracyjnym, przez co ograniczało się dostęp do czynnego uczestnic-
twa w programie przysposobienia wojskowego. Wynikało to z niedokładności, jak 
również z nieświadomości oraz braku odpowiedniego przeszkolenia w zakresie 
planowania pracy pw w urzędach.

Problem tkwił również w samej społeczności, na co zwraca uwagę inspektor 
wyszkolenia PWiWF w wykazie spraw, wpływających ujemnie na rozwój prac pw 
opracowanym w Kielcach dnia 4 marca 1931 r.35 W dokumencie tym stwierdza 
się, iż czynniki hamujące prace to: 1) niechęć chłopów do wszelkiego rodzaju prac 
pw, którzy przez doświadczenia w poprzednich latach uważali organizację pw za 

Wrocław 1967, s. 455 -456.
32  APK, UWKI, sygn. 7883, k. 240, Organizacja i praca Wojewódzkiego Komitetu WF i PW w Kielcach 

1931 r.
33  Ibidem, k. 22 -23.
34  Ibidem, k. 32.
35  Ibidem, k. 140.
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pańskie wojsko, 2) słabe uświadomienie narodowe, co powodowało, że chłopi nie 
zdawali sobie sprawy co to jest pw oraz z korzyści jakie dla Państwa przynosi, 
3) niewyrobienie zmysłu społecznego, chłopi często naśmiewali się z tych, któ-
rzy należeli do organizacji, 4) brak wykonania powierzonych zadań przez sekcje 
propagandowo -oświatowe Powiatowych Komitetów PW, 5) ubóstwo powiatów, 
przez co brakowało kadry instruktorskiej, 6) zły stan dróg nie pozwalający na do-
jazdy instruktora, a w niektórych porach roku uniemożliwiający go całkowicie. 
W konsekwencji, organizacja, która pozostawała sama sobie w krótkim czasie roz-
padała się; 7) szczupła ilość kadry instruktorskiej, która nie mogła objąć dużej 
ilości członków z powodu braku środków lokomocji i złego stanu dróg; 8) walki 
polityczne, w których jedno stronnictwo ośmieszało organizację drugiego. Zazna-
cza się też, że duży wpływ posiadał w tym kierunku kler.

Sprawozdanie inspektora wyszkolenia WFiPW stanowi przekrojowy obraz 
problemów, z jakim borykano się w województwie kieleckim. Jednym z nich był 
czynnik społeczny, związany z podziałem klasowo -warstwowym ludności. Miesz-
kańcy miast stanowili niecałe 20% ogółu, natomiast wsi to ponad 80% społeczeń-
stwa36, utrzymujących się głównie z rolnictwa. Widoczny jest tu również wpływ 
przeszłości, który odcisnął nie małe piętno w postrzeganiu obronności kraju po-
przez zbiorowy obowiązek społeczny, jako czegoś negatywnego.

Ostatni przytoczony punkt wskazuje na bardzo istotny problem w organiza-
cji pw. Mianowicie, w sprawozdaniach komitetów powiatowych daje się zauwa-
żyć różnice w poglądach wśród samej młodzieży. Starosta jędrzejowski stwierdza, 
iż „poziom moralny i etyczny [oddziałów pw] jest dobry, w pozostałych zaś jest 
sprzeczny partyjnictwem w kierunku Stronnictwa Ludowego. W jakieś akcji trud-
no liczyć na posłuszeństwo tych oddziałów”37. Postawa młodzieży partyjnej SL, 
pozostającej w opozycji do sanacji, wpłynęła zapewne negatywnie na organizację 
pw w tym powiecie. Kolejnym przykładem jest pejoratywna postawa młodzieży 
należącej do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) Żeńskiej i Męskiej, 
która organizowała silną agitację przeciwko osobom biorącym udział w pracach 
pw. KSM występował przeciw organizacjom, które według akcji katolickiej były 
laickie (świeckie), antyklerykalne i zbyt radykalne38. Indoktrynacja prowadzona 
była również przez kler, która z ambon krytykowała członkowstwo kobiet w PWK, 
mocno podkreślając i przypominając, jaką pełnią one role w życiu rodziny. Wpły-
nęło to głównie na odbiór organizacji przez żeńską część społeczeństwa wiejskie-
go, gdzie religia i kościół była niepodważalnym autorytetem.

Na odbiór założeń organizacyjnych PW, w tym też PWK, miał na pewno też 
problem analfabetyzmu, który był zjawiskiem masowym. Dotyczył on blisko 30% 
kobiet, w tym 21% w mieście i aż 34% na wsi39 wywierając niemały wpływ na ca-
łokształt życia społecznego województwa. Zatem, niska świadomość społeczna, 
spowodowana brakiem edukacji i samej niechęci zbiorowości, wpłynęła na odbiór 
założeń systemu szkolenia wojskowego, jakim była kobieca organizacja.

36  XX lat województwa…, s. 2 -3.
37  APK, UWKI, sygn. 7883, k. 695.
38  Polska niepodległa, red. B. Kaczorowski, Warszawa 2008, s. 207.
39  R. Renz, Rzemiosło województwa kieleckiego…, s. 38.
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Na obraz funkcjonowania PWK i innych oddziałów żeńskich w województwie 
kieleckim w okresie międzywojennym, składają się sprawozdania starostów po-
wiatowych, którzy pełnili jednocześnie funkcję Przewodniczących Powiatowych 
Komitetów WFiPW. Podstawą do badań będą tu sprawozdania stanów organiza-
cyjnych oddziałów WFiPW, a przede wszystkim oddziałów żeńskich z wybranych 
powiatów i dużych miast z roku 1931, 1932 oraz 1938. Celem analizy, opartej tylko 
na wybranych sprawozdaniach, będzie uwydatnienie różnic rozwojowych Orga-
nizacji między 1931/1932 r., a 1938 r. To fragmentaryczne zestawienie raportów 
związane jest z mocno zróżnicowanym poziomem informacyjnym lub też z bra-
kiem przedstawienia ich Komitetowi Wojewódzkiemu40.

Dokonując analizy, w pierwszej kolejności zostaną poddane pograniczne, 
południowo -zachodnie powiaty województwa kieleckiego, które stanowiły najbar-
dziej rozwinięte ośrodki pod względem przemysłowym, będąc częścią Zagłębia 
Dąbrowskiego. W powiecie będzińskim, według bilansu starosty z 1932 r., w od-
działach PWK ćwiczyło w sumie 227, a wspierających było 29 kobiet (razem 256 
członkiń)41. Natomiast w sprawozdaniu z akcji WFiPW z 6 maja 1938 r. wspomi-
na tylko o oddziałach żeńskich podkreślając, że: „[…] ćwiczą jeszcze organizacje 
PWK szkolne i pozaszkolne i żeńskie oddziały Związku Strzeleckiego”42, przy tym 
nie podając żadnych danych liczbowych. Natomiast we wcześniejszym sprawoz-
daniu z 27 kwietnia 1938 r. starosta stwierdza, że „ogólna liczba członków ćwi-
czących w organizacjach PW na terenie m. Będzina wynosi 2347 osób”43. Biorąc 
jednak po uwagę tempo rozwojowe miasta Będzin i całego powiatu w dwudziesto-
leciu międzywojennym, można pokusić się o stwierdzenie, że rozwój Organizacji 
na tym terenie, nie miał tendencji zniżkowej.

W sprawozdaniu przedstawionym 5 października 1931 r. przez starostę olku-
skiego, nie ma żadnych informacji o oddziałach PWK. Wspomnianych jest na-
tomiast 19 oddziałów Strzelca, które były zwarte moralnie i ideowo44. Przypusz-
czać można, że w skład oddziałów strzeleckich wchodziły też oddziały żeńskie. 14 
kwietnia 1938 r. Powiatowy Komitet WFiPW w Olkuszu przedstawił dane liczbo-
we dotyczące Hufca PWK, który liczył 96 ćwiczących kobiet oraz Hufca ZS żeń-
skiego liczącego 104 członkinie45. Na tym przykładzie, widać znaczną poprawę 
w funkcjonowaniu organizacji kobiecych.

Na pewno doskonale rozwinięte przemysłowo było miasto Częstochowa. Bra-
kuje jednak punktu odniesienia do funkcjonowania oddziałów PW w latach 1931-
-1932. W zasobach archiwalnych znajduje się sprawozdanie tylko z 1938 r., które 
zawiera bardzo ogólną informację na temat ilości członków ćwiczących w orga-

40  W zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach brakuje wielu sprawozdań o działalności Komitetów 
Powiatowych WFiPW. Zwartą grupę dokumentów stanowią sprawozdania z lat: 1931, 1932 oraz 1938. Zawartość 
ich jest jednak niepełna. Brakuje wielu raportów z poszczególnych powiatów. Wynika to z faktu, iż powiaty po 
prostu nie złożyły swoich sprawozdań lub też, dokumenty w wyniku rożnych działań zaginęły.

41  APK, UWKI, sygn. 7885, k. 103.
42  Ibidem, sygn. 7868, k. 6, Sprawozdanie z akcji PW i WF 1938 r.
43  Ibidem, k. 5.
44  Ibidem, sygn. 7883, k. 705 -706.
45  Ibidem, sygn. 7868, k. 36 -37.
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nizacjach, których liczba wynosiła 2065 osób46. Biorąc pod uwagę rozwój PWK 
w powiecie będzińskim i olkuskim, analogicznie można stwierdzić, że mimo 
tak skąpych danych, w powiecie i m. Częstochowa, istniały jakieś oddziały żeń-
skie. Jednak na tym poziomie badań trudno jest stwierdzić, o jakich liczbach jest 
mowa. Nieco inaczej kwestia ta przedstawiała się w powiatach jędrzejowskim 
i miechowskim.

Różnica między wyżej wymienionymi powiatami widoczna jest nie tylko na 
poziomie rozwoju gospodarczego, z korzyścią dla pierwszych trzech (będziński, 
olkuski, częstochowski), ale w sposobie składania interesujących nas sprawozdań 
o działalności oddziałów WFiPW, z korzyścią dla dwóch ostatnich. Trudno jest 
jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy. Możliwe, że 
problem leżał w niedokładności urzędników lub też samego lekceważącego sto-
sunku władz wyższych do systemu obronnego kraju, jakim było przysposobienie 
wojskowe.

W swoim bilansie z 14 listopada 1931 r. starosta jędrzejowski wskazuje, że 
w powiecie było 29 oddziałów, liczących około 700 członków (27 męskich, 2 żeń-
skie). Stwierdza również, że w 10 oddziałach poziom moralny i etyczny był do-
bry47. W kolejnym sprawozdaniu (z 1932 r.) z tego terenu wynika, że w oddziałach 
żeńskich hufca szkolnego PWK ćwiczyło 18 dziewcząt, a w oddziałach żeńskich ZS 
2048. Z ostatniego protokołu z 1938 r. wynika, że w powiecie działał hufi ec szkol-
ny oraz 28 drużyn ZS młodzieży przedpoborowej – w sumie 648 ludzi49. Nie ma 
żadnych danych na temat oddziałów żeńskich. W zasobach archiwum znajduje 
się jeszcze jedno sprawozdanie dotyczące pracy organizacji społecznych na tere-
nie powiatu jędrzejowskiego z dnia 14 marca 1935 r. Osobny punkt tego raportu 
stanowi Organizacja PKdOK, której koło lokalne w Jędrzejowie liczyło 38 człon-
kiń – w tym 14 ćwiczących. Starosta podkreśla też, że rozwijało się ono pomyślnie 
i pracowało dość intensywnie. Następnie zaznacza, że należałoby jednak dążyć do 
usunięcia antagonizmu, istniejącego wśród członkiń PWK i żeńskiego ZS50. Osta-
tecznie można stwierdzić, że ilość członków oddziałów PW w latach trzydziestych 
na omawianym terenie, utrzymywała się na tym samym poziomie.

Na tym przykładzie zarysowuje się również ciekawe zjawisko, gdzie między 
dwoma ideowo identycznymi grupami zachodzą pewne sprzeczności. Mogły one 
powstać na gruncie rywalizacji o nowych członków w swoich szeregach lub też 
wartościowania organizacji. PWK w stosunku do Związku Strzeleckiego, pozosta-
wało jako to młodsze, dopiero co rozwijające się. Natomiast ZS, jako ten pierwotny 
plan wychowania wojskowego młodzieży w II RP, w swojej świadomości posiadał 
status organizacji wyższej użyteczności.

Również miechowski starosta powiatowy w swoim pierwszym sprawozdaniu 
z 6 października 1931 r., przedstawia dość szczegółowo działalność PW, stwier-
dzając, że praca pw oparta była wyłącznie na oddziałach Związku Strzeleckiego, 

46  Ibidem, k. 13.
47  APK, UWKI, sygn. 7883, k. 695.
48  Ibidem, sygn. 7885, k. 19 -20.
49  Ibidem, sygn. 7868, k. 20.
50  Ibidem, sygn. 7897, k. 16 -17, Praca hufców szkolnych z terenu województwa kieleckiego 1935 r.
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gdzie zgłoszonych było 25 oddziałów męskich i 2 oddziały żeńskie. Podkreślił też, 
że dotychczas nie został wydany sprzęt wyszkoleniowy, przez co komitety z tere-
nu całego powiatu były bezczynne51. Daje się tu zauważyć zaniedbania ze strony 
władz wojewódzkich, które zlekceważyły kwestie obowiązku wyposażenia swoich 
jednostek terytorialnych. Trudno jest określić dalszy rozwój oddziałów żeńskich 
w powiecie, ponieważ brakuje sprawozdań z kolejnych lat. Można jedynie drogą 
porównawczą z powiatem jędrzejowskim stwierdzić, iż mogły się one przeorgani-
zować, ale większe zmiany ilościowe nie miały miejsca.

Kolejnym powiatem, któremu warto się jest przyjrzeć ze względu na poziom 
rozwojowy przysposobienia wojskowego, jest powiat sandomierski. Stanowił on 
dobrze rozwiniętą przemysłowo południowo -wschodnią część województwa kie-
leckiego. Według sprawozdania z 5 października 1931 r. działały tu 34 oddziały 
liczące 850 członków, które rekrutowały się w 85% ze sfer rolniczych, 5% robot-
niczych, a 10% stanowiła kształcąca się młodzież szkolna. Starosta stwierdza, że 
młodzież PW była bezwzględnie moralna, politycznie nie skrystalizowana, ale pa-
triotyczna, w 50% zdecydowanie prorządowa52. Poruszone są tu kwestie nie tyl-
ko ilości czynnych członków oddziałów PW, ale również środowisk z jakich się 
rekrutowały. Brak jest jednak jednoznacznych danych o ilości członkiń żeńskiej 
części społeczeństwa. Kwestia ta została szczegółowo przedstawiona w sprawoz-
daniu z 14 kwietnia 1938 r., gdzie stwierdza się, że na terenie powiatu znajdowało 
się 10 oddziałów żeńskich pozaszkolnych, 4 hufce szkolne PWK. Znajdują się tu 
również informacje dotyczące przeszkolenia 14 członkiń na kursie instruktorskim 
w Kielcach. Starosta powiatowy zwraca szczególną uwagę na problemy związane 
z pracą pw, wskazując, iż „[…] przyczyną zmniejszania się ilości członków ćwi-
czących w PW jest to, że część młodzieży nie mogąc znaleźć pracy na własnym 
terenie skutkiem napływu elementu obcego, przyjętego przez kierownictwo prac 
ziemnych przy obwałowaniu Wisły, rozgoryczona wyjechała na tereny innych po-
wiatów w poszukiwaniu pracy”53. Z technicznego punktu widzenia jest to model 
prawidłowego sprawozdania, gdzie przedstawione zostały dokładne dane liczbowe 
na temat stanu oddziałów PW, w też PWK oraz problemy, z jakimi borykano się 
w ich organizowaniu. Na tym przykładzie doskonale widać, że poziom funkcjono-
wania powiatowych Komitetów WFiPW zależał nie tylko od władz wojewódzkich, 
ale też w dużej mierze od czynników wewnątrz powiatu: rozwoju gospodarczego, 
poziomu bezrobocia, poglądów politycznych itd.

Ostatnie dwa powiaty: radomski i kozienicki, których sprawozdania dotyczące 
funkcjonowania oddziałów PW będą analizowane, to część północo -wschodnia 
województwa kieleckiego. Tereny te, to głównie obszar rolniczy.

W powiecie radomskim zgodnie z raportem z dnia 29 września 1931 r. istnia-
ło 52 oddziały PW, które liczyły 1075 osób, w tym 15 oddziałów Związku Strze-
leckiego oraz 4 hufce szkolne54. Podobnie jak w większości przypadkach, brakuje 
dokładnych danych na temat oddziałów żeńskich. Precyzyjniej zostało to przed-

51  Ibidem, sygn. 7883, k. 703.
52  Ibidem, k. 716.
53  Ibidem, sygn. 7868, k. 54 -55.
54  Ibidem, sygn. 7883, k. 714.
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stawione w kolejnym sprawozdaniu z 1932 r., gdzie dokładnie określono, że 20 
członkiń wspierało PKdOK, w hufcach szkolnych żeńskich ćwiczyło 213 dziew-
cząt, w oddziałach PWK pozaszkolnych – 101, a w oddziale żeńskim ZS – 1355. 
Z ostatniego sprawozdania wynika, że zaangażowanie w pracę PW w powiecie ra-
domskim znacznie osłabło. Starosta powiatowy stwierdza, że „w pracach WFiPW 
biorą udział tylko z organizacji przedpoborowych Związku Strzeleckiego […]. 
Inne organizacje zrzeszone i nie zrzeszone z różnych względów w pracach PW 
udziału nie biorą”56. Bardzo trudno jest stwierdzić, co wpłynęło na taki spadek 
zainteresowania organizacjami PW. Prawdopodobnie to postępujący rozwój prze-
mysłowy miasta (Radom od 1936 r. wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemy-
słowego) odwrócił uwagę młodzieży od przysposobienia wojskowego, skupiając 
ich na pracy produkcyjnej. Możliwe też, że sprawozdania sporządzono w pośpie-
chu, nie przykładając się do dokładnego przedstawienia sytuacji w powiecie. Choć 
do końca nie można też wykluczyć, iż problemy organizacyjne nie istniały.

Natomiast w powiecie kozienickim zgodnie ze sprawozdaniem z 5 październi-
ka 1931 r. znajdowało się 37 oddziałów PW, w tym 18 Związku Strzeleckiego oraz 
13 „czystych” oddziałów PW. Starosta podkreśla również wysoki poziom moralny 
oraz ideowy charakteryzujący wymienione oddziały57. W kolejnych dwóch spra-
wozdaniach z 1932 r.58 oraz z 1938 r.59 brak jest jakichkolwiek informacji o od-
działach żeńskich. Ówczesna sytuacja Komitetu WFiPW w Kozienicach została 
przedstawiona w sposób bardzo fragmentaryczny.

Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną wyżej przedstawionych sprawoz-
dań z działalności komitetów powiatowych, widać wyraźne różnice pomiędzy 
poszczególnymi okresami. Podsumowując, rok 1931 charakteryzował się przede 
wszystkim skromną ilością oddziałów PW oraz bardzo małymi jednostkami od-
działów żeńskich, o ile takowe istniały. Starości często wskazywali na moralne 
i ideowe wychowanie członków, które na ogół było na dobrym poziomie. W jed-
nym ze sprawozdań stwierdzono dosadnie, że oddziały PW i ich członkowie byli 
zwolennikami ideologii Marszałka Józefa Piłsudskiego60. Przysposobienie Wojsko-
we będąc projektem obozu sanacyjnego, niosło ze sobą pewne jego poglądy doty-
czące kształtu II Rzeczpospolitej. Stąd też, często spotykano się z agitacją ze strony 
innych obozów m.in. SL, KSM, nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale w całym 
kraju. Kolejny rok nie wnosi nic nowego do wiedzy na temat organizacji prac pw. 
W sprawozdaniach widać niewielki wzrost ilościowy w oddziałach, ale co jest waż-
ne, coraz częściej wspomina się o jednostkach żeńskich.

Ostatnia grupa sprawozdań z 1938 r. dostarcza najwięcej informacji na temat 
oddziałów PW, w tym żeńskich, w województwie kieleckim. Na terenie objętym 
badaniami widoczny jest wyraźny postęp organizacyjny. Stan taki nie powinien 
dziwić, gdyż poziom organizacyjny PW na obszarze całego kraju był już bardzo 
wysoki. W kwestiach wychowawczych również osiągnięto odpowiedni poziom, 

55  Ibidem, sygn. 7885, k. 62 -63.
56  Ibidem, sygn. 7868, k. 48.
57  Ibidem, sygn. 7883, k. 702.
58  Ibidem, sygn. 7885, k. 35 -37.
59  Ibidem, sygn. 7868, k. 31 -32.
60  Ibidem, sygn. 7883, k. 707 -708.
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co stwierdza na swoim terenie jeden ze starostów podkreślając, iż było już zro-
zumienie podstawowych zasad wychowawczych przyszłych obrońców Ojczyzny61. 
Widoczny też jest wzrost ilościowy członków PW. Brakuje jednak konkretnych da-
nych liczbowych na temat oddziałów żeńskich. Można spróbować wysunąć ogólne 
wnioski, biorąc pod uwagę rozwój organizacji kobiecych na tle całego kraju. Dane 
krajowe wskazują, że liczba członkiń PWK na rok 1932 wynosiła 16 013, a już na 
koniec 1937 r. obserwuje się dwukrotny wzrost – 27 753 członkiń62. Tendencja 
ta związana była z aktywnie prowadzoną akcją propagandową, co przyczyniło się 
do aktywizacji społecznej młodych kobiet i dziewcząt, a co za tym idzie, wzrostu 
zainteresowania realizacją programu Naród pod bronią poprzez członkowstwo 
w organizacjach kobiecych. Należy również pamiętać, iż istniało zróżnicowanie 
na poziomie organizacyjnym przysposobienia wojskowego wewnątrz województw 
w II Rzeczpospolitej. Głównie były one widocznie na płaszczyźnie fi nansowym. 
Podczas, gdy powiaty poznańskie preliminowały 60 000 -100 000 zł rocznie, po-
wiaty województwa kieleckiego tylko 6000 -800063. Można jednak zaryzykować 
stwierdzeniem, że podobnie jak w tempie krajowym, rozrastały się również od-
działy żeńskie w województwie kieleckim.

Na osobne omówienie zasługują hufce szkolne PWK, które stanowiły bardzo 
ważny element w przygotowaniu żeńskiej młodzieży szkolnej do pełnego człon-
kowstwa64. Według Powszechnego Spisu Ludności z 1931 r. urodzonych między 
1916 a 1912 rokiem, a co za tym idzie, będącym w wieku szkolnym (15 -19 lat) 
było 147 129 dziewcząt65. Stanowiły one niemałą grupę przyszłych peowiaczek, 
które mogły wzmocnić szeregi Oragnizacji. Według rozporządzenia dotyczącego 
powszechnego obowiązku służby wojskowej, takową mogły pełnić kobiety w wie-
ku od ukończonych lat 19 do ukończenia lat 4566. Dodatkowe ułatwienie w orga-
nizowaniu hufców, wynikało z faktu, iż władze państwowe (MWRiOP) zezwoliły 
organizacji na taką działalność, akceptując jednocześnie jej założenia oraz potrze-
bę wychowania obywatelskiego wśród młodych kobiet.

Ocenę pracy w hufcach województwa kieleckiego oddziałów PKdOK, w związ-
ku z pracą PW, przedstawia w swoim sprawozdaniu z dnia 19 grudnia 1935 r. dy-
rektorka jednego z państwowych gimnazjów żeńskich w Sosnowcu. Stwierdza ona, 
iż „idea PWK popularyzuje się wśród dziewcząt tutejszego gimnazjum”. Widocz-
nym tego objawem było zainteresowanie uczennic organizacją oraz wzrastająca 
z roku na rok liczba uczestniczek hufca. Zajęcia w hufcu prowadzone były przez 
instruktorkę w sposób solidny, gdzie uczennice chętnie pracowały. Zdaniem dy-
rekcji za mały nacisk kładziono na kształtowanie charakterów. Organizacja powin-
na być skierowana do klas starszych VII i VIII, gdzie osobowość uczennic była już 
skrystalizowana. Podkreślono, że w nowym ustroju szkolnym PWK powinno być 

61  Ibidem, sygn. 7868, k. 27.
62  M. Wiśniewska, op. cit., s. 33.
63  APK, UWKI, sygn. 7883, k. 240.
64  Hufce szkolne PWK – jednostki organizacyjne PWK zakładane przy szkołach żeńskich; zgodę na taką 

działalność uzyskano „na próbę” 1 XII 1925 r. od MWRiOP, a ostateczne upoważnienie dopiero 11 V 1928 r. Zob. 
E. Zawacka, op. cit., s. 28.

65  Statystyka Polski. Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931 r.…, tab. 13.
66  M. S. Wittekówna, op. cit., s. 18.
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wprowadzone do przyszłych liceów ogólno -kształcących i pedagogicznych. Nato-
miast, w czterech klasach gimnazjum powinno być prowadzone harcerstwo, jako 
przygotowanie do pracy PWK, kształtujące charaktery67.

Hufce szkolne miały być prowadzone na terenie wszystkich szkół średnich żeń-
skich oraz koedukacyjnych. Instruktorkami były najczęściej nauczycielki, które 
przeszły przeszkolenie instruktorskie PWK. Program szkoleniowy prowadzony 
był zgodnie z zasadami dyscypliny wojskowej. Oprócz musztry kładziono nacisk 
na wychowanie fi zyczne, ćwiczenia terenowe, wyrabiające spostrzegawczość i wy-
trzymałość. Zadania te potwierdza w swoim sprawozdaniu Komendantka Huf-
ca przy Szkole Handlowej Żeńskiej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu, 
gdzie praca była prowadzona była w dwóch stopniach. Na pierwszym przepro-
wadzane były zajęcia z nauki służby oraz z zakresu gazoznawstwa, ratownictwa 
przeciwgazowego i terenoznawstwa. Natomiast na drugim stopniu – drugi rok na-
uki służby, strzelectwo, łączność, higiena oraz wychowanie obywatelskie68. Zatem, 
rytm pracy hufców skupiał się wokół zajęć praktycznych, a nie na zdobywaniu 
teoretycznej wiedzy.

Trudno jest ocenić, jak projekt organizowania hufców szkolnych przyjął się na 
Kielecczyźnie. W zasobach archiwalnych znajdują się tylko trzy sprawozdania na 
ten temat. Dwa z nich dotyczą jednej ze szkół żeńskich w Częstochowie, gdzie 
w raporcie za rok szkolny 1933/1934 znajdują się informacje o hufcu, do które-
go należało 48 uczennic, w tym pierwszy rok szkolenia odbywało 31, a drugi 17 
dziewcząt. Dalej przedstawiona jest sytuacja materialna oddziału, który posiadał 
salę gimnastyczną, gdzie odbywały się zbiórki hufca. Brakowało natomiast wła-
snego sprzętu, który w razie potrzeby wypożyczano z Miejskiej Komendy PWiWF. 
Mundury posiadało 50% uczennic, pozostałe zaś nie miały ze względu na brak 
materiału69. Z kolejnego sprawozdania za I półrocze roku szkolnego 1934/1935 
wynika, że do hufca szkolnego należało 60 dziewcząt – z tego 30 odbywała pierw-
szy rok szkolenia i tyleż samo drugi rok70. Jeżeli chodzi o kwestie wyposażenia huf-
ca, pozostawało ono bez zmian. Brak podstawowego sprzętu wyszkoleniowego był 
główną przeszkodą w pracach przy organizowaniu żeńskich hufców szkolnych.

Ostatnie dane liczbowe dotyczące hufca szkolnego PWK pochodzą ze wspo-
mnianej już Żeńskiej Szkoły Handlowej w Radomiu, gdzie w do hufca PKdOK 
należało 93 uczennice, z czego 16 uczennic zdobyło świadectwo ukończenia kursu 
ogólno -wojskowego71.

Podstawą do uzyskana pełnego przeszkolenia wojskowego był udział w obo-
zach szkoleniowych organizowanych przez PWK. Część kosztów za wyjazd po-
krywały hufce, często również uzyskując pomoc od kół lokalnych. Taka sytu-
acja miała miejsce właśnie w Radomiu, gdzie do umożliwienia wyjazdu członkiń 
hufców przyczyniło się Koło Lokalne PWK przydzielając 120 zł72, co relacjonuje 

67  APK, UWKI, sygn. 7898, k. 167, Sprawozdanie z prac hufców szkolnych z terenu województwa kielec-
kiego 1935 r.

68  Ibidem, sygn. 7897, k. 162 -163.
69  Ibidem, k. 77.
70  Ibidem, k. 78.
71  Ibidem, k. 162.
72  Ibidem, k. 163.
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Komendantka Hufca w swoim sprawozdaniu. Ze względu na brak funduszy ilość 
dziewcząt biorących udział w obozach była ograniczona. Najczęściej wydelegowy-
wano te, które osiągały najlepsze wyniki w szkoleniu wewnątrz hufca.

Przysposobienie wojskowe odegrało niebagatelną rolę wpływając na kształt 
systemu obronnego w II Rzeczypospolitej. Utworzenie PUWFiPW było wielkim 
aparatem opieki rządowej nad kulturą fi zyczną młodzieży73. Głównym celem prac 
pw było przygotowanie rzeszy młodzieży do służby Ojczyźnie nie tylko w sposób 
cielesny, ale przede wszystkim moralny. Bardzo mocno podkreślano to w jednod-
niówce Państwowego Komitetu PWiWF w Kielcach wydanej w 1934 r. z okazji 
święta powiatowego WFiPW. Stwierdza się tam, że „każdy kto nosi mundur strzel-
ca czy organizacji p. w. powinien być wzorem dla innych, świecić zawsze dobrym 
przykładem i promieniować nad swojem otoczeniem”74. Podkreśla się takie cechy, 
jak: odwaga, waleczność, gotowość poświęcenia. W innej jednodniówce wydanej 
w 1930 r. przez Miejski Komitet WFiPW. w Ostrowcu zwraca się szczególną uwagę 
na zmianę w prowadzeniu wojen, na podstawie doświadczeń z I wojny świtowej. 
Stąd też, wynikała konieczność zwiększenia sił obronnych kraju, poprzez prze-
szkolenie jak największej liczby młodzieży zdolnej do nie tylko do służby woj-
skowej, ale też oddziałów ratownictwa w każdej miejscowości oraz przygotowania 
kobiet do pełnienia służby pomocniczej wewnątrz kraju75. Zatem, w wojewódz-
twie kieleckim zdawano sobie sprawę z założeń ideologicznych przysposobienia 
wojskowego, prawidłowo interpretowano jego cele.

Niniejszy artykuł stanowi zarys pracy przysposobienia wojskowego w woje-
wództwie kieleckim, a dokładniej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet i innych oddziałów żeńskich na tym terenie. Głównym źródłem informacji, 
wykorzystanych w pracy, są zasoby Archiwum Państwowego w Kielcach. Nale-
ży jednak pamiętać, iż nie są one wyczerpujące. Zapewne, dane na interesujący 
nas temat znajdują się w innych zasobach archiwalnych, czekających na kwerendę 
(chociażby w zasobach archiwalnych miast stanowiących stolice poszczególnych 
DOK ). Ciężko jest też porównać działalność oddziałów żeńskich na tym terenie 
z innymi województwami, gdyż Autorka nie spotkała się z takiego typu opraco-
waniami. Wyrazić można tylko nadzieję na podjęcie takowych badań, które nie 
tylko by zobrazowały działalność PWK na szczeblu lokalnym, ale pozwoliłyby na 
dokładniejsze zbadanie, ciągle dla historii niepełnej i niejasnej, struktury organi-
zacyjnej jednej z największych organizacji kobiecych w II Rzeczypospolitej.

Female Military Training and Other Women’s Auxiliary Units  in the Kielce Province 

(1918 -1939)

The institution of Female Military Training (FMT), implementing the program of the nation 
under arms, was a very important element in preparing women to perform auxiliary military 

73  Jednodniówka Powiatowego Komitetu P.W. i W. F. w Kielcach…, s. 1.
74  Ibidem, s. 2.
75  Jednodniówka Miejskiego Komitetu w. F. i P. w. w Ostrowcu, „Ku upamiętnieniu lat 1918 -1920”, Ostrowiec 

11 XI 1930, s. 4 -5.
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service in the Second Republic. The paper focuses on the area of the Kielce province. We can noti-
ce here a slowly increasing involvement of citizens in the work of preliminary military training, in-
cluding women’s units. With the legal status of the FMT becoming stable, the organizational im-
provement in its units was noticeable, which consequently resulted in an increase in the number 
of the FMT members. The analysis of the organization’s development was carried out on the basis 
of reports on the work of district committees submitted to the Provincial Committee for Physical 
Education and Preliminary Military Training in Kielce. To bring out diff erences in the FMT’s activi-
ties, the years 1931 and 1938 were examined. The former was characterized by a modest number 
of Preliminary Military Training forces and by very small women’s units if there were any. The lat-
ter year provides more information on the subject as there were was a considerable increase in 
the number of FMT members. The studies show that the authorities in the Kielce province were 
fully aware of the ideological assumptions of preliminary military training.
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Związek Młodej Polski na Polesiu w latach 1937 -1939

Okres po śmierci marszałka Piłsudskiego jest określany się jako czas „dekom-
pozycji” obozu prorządowego. Jednym z symptomów, ale i przyczyn postępującej 
dezintegracji grupy odwołującej się do tradycji piłsudczykowskich, było powoła-
nie w lutym 1937 r. Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN). Dokonany wówczas 
przez środowisko skupione wokół generalnego inspektora sił zbrojnych – marsz. 
E. Śmigłego -Rydza „zwrot na prawo” wyraził się przede wszystkim we wciągnięciu 
do współpracy radykalnych, prawicowych grup młodzieżowych. Dotąd aktywizo-
wały się one najczęściej w – nie mającym statusu legalnego – Ruchu Narodowo-
-Radykalnym (RNR), określanym także umownie jako „ONR – Falanga”. Efektem 
porozumienia było powołanie 22 czerwca 1937 r. Związku Młodej Polski (ZMP) 
mającej być półofi cjalną młodzieżową przybudówką Obozu. Jej kierownictwo zo-
stało powierzone ludziom związanym z RNR, choć nie odgrywającym tam wów-
czas pierwszoplanowej roli. Geneza i dzieje tego krótkotrwałego aliansu ludzi 
należących do obozu sanacyjnego i grupy wywodzącej się z historycznie temuż 
obozowi wrogiej tradycji endeckiej jest obiektem zainteresowania historiografi i od 
kilkudziesięciu lat. Badacze historii politycznej II RP zdają się koncentrować na 
wyjaśnianiu motywacji i poczynań członków elit kierowniczych obu środowisk1. 
Analizie poddano również koncepcje formułowane w obrębie ZMP w pierwszym 
okresie jego istnienia2. Tymczasem odczuwany jest defi cyt ujęć zaistniałej sytuacji 
na poziomie regionalnym. Sukcesywne powstanie podobnych przyczynków, doty-
czących oczywiście nie tylko struktur młodzieżowych, ale w ogóle działania obozu 
prorządowego w ostatnich latach pokojowego istnienia II RP, wydaje się pożądane. 
Umożliwi bowiem opracowanie – dotąd wszak nieistniejącej – syntezy dziejów 
ostatniej wielkiej sanacyjnej inicjatywy politycznej, jaką bez wątpienia był OZN3. 

1  A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 73 -80; T. Jędruszczak, 
Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963; s. 155 -158; 
J. Mierzwa, Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, Kraków 2006, s. 175 -182; W. Pobóg -Malinowski, Naj-
nowsza historia polityczna Polski. Okres 1914 -1939, Gdańsk 1990, t. II, s. 799 -802; Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo-
-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 295 -330.

2  J. Majchrowski, Silni – zwarci – gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 
1985, s. 167 -182.

3  Mimo tego, że i dziś przydatne, nie mogą tej roli spełnić fragmenty pracy T. Jędruszczaka, który starał 
się przedstawić dzieje OZN w pierwszym roku jego istnienia. Autor ów dysponował bardzo ograniczoną bazą 
źródłową w odniesieniu do sytuacji w wielu regionach kraju. Zob. T. Jędruszczak, op. cit., s. 139 -210. Możliwości 
jakie niosą badania nad regionalnymi strukturami obozu ilustrują prace powstałe w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat. W różnym stopniu odnoszą się one do problemów struktur młodzieżowych Obozu, K.A. Boreczek, Obóz 
Zjednoczenia Narodowego w województwie lubelskim, „Res Historica”, 1998, t. 8, s. 83 -106; E. Długajczyk, Sanacja 
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Dodać można, że mamy do czynienia z nierównomiernym rozpoznaniem dziejów 
politycznych poszczególnych regionów międzywojennej Polski. Polesie należy do 
tych najmniej pod tym względem zbadanych obszarów. Odnosi się to również do 
historii tamtejszego obozu sanacyjnego w latach 1935 -19394.

Kilka słów należy poświęcić wykorzystanej tu bazie źródłowej oraz cezurom 
wewnętrznym. Niestety nie odnaleziono żadnych świadectw osób zaangażowanych 
w tworzenie opisywanych struktur. Ze względu na minimalny materiał prasowy, 
związany ze śladową ilością egzemplarzy prasy poleskiej zachowanej w krajowych 
bibliotekach, musiano oprzeć się przede wszystkim na aktach wytworzonych przez 
miejscową administrację i wojsko. Dokumentacja ta, jakkolwiek w całości ma cha-
rakter sprawozdawczy, dzieli się jednak na dwie grupy. Akta powstałe w cyklu mie-
sięcznym i kwartalnym w Urzędzie Wojewódzkim Poleskim (UWP) dają bardziej 
ogólny obraz wydarzeń, podany przy tym w dosyć ofi cjalnym tonie. Dokumenta-
cja wytworzona natomiast przez Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr IX (SRI DOK IX) rejestruje wypadki dokładniej (tygodnio-
we meldunki sytuacyjne), w większym stopniu analizując ich genezę. Kilkuletnie 
dzieje ZMP dzielą się na dwa okresy. Pierwszy to czas pomiędzy czerwcem 1937 
i kwietniem 1938, kiedy to w kierownictwie organizacji dominowali ludzie wy-
wodzący się z środowiska RNR (ONR – Falangi). Drugi trwał od końca kwietnia 
1938 r., kiedy to Związek opuściła grupa Rutkowskiego, aż do wybuchu wojny. Ce-
zura wiosny 1938 r. została zastosowana również w niniejszym tekście.

Struktura ZMP w województwie poleskim miała być w świetle jednego z kwar-
talnych sprawozdań UWP montowana równolegle z komórkami Obozu5. Pierwsze 
informacje na temat organizacji zaczęły być rejestrowane przez władze w sierpniu. 
Do końca 1937 r. rozwój ZMP na Polesiu przebiegał z poważnymi oporami, cho-
ciaż można zaznaczyć, że sądząc z ustaleń historiografi i region ten nie był jakoś 
szczególnie zapóźniony6. Początkowo Związek koncentrował się w stolicy woje-
wództwa, a adresatem akcji werbunkowej była młodzież szkól średnich. W paź-
dzierniku 1937 r. w UWP oceniono, że prowadzono ją „bez powodzenia”7. Być 
może był to sąd przesadnie pesymistyczny, ponieważ jakąś grupę uczniów uda-
ło się pozyskać i to za jej właśnie pomocą prowadzono akcje kolportażowe8. Po 
pewnym, choć trudnym do jednoznacznego określenia czasie musiano jednak 

śląska 1926 -1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983, s. 316 -356; G. Mazur, Życie polityczne polskiego 
Lwowa 1918 -1939, Kraków 2007, s. 319 -331; P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 
1926 -1939, Warszawa 2008, s. 272 -330; Idem, Obóz Zjednoczenia Narodowego na terenie województwa pomor-
skiego. Zarys organizacji i działalności w pierwszym okresie istnienia (marzec 1937 – luty 1938), [w:] Polska bez 
Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 r., red. M. Wołos, K. Kania, Toruń 2008, s. 291 -316; Z. Zaporowski, 
Powstanie i pierwszy okres działalności Obozu Zjednoczenie Narodowego w województwie lwowskim (luty -grudzień 
1937), „Res Historica”, 1998, t. 8, s. 107 -120.

4  T. Jędruszczak, op. cit., s. 173.
5  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd Wojewódzki Poleski (dalej: UWP), sygn. 34, k. 19, Spra-

wozdanie z życia polskich związków społecznych za okres 1 IV – 20 IX 1937 z 18 X 1937.
6  W województwie lubelskim pierwsze informacje o ZMP odnoszą się do grudnia 1937 r. Zob. K.A. Bo-

reczek, op. cit., s. 100.
7  AAN, UWP, sygn. 28, k. 71, Sprawozdanie sytuacyjne nr 10 UWP za październik z 9 XI 1937.
8  AAN, Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Brześciu nad Bugiem (dalej: KWPPB), sygn. 8, k. 

215, Meldunek sytuacyjny nr 53 KW PP w Brześciu z 25 X 1937.
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zrezygnować z prowadzenia werbunku na terenie placówek oświatowych. Miej-
scowe kuratorium wydało bowiem w tej sprawie jednoznaczny zakaz „należenia 
do jakiejkolwiek organizacji politycznej lub angażowania się w akcjach podejmo-
wanych przez te organizacje”9. Pod koniec roku w samym Brześciu ZMP liczył ok. 
150 członków oraz 50 uczestników „kursu kandydackiego”10. Przy czym do końca 
zimy 1937/1938 nie udało się organizacji wyjść poza Brześć11.

Niekiedy opór wobec prób zakotwiczenia Związku w terenie przybierał zapew-
ne zaskakującą dla aktywistów ZMP formę. Kiedy w listopadzie 1937 r. zostało 
– po kilkukrotnych nieudanych próbach – zorganizowane zebranie założycielskie 
w Prużanie, przybyły mówca przedstawił typowe tezy eksponujące konieczność 
walki z Żydami, która powinna dokonać się na drodze „rewolucyjnej”, a także po-
stulujące obowiązek zjednoczenia się narodu polskiego. Reakcja kilkudziesięcio-
osobowej grupy słuchaczy, przede wszystkim urzędników, była negatywna. Naj-
ciekawsze jednak wydaje się to, że prelegentowi prócz braku etyki i „tendencji 
totalno -faszystowskich” zarzucono „nastawienie komunistyczne”, co było zapewne 
efektem jego radykalnej retoryki. Zarówno administracja jak i wojsko dostrzegały, 
że raczej odrzucała ona, aniżeli przyciągała „starsze pokolenie”12.

Tym niemniej na przełomie 1937/1938 zaczęły być zauważalne symptomy pew-
nego krzepnięcia ZMP. W grudniu 1937 r. pojawiły się po raz pierwszy ulotki wy-
dawane na miejscu i sygnowane przez Okręg Poleski Związku13. Sądząc z danych 
na temat zebrań informacyjnych organizowanych w kraju przez poszczególne 
okręgi zimą 1938 r., na Polesiu powołano ich niewiele, ale były to wartości porów-
nywalne z takimi okręgami jak lwowski czy łódzki14. Te ostatnie dysponowały zaś 
przecież teoretycznie większym potencjałem wynikającym choćby ze znacznie po-
ważniejszego odsetka ludności polskiej. Pod koniec zimy 1937/1938 warszawska 
centrala uznała za możliwe powołanie w ramach Okręgu Poleskiego ZMP „mili-
cji mundurowej i zorganizowanie wywiadu politycznego”15. W związku z kryzy-
sem w stosunkach polsko -litewskich do jakiego doszło w marcu 1938 r. Związek 
prawdopodobnie po raz pierwszy wystąpił w większej sile na zewnątrz. W zwartej 
formacji wziął udział w pochodzie, jaki zorganizowano w Brześciu16. Już w kil-
ka miesięcy po zainaugurowaniu działalności w poleskim ZMP pojawiła się idea 
wydawania własnego dziennika, subsydiowanego przez miejscowy OZN, a także 
centralę w Warszawie. Koncepcja była ambitna, zamierzono bowiem „ogarnięcie 

9  AAN, UWP, sygn. 34, k. 35, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 X 
1937 – 31 III 1938 z 23 IV 1938.

10  AAN, UWP, sygn. 28, k. 79, Sprawozdanie sytuacyjne nr 11 UWP za listopad z 9 XII 1937; Ibidem, k. 88, 
Sprawozdanie sytuacyjne nr 12 UWP za grudzień z 8 I 1938.

11  AAN, UWP, sygn. 30, k. 19, Sprawozdanie sytuacyjne nr 2 UWP za luty z 9 II 1938.
12  AAN, UWP, sygn. 28, k. 79, Sprawozdanie sytuacyjne nr 11 UWP za listopad z 9 XII 1937; Centralne Ar-

chiwum Wojskowe (dalej: CAW), Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX (dalej: 
SRI DOK IX), sygn. I.371.9/A.119, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 29 XI 1937; Ibidem, sygn. I.371.9/A.146, 
Meldunek agenta dla kierownika Ekspozytury Informacyjnej SRI DOK IX w Brześciu z 21 IX 1937.

13  AAN, UWP, sygn. 28, k. 88, Sprawozdanie sytuacyjne nr 12 UWP za grudzień z 8 I 1938.
14  Szeregi związkowe rosną! 1768 członków ZMP, „Akademik”, 1938, nr 9 -10.
15  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 21 III 1938.
16  Z Okręgu Poleskiego, „Akademik”, 1938, nr 9 -10.
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swoimi wpływami całych północno -wschodnich połaci kraju”17. Pismo miało no-
sić tytuł „Kurier Poleski”. Dziennik taki istotnie wychodził w Brześciu w końcu lat 
trzydziestych. Należy jednak pismo to traktować po prostu jako organ poleskie-
go OZN18. Ten swój status gazeta dobitnie potwierdziła w chwili secesji dokona-
nej przez Rutkowskiego. Jednoznaczne opowiedzenie się przeciw „buntownikom” 
wyraźnie wskazuje, że wpływ ZMP na pismo był niewielki i stanowił efekt jego 
funkcjonowania w obrębie Obozu. Nawet z perspektywy 1939 r. oceniano, że ini-
cjatywy wydawnicze ZMP nie przynosiły rezultatu, zaznaczyć można jednak już 
z w tym miejscu, że podobne plany snuto do wybuchu wojny19. Mimo powyższych 
oznak ożywienia nadal była to jednak na Polesiu organizacja liczebnie słaba, zmu-
szona jeszcze wiosną 1938 r. do prowadzenia akcji bojkotu handlu żydowskiego 
przy pomocy płatnych „sympatyków”20.

W świetle akt administracji zwraca uwagę, że w pierwszych miesiącach istnie-
nia Związku brak było relacji pomiędzy nim a OZN21. W efekcie w UWP z niepo-
kojem konstatowano, że nieistnienie podobnej więzi „usuwa Związek spod wpływu 
czynnika zrównoważonego i bardziej doświadczonego w metodach pracy społecz-
nej”22. Wątpliwości były tym większe, że od razu skonstatowano silne nastawienie 
antyżydowskie nowej organizacji. W takiej formule było to nie na rękę władzom 
z dwóch powodów. Po pierwsze w maju 1937 r. Brześć stał się miejscem bardzo 
poważnych – ocenianych jako jedne z największych w drugiej połowie lat trzy-
dziestych – zaburzeń antyżydowskich23. W związku z tym administracja uznała, 
że pożądane jest uspokojenie relacji ludności chrześcijańskiej i żydowskiej, nie zaś 
podgrzewanie konfl iktu pomiędzy nimi. Podobne uwarunkowania nie były zresz-
tą jedynie specyfi ką poleską24. Po drugie zwracało uwagę uderzające podobieństwo 
treści kolportowanych przez ZMP z hasłami opozycyjnego SN25. Było to groźne 
z punktu widzenia administracji, ponieważ zarówno Związek jak i SN adresowały 
swoją akcję do tych samych środowisk, np. młodzieży wyższych klas szkół śred-
nich. W efekcie zbieżności przekazu propagandowego pojawiała się ta możliwość, 
że wysiłek organizacji cieszącej się patronatem władz zostanie zdyskontowany 
przez środowisko wybitnie opozycyjne. W związku z powyższym uznano, że akcja 
ZMP na Polesiu „idzie samopas”. Oczywiście nie było to stanem pożądanym przez 
władze skoro odbijało się negatywnie „na całości akcji OZN”26.

17  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.119, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 6 XII 1937.
18  Od Wydawnictwa, „Kurier Poleski”, 1 IV 1938, nr 89.
19  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 6 z 10 II 

1939; Ibidem, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 29 z 22 VII 1939.
20  CAW, SRI DOK IX, sygn. I 371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 19 IV 1938.
21  AAN, UWP, sygn. 28, k. 71, Sprawozdanie sytuacyjne nr 10 UWP za październik z 9 XI 1937.
22  AAN, UWP, sygn. 34, k. 19, Sprawozdanie z życia polskich związków społecznych za okres 1 IV – 20 IX 

1937 z 18 X 1937.
23  Na ten temat: P. Cichoracki, Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie 

poleskim w latach trzydziestych XX w., Łomianki 2007, s. 198 -253; W. Śleszyński, Zajścia antyżydowskie w Brześciu 
nad Bugiem 13 V 1937, Białystok 2004.

24  Podobnie na pierwsze objawy działalności ZMP reagowała administracja na Śląsku, doświadczona zaj-
ściami antyżydowskimi w Bielsku. Zob. E. Długajczyk, op. cit., s. 335.

25  AAN, UWP, sygn. 34, k. 19, Sprawozdanie z życia polskich związków społecznych za okres 1 IV – 20 IX 
1937 z 18 X 1937.

26  AAN, UWP, sygn. 28, k. 63, Sprawozdanie sytuacyjne nr 9 UWP za wrzesień z 9 X 1937.
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Pomimo zasygnalizowanego wstrzemięźliwego stanowiska miejscowej admi-
nistracji do form akcji antyżydowskiej prowadzonej przez ZMP, problem stosun-
ku do Żydów wydaje się najważniejszym polem działania organizacji w kolejnych 
miesiącach. Było to wówczas charakterystyczne dla Związku także w innych czę-
ściach kraju27. Symptomatyczne wydaje się zestawienie tych ulotek ZMP, które 
nadsyłano do kolportażu z Warszawy i pierwszych druków powstałych na miej-
scu. O ile pierwsze apelowały o walkę „z masonerią, komuną i żydostwem”, to dru-
gie wzywały przede wszystkim do bojkotu żydowskiego handlu28. Miało to zresztą 
pewien wymiar materialny, bowiem zapewne w związku z podobnym przekazem 
uzyskano obietnicę wsparcia fi nansowego miejscowego Związku ze strony polskich 
organizacji kupieckich i rzemieślniczych29. Ostatnie tygodnie dominacji w ZMP 
elementu wywodzącego się z RNR zaznaczyły się na Polesiu formułowaniem pla-
nów wzmożenia „akcji pikietowo -bojkotowej sklepów żydowskich”, połączonej 
z fotografowaniem chrześcijan kupujących u Żydów30. Niemal natychmiast zostały 
one zrealizowane, a dodatkową formą napiętnowania korzystających z żydowskich 
placówek handlowych były „nekrologi” z ich nazwiskami, rozklejane w Brześciu. 
O radykalizmie postaw członków ZMP świadczy to, że wśród wymienionych zna-
lazł się zarówno jeden z senatorów jak i urzędnicy oraz wojskowi z miejscowe-
go garnizonu31. Można zaznaczyć, że miejscowe kierownictwo Związku podobne 
działania uznawało za wymuszone ustępstwo ze swojej strony32.

W oparciu o analizowany materiał trudno odpowiedzieć na pytanie w jakim 
zakresie specyfi ka Polesia wpływała na enuncjacje i praktykę działań ZMP. Istnieje 
ślad wskazujący na to, że była ona w jakiś sposób dostrzegana w ogólnopolskim 
kierownictwie Związku. W jego organie nawiązywano m.in. do sytuacji wytworzo-
nej przez zajścia antyżydowskie, do jakich doszło w maju 1937 r. Podniesiono tam 
kwestię planu „żydowskiej kolonizacji Polesia”33. Była ona również tematem orga-
nizacyjnych konwentykli na miejscu. Wplatano ją w kontekst jednej z największych 
bolączek tego regionu, jakim był bardzo duży obszar nieużytków. Jedyną drogą 
wyjścia z tej sytuacji wydawała się szeroko zakrojona akcja melioracji34. Kolporto-
wana była więc informacja o tym, że taki plan istotnie został opracowany, ale był 
to projekt żydowski mający na celu osadzanie Żydów na Polesiu. Wybitnie rolniczy 
charakter województwa powodował, ze posługiwano się również hasłami przepro-

27  P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim …, s. 295 -296.
28  AAN, UWP, sygn. 30, k. 19, Sprawozdanie sytuacyjne nr 2 UWP za luty z 9 II 1938.
29  W dokumentacji pojawia się nazwa „Związek Kupców i Rzemieślników Chrześcijańskich”. Zob. CAW, 

SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 21 III 1938.
30  CAW, SRI DOK IX, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 4 IV 1938.
31  Tekst „klepsydry” zaczynał się od słów: „Umarli dla Polski ci, co zdradzali naród w walce o wolność 

gospodarczą”. Zob. AAN, KWPPB, sygn. 9, k. 319, Meldunek sytuacyjny nr 76 KW PP w Brześciu z 4 IV 1938; 
CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 11 IV 1938.

32  Ostatni kierownik Okręgu Poleskiego ZMP przed secesją grupy Rutkowskiego miał według wywia-
du wojskowego w następujący sposób skomentować opisane zamierzenia: „Wypowiadając się w tej kwestii […] 
wyraził zdanie, z skuteczniejsze od bojkotu byłoby bicie i akcja eksterminacyjna, czego niestety – ze względów 
zasadniczych – ZMP musi unikać”. Zob. CAW, SRI DOK IX, sygn. I 371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK 
IX z 4 IV 1938.

33  Rozwiązanie kwestii żydowskiej w Polsce, „Młoda Polska”, 1937, nr 2.
34  J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia 1921 -1939, Warszawa 1963, s. 12, 39.
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wadzenia parcelacji35. Wpisywało się to zwłaszcza w radykalne koncepcje głoszone 
w obrębie ZMP w pierwszym, „falangistowskim” okresie jego istnienia36.

Należy zadać pytanie o relacje z innymi, cieszącymi się uznaniem administracji 
organizacjami młodzieżowymi działającymi w województwie. Dotychczas czoło-
wą rolę odgrywały na tym terenie Związek Strzelecki (ZS) i Związek Młodzieży 
Wiejskiej (ZMW). Założenia pomysłodawców ZMP w tej kwestii nie wydają się 
w świetle historiografi i jasne. Początkowo wyobrażano sobie, że Związek zgru-
puje gros młodzieży, która opowiedziałaby się po stronie Obozu. Opór widoczny 
również na Polesiu zademonstrowany przez inne, wspierane dotąd przez władze 
organizacje młodzieżowe był prawdopodobnie dla administracji nieprzyjemnym 
zaskoczeniem. Przyznano, że zwłaszcza sceptycyzm ze strony ZMW „nie sprzyja 
rozwojowi OZN na terenie wiejskim”. Choć jednocześnie wydaje się, że proble-
mu początkowo nie doceniono wyrażając uspakajające przekonanie, że „należy się 
spodziewać pertraktacji pomiędzy obu organizacjami”37.

Po kilku miesiącach ukazał się w tej kwestii komunikat płynący z samego szczy-
tu hierarchii Obozu. Bez wątpienia świadczył o wycofywaniu się z pierwotnych za-
mierzeń wskazując na uelastycznienie politycznych patronów ZMP w obozie pro-
rządowym. W październiku 1937 r. A. Koc stwierdził na łamach prasy, że ZMP nie 
jest jedyną organizacją dla zwolenników OZN, ani też nie odgrywa nadrzędnej roli 
wobec innych młodzieżowych struktur38. W kilka tygodni później wywiad woj-
skowy odnotował spotkania jakie miał inicjować w Brześciu Karol Neuhoff  -Ley, 
określany jako „delegat ZMP z Warszawy”. Jego interlokutorami mieli być m.in. 
kierownicy ZS i ZMW na Polesiu. Sądząc z agenturalnego opisu takiego spotkania 
w Prużanie, odbytego z miejscowym komendantem ZS, działacze „konkurencyj-
nych” organizacji byli namawiani do popierania ZMP39.

Trudno przypuszczać, aby doszło wówczas do porozumienia. Działo się tak 
tym bardziej, że delegat ZMP zdawał się nie doceniać przywiązania słuchaczy do 
wpajanych im przez lata zasad, z których jedną była niechęć do obozu narodo-
wego. W rozmowie z prużańskim komendantem ZS – też przy osobach trzecich 
– miał on udowadniać, że „Marszałek Piłsudski jest Wielkim Człowiekiem, jed-
nak Dmowski pierwszy podjął myśl wyzwolenia Polski i pierwszy słowa w czyn 
obrócił”40. Sceptycznie oceniając szansę na ówczesne porozumienie należy brać 
również pod uwagę zdecydowanie „antyozonowe” stanowisko zajęte przez ludzi 
sterujących poleskim ZWM41. Zresztą było ono sprzężone z sygnałami płynącymi 
z centrali tej organizacji. Ogólnopolskie kierownictwo ZMW początkowo zareago-
wało na powołanie Obozu unikami, aby jesienią 1937 r. wypowiedzieć się zdecy-
dowanie przeciw oddaniu sektora młodzieżowego OZN w ręce niedawnych falan-

35  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.119, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 8 XI 1937.
36  J. Majchrowski, op. cit., s. 174 -175.
37  AAN, UWP, sygn. 28, k. 55, Sprawozdanie sytuacyjne nr 7 UWP za lipiec z 9 VIII 1937.
38  T. Jędruszczak, op. cit., s. 194.
39  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.119, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 29 XI 1937.
40  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.146, Meldunek agenta dla kierownika Ekspozytury Informacyjnej 

SRI DOK IX w Brześciu z 21 IX 1937.
41  AAN, UWP, sygn. 60, k. 3, Sprawozdanie z posiedzenia Rady Wojewódzkiej ZMW w dniu 27 V 1937.
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gistów42. W związku z powyższym można sformułować domniemanie, iż poleską, 
listopadową misję Neuhoff a -Leya należałoby traktować jako reakcję na ogłosze-
nie w dniu 14 X 1937 r. powstania Międzyzwiązkowej Komisji Porozumiewawczej 
Polskich Organizacji Młodzieży. Ostatecznie weszły w jego skład Związek Har-
cerstwa Polskiego, ZS, ZMW oraz Organizacja Młodzieży Pracującej. Inicjatywa 
miała wybitnie „antyzetempowski” charakter, być może więc chciano się w ZMP 
zorientować co do nastrojów panujących w terenowych ogniwach wymienionych 
przed chwilą młodzieżowych struktur.

Chyba największą bolączką poleskiego ZMP były od początku jego kadry kie-
rownicze. Zjawisko to ilustruje już osoba pierwszego zwierzchnika organizacji na 
tym terenie. Kierownikiem Okręgu brzeskiego został Józef Roman -Romanowski. 
W UWP określono go jako „młodzieńca znanego na gruncie Brześcia z postęp-
ków które go dyskwalifi kują pod względem moralnym i etycznym”43. Abstrahować 
można od meritum tej niemożliwej do weryfi kacji – choć nieodosobnionej – opi-
nii44. Sugeruje ona jednak wyraźnie, że administracja nie miała w tym pierwszym 
okresie wpływu na Związek. Zmiana, która nastąpiła w tym względzie na przeło-
mie września i października była prawdopodobnie w jakiś sposób związana z po-
wrotem na stanowisko wojewody poleskiego Wacława Kostek -Biernackiego, który 
sprawując tę funkcję w latach 1932 -1936 odznaczał się tendencją do ingerowania 
w miejscowe życie polityczne. Ów powrót nałożył się w każdym razie z tym, że 
Roman -Romanowski „postanowił wycofać się z organizacji przynajmniej do czasu 
oczyszczenia się ze stawianych mu zarzutów co do jego etycznej wartości”45. O tym, 
że owa rezygnacja nie mogła mieć charakteru dobrowolnego zdaje się świadczyć to, 
że próbował on niemal natychmiast tworzyć odrębną, zapewne całkowicie efeme-
ryczną tajną organizację46. Jego następcą został Karol Neuhoff  -Ley, syn ziemianina 
z powiatu prużańskiego. Jednak i on nie okazał się osobą, która byłaby w stanie 
korzystnie zmienić sytuację Związku na Polesiu. Pomijając przyczyny odeń w ja-
kiś sposób niezależne, a więc wspomniany już wyżej radykalizm, upodabniający 
ZMP w pierwszym okresie do RNR i SN, był on oceniany jako postać zrażająca do 
siebie otocznie, traktowane jakoby przezeń „z góry”47. Charakterystyka Neuhoff -
-Leya sporządzona przez agenta SRI DOK IX istotnie poddawała w wątpliwość 
zdolności przywódcze chwilowego kierownika poleskiego ZMP: „na terenie tu-
tejszym [w pow. prużanskim – P.C.] jest nielubiany i szykanowany, bowiem sta-
le podkreśla swoje arystokratyczne pochodzenie, ma tytuł barona, co podkreśla 
przy każdej sposobności. Potrafi  witając się podać dwa palce zamiast całej ręki”48. 

42  T. Jędruszczak, op. cit., s. 158, 193, 197; P. Kardela, Stanisław Gierat 1903 -1977. Działalność społeczno-
-polityczna, Szczecin 2000, s. 96 -99.

43  AAN, UWP, sygn. 34, k. 19, Sprawozdanie z życia polskich związków społecznych za okres 1 IV – 20 IX 
1937 z 18 X 1937.

44  Podobnie: AAN, Obóz Zjednoczenia Narodowego, sygn. 24, k. 111, Pismo kierownika Okręgu Poleskie-
go OZN z 25 X 1937.

45  AAN, UWP, sygn. 28, k. 71, Sprawozdanie sytuacyjne nr 10 UWP za październik z 9 XI 1937.
46  Owo „Bractwo Stalowych Rycerzy” nie pojawia się więcej w analizowanych źródłach. Zob. Ibidem, k. 79, 

Sprawozdanie sytuacyjne nr 11 UWP za listopad z 9 XII 1937.
47  Ibidem.
48  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.146, Meldunek agenta dla kierownika Ekspozytury Informacyjnej 

SRI DOK IX w Brześciu z 21 IX 1937.
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Wkrótce Neuhoff  -Ley został powołany do centralnych struktur Związku49. W cią-
gu kilku tygodni nastąpiła więc kolejna zmiana. Na czele brzeskiego okręgu ZMP 
stanął w grudniu 1937 r. Tadeusz Jerzy Jędrychowski – urzędnik brzeskiej izby 
rzemieślniczej50. Jednak i on miał przetrwać w tej roli zaledwie do połowy marca 
1938 r. Jednym z argumentów na rzecz jego odwołania była opinia sformułowa-
na przez wysłannika centrali Związku (nb. był nim Neuhoff  -Ley), który ocenił, 
ze „Jędrychowski grawitując między ONR i fołksfrontem zbliżył się zanadto do 
krawędzi”51.

W wyniku konfl iktu z częścią środowisk piłsudczykowskich, którego najważ-
niejszą osią była właśnie sytuacja w ZMP, w dniu 10 stycznia 1938 r. A. Koc ogłosił 
swoją rezygnację ze stanowiska szefa OZN. Zastąpił go gen. bryg. Stanisław Skwar-
czyński52. Konsekwencją tego faktu było tąpnięcie w ZMP. Wraz ze zmianą kierow-
nictwa Obozu zmieniła się wyraźnie koncepcja poczynań na odcinku młodzieżo-
wym, faktycznie sprowadzająca się do ograniczenia roli środowiska wywodzącego 
się z RNR. Nowy szef Obozu powołał w lutym 1938 r. Służbę Młodych (SM) OZN, 
która w założeniu miała charakter federacji prorządowych stowarzyszeń młodzie-
żowych, m.in. ZMP. Na jej czele stanął mjr Edmund Galinat53. Wkrótce Rutkowski 
– formalnie kierujący ZMP od października 1937 r. – ogłosił decyzję o wystąpie-
niu, a właściwie zerwaniu ZMP z OZN. Nastąpiło to 22 kwietnia 1938 r. Naturalną 
konsekwencją było wykluczenie go z OZN. Nie udało mu się jednak pociągnąć za 
sobą całej organizacji i w ZMP zastąpił go Galinat54.

Okręg Poleski SM został powołany w marcu. Sądząc ustaleń historiografi i do-
tyczących innych terenów II RP był to spory sukces, ponieważ na Śląsku czy Po-
morzu prace Służby zainaugurowano w kilka miesięcy później55. Na Polesiu na 
jej czele stanął Stefan Szarzyński, właściciel sklepu w Brześciu. Jego zastępcą zo-
stał Kazimierz Czarnocki, który „w myśl porozumienia między OZN, SM i ZMP, 
według którego szef sztabu SM ma być jednocześnie szefem okręgu ZMP” objął 
kierownictwo Związku56. Ofi cjalna nominacja nowego kierownika polskiego ZMP 
nastąpiła 1 kwietnia 1938 r.57 Dla uwypuklenia ścisłości związków z OZN pod-
kreślono, że ZMP jest „trzonem ideowym” SM. Tym niemniej wraz powołaniem 
Służby pojawiły enuncjacje prominentnych działaczy poleskiego OZN, którzy 
– najwyraźniej mając na uwadze dotychczasową aktywność ZMP – podkreślali 

49  W kwietniu 1938 r. piastował funkcję kierownika Wydziału Propagandy Kierownictwa Głównego ZMP. 
Publikował również w głównym organie Związku – „Młodej Polsce”. Zob. CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, 
Meldunek kierownika SRI DOK IX z 4 IV 1938; Deklaracja Jerzego Rutkowskiego o wystąpieniu Związku Młodej 
Polski z Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Kurier Poleski”, 22 IV 1938, nr 108; K. Neuhoff -Ley, Problem ustroju 
gospodarczego, „Młoda Polska”, 1938, nr 8 -9; J. Majchrowski, op. cit., s. 175 [tu nazwisko „Menhoff -Ley”].

50  AAN, UWP, sygn. 28, k. 88, Sprawozdanie sytuacyjne nr 12 UWP za grudzień z 8 I 1938.
51  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 4 IV 1938.
52  T. Jędruszczak, op. cit., s. 200; J. Mierzwa, op. cit., s. 192 -196.
53  Sz. Rudnicki, op. cit., s. 317.
54  A. Dudek, G. Pytel, op. cit., s. 93; T. Jędruszczak, op. cit., s. 201.
55  E. Długajczyk, Sanacja śląska…, s. 339; P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim…, s. 

297.
56  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 21 III 1938.
57  Z prac Zw. Młodej Polski Okr. Poleskiego, „Kurier Poleski”, 5 IV 1938, nr 93; CAW, SRI DOK IX, sygn. 

I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 4 IV 1938
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w swoich wystąpieniach publicznych „szkodliwość rozpolitykowania młodzieży”. 
Symptomatyczne dla zmiany klimatu panującego wokół „sektora młodzieżowe-
go” była asekuracyjna wypowiedź Szarzyńskiego, który zadeklarował, że zadaniem 
Służby „nie jest polityka, lecz praca na gruncie gospodarczym i wychowawczym”58. 
Istotnie niemal natychmiast przystąpiono pod egidą SM do organizacji kursów 
zawodowych59.

Echa kwietniowego wystąpienia dotychczasowego kierownika ZMP – J. Rut-
kowskiego niemal natychmiast odbiły się na poleskiej ekspozyturze Związku. Nie-
mal równocześnie z informacjami napływającymi z Warszawy w miejscowej prasie 
pojawiły się dwa oświadczenia. Jako pierwsze opublikowano to podpisane przez 
kierownika Okręgu Poleskiego Związku K. Czarnockiego. Zadeklarował on w nim, 
ze okręg występuje z SM OZN , „jednakże ze względu na specyfi czne warunki 
poleskie gotów jest współpracować z OZN”. Dzień później ukazała się w prasie 
enuncjacja sygnowana z kolei przez szefa Służby. Informowała ona o czymś wręcz 
przeciwnym stwierdzając, że ZMP na Polesiu „pozostaje przy OZN”60. Przyszłość 
pokazała, że w dłuższej perspektywie rację miał Szarzyński. Sądząc jednak z donie-
sienia jakie 25 kwietnia 1938 r. ukazało się w miejscowej prasie, na polecenie szefa 
Obozu doszło do rozwiązania organizacji na Polesiu. „Kurier Polski” informował 
następnie: „Kierownictwo Okręgu ZMP po zapoznaniu się z wytworzoną sytuacją 
postanowiło jednogłośnie podporządkować się i zastosować do tego zarządzenia 
oraz w piśmie do wszystkich oddziałów ZMP w województwie poleskim, a pod-
pisanym przez wszystkich członków kierownictwa, zawiadomiło je o rozwiązaniu 
ZMP na terenie województwa. Treść tych obydwu pism została następnie odczy-
tana podczas odprawy członków oddziału ZMP w Brześciu przez zastępcę kie-
rownika Okręgu J. Figa. Następnie przemówił S. Szarzyński apelując o zachowanie 
spokoju i dyscypliny organizacyjnej oraz wzywając członków rozwiązanego ZMP 
do dalszej pracy dla dobra Państwa w szeregach drużyn pionierów OZN”61.

Informacja ta jest zastanawiająca z kilku względów. Po pierwsze, mino opero-
wania przez autora notatki pojęciem „całe kierownictwo Związku” rzuca się w oczy 
brak nazwiska Czarnockiego, co obniża wiarygodność uogólnień zawartych w tych 
stwierdzeniach. Po drugie istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy pierwszym 
oświadczeniem Szarzyńskiego a jego postępowaniem w kolejnych kilku dniach. 
Jedna z interpretacji zakładałaby, że w pierwszym odruchu na wystąpienie Czar-
nockiego Szarzyński chciał zademonstrować lojalność wobec władz Obozu. Być 
może liczył przy okazji na zneutralizowanie deklaracji szefa poleskiego ZMP i po-
wstrzymanie członków organizacji od pójścia za jej liderem. Prawdopodobnie celu 
tego nie udało mu się osiągnąć, w związku z czym nastąpiła zdecydowana reakcja 
szefa OZN. Sądząc z tekstu w „Kurierze Poleskim” musiała być ona na tyle jedno-
znaczna, że Szarzyński w praktyce pogrzebał Związek zapraszając jego członków 
do pracy w SM. Tymczasem ZMP bynajmniej nie przestał istnieć. Zastanawiające 
– i niestety niemożliwe do jednoznacznego wytłumaczenia w oparciu o analizo-

58  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 21 III 1938.
59  Służba Młodych, „Kurier Poleski”, 12 IV 1938, nr 100.
60  Zw. Młodej Polski na Polesiu nadal w szeregach OZN, „Kurier Poleski”, 23 IV 1938, nr 109.
61  Rozwiązanie Zw. Młodej Polski na Polesiu, „Kurier Poleski”, 25 IV 1938, nr 110.
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wany materiał – jest to, że ten dramatyczny moment w dziejach organizacji nie 
znalazł odbicia w sprawozdaniach powstałych w UWP. Być może okres destrukcji 
był bardzo krótki, a decyzja Skwarczyńskiego miała za zadanie jedynie „oczyścić” 
szeregi. W każdym razie nie znaleziono informacji, aby przeprowadzana była jakaś 
specjalna weryfi kacja czy też nowy nabór.

Przebieg kryzysu w ZMP na Polesiu potwierdzał, że Związek w swojej pierwot-
nej formule był w praktyce legalną emanacją RNR62. Zwraca uwagę, że deklaracja 
Czarnockiego ukazała się jednocześnie z oświadczeniem Rutkowskiego, co ozna-
cza że kierownik okręgu poleskiego nie był zaskoczony nową sytuacją63. W tym 
kontekście na paradoks zakrawa, że na miesiąc przed secesją grupy Rutkowskie-
go Czarnocki otrzymał wytyczne uaktywnienia Związku, które miało polegać 
„zwalczaniu ONR – Falanga”64. Interesująca wydaje się ocena incydentu dokonana 
przez miejscową administrację. Z jednej strony ogólnie działalność miejscowego 
ZMP wyraźnie kulała, z drugiej trudny do powściągnięcia okazał się radykalizm 
jego działań w kwestii żydowskiej. Wykazywana od początku tendencja do samo-
dzielności nie mogła budzić entuzjazmu władz. Mimo to w UWP skonstatowano 
w pierwszym momencie, że tąpnięcie którego echem było m.in. wystąpienie Czar-
nockiego jednak osłabi Obóz, a „znaczna część społeczeństwa uświadomionego 
straciła wiarę w to, że OZN zdoła istotnie skonsolidować społeczeństwo polskie 
i skupić w swoich szeregach najaktywniejsze elementy”65.

Po wyeliminowaniu grupy Rutkowskiego nowe, centralne kierownictwo Związ-
ku wyrażało przekonanie o tym, że „akcja dywersyjna [jak określano poczynania 
byłego kierownika ZMP – dop. PC] wszędzie została opanowana całkowicie”66. Za-
znaczyć trzeba, że Polesie nie stanowiłoby tu najlepszej egzemplifi kacji. Abstraho-
wać można nawet od kwestii retoryki, używanej nadal w działalności miejscowego 
ZMP, a zawierającej sformułowania wątpliwe biorąc pod uwagę prorządowy status 
Związku67. Ważniejsze wydaje się to, że rozłamowcy nie zniknęli całkowicie z poli-
tycznego pejzażu województwa. Na Polesiu, podobnie jak w innych regionach kra-
ju68, utworzyli oni Narodową Organizację Radykalną (NOR). W historiografi i ist-
nieje opinia zupełnie marginalizująca znaczenie NOR69. W specyfi cznych realiach 
poleskich okazało się, że zarówno sama organizacja, jak i postacie z nią związane 
odegrały na miejscu pewną rolę. Miejscowa NOR – jakkolwiek z różnym skutkiem 
– starała się niemal do wybuchu wojny prowadzić działalność wydawniczą. Pod 
jej fi rmą ukazywał się periodyk „Ruch Polesia”, który udało się – choć zapewne 

62  A. Dudek, G. Pytel, op. cit., s. 94.
63  AAN, UWP, sygn. 30, k. 30, Sprawozdanie sytuacyjne nr 4 UWP za kwiecień z 9 V 1938.
64  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 21 III 1938.
65  Ciosem dla obozu rządowego na Polesiu było ówczesne opuszczenie Rady Naczelnej OZN przez pisarkę 

Marię Rodziewiczównę, zamieszkującą majątek w powiecie Kobrzyńskim. Zob. AAN, UWP, sygn. 30, k. 28, Spra-
wozdanie sytuacyjne nr 4 UWP za kwiecień z 9 V 1938.

66  Odprawa kierownictwa głównego i kierowników okręgowych ZMP, „Młoda Polska”, 1938, nr 10 -11.
67  W tekście przysięgi składanej przez członków ZMP w Pińsku znalazło się sformułowanie o „wierności 

rewolucji narodowej”. Zob. AAN, KWPPB, sygn. 9, k. 446, Meldunek sytuacyjny nr 171 KW PP w Brześciu z 30 
VII 1938.

68  P. Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim …, s. 297.
69  „… o działalności NOR nie było potem słychać”. Zob. Sz. Rudnicki, op. cit., s. 329.
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nieregularnie – wydawać do 1939 r.70 Czarnocki będąc prezesem miejscowej NOR 
bynajmniej nie zerwał relacji z obozem prorządowym, w praktyce nawiązując do 
złożonej przez siebie deklaracji o nie zwalczaniu SM i ZMP. Jeszcze latem 1938 r. 
starał się ponownie nawiązać kontakt z Szarzyńskim71. W 1939 r. odnajdujemy 
go nie tylko jako aktywistę NOR, ale także redaktora tygodnika „Polesie”, będą-
cego organem poleskiego OZN72. Dzierżył również funkcję sekretarza brzeskiego 
oddziału Ligi Morskiej i Kolonialnej, a więc organizacji cieszącej się całkowitym 
poparciem władz73.

Podsumowując pierwszy okres formowania się ZMP w województwie poleskim 
można postawić tezę, że pojawienie się Związku przyniosło ożywienie w tutejszym 
życiu politycznym. Pewien rozmach cechował zresztą tę organizację także na nie-
których innych terytoriach państwa74. Tym niemniej już wówczas wyszły na jaw 
najważniejsze, i niewyeliminowane niemal do wybuchu wojny, problemy w funk-
cjonowaniu Związku. Był to niełatwy do powściągnięcia, niepożądany przez wła-
dze radykalizm form działania oraz problemy z osobami kierującymi miejscowym 
ZMP.

Odejście Czarnockiego bynajmniej nie ustabilizowało bowiem sytuacji kadro-
wej w kierownictwie struktur młodzieżowych związanych z OZN. Nowym kie-
rownikiem okręgu ZMP został Ryszard Żółkiewski, ale już po kilku tygodniach 
ustąpił na rzecz Bolesława Poradzewskiego75. Ten drugi miał za sobą staż w OWP 
i ONR76. Zdaje się być to kolejnym świadectwem tego, jak poważne musiały być 
kłopoty kadrowe, skoro sięgnięto po człowieka najprawdopodobniej związanego 
wcześniej z grupą Rutkowskiego. Początkowo władze oceniały jego poczynania 
pozytywnie77. Jednak również on nie przetrwał dłużej aniżeli kilka miesięcy. Na 
kolejną zmianę złożyło się zapewne kilka okoliczności. Miejscowe kierownictwo 
OZN nadal miało pewne problemy z egzekwowaniem podległości ze strony ZMP. 
Doprowadziło to do kolejnego wstrząsu.

W związku z rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych pro-
blemy sprawili działacze w Pińsku. Uznali oni, że miejscowy OZN jest bezczynny 
i na własną rękę przystąpili do akcji przedwyborczej. Mieli z własnej inicjatywy 
nawiązywać w tym celu kontakty z przedstawicielami organizacji społecznych i – 
co chyba najważniejsze – lansować wysunięte przez siebie kandydatury na listę 

70  O NOR na Polesiu: AAN, UWP, sygn. 30, k. 46, Sprawozdanie sytuacyjne nr 6 UWP za czerwiec z 9 VII 
1938; Ibidem, sygn. 32, k. 45, Sprawozdanie sytuacyjne nr 6 UWP za czerwiec z 8 VII 1939; CAW, SRI DOK IX, 
sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 31 z 5 VIII 1938; Ibidem, Tygodniowy 
Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 45 z 10 XI 1938.

71  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 31 z 5 VIII 
1938.

72  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.191, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 24 z 16 IV 
1939.

73  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 45 z 10 XI 
1938.

74  A. Dudek, G. Pytel, op. cit., s. 84; T. Jędruszczak, op. cit., s. 166 -167, 170.
75  CAW, SRI DOK IX, sygn. I 371.9/A.123, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 11 VII 1938.
76  Ibidem, sygn. I 371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 29 z 22 VII 1938.
77  AAN, UWP, sygn. 34, k. 61, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 IV 

1938 – 30 IX 1938 z 20 X 1938.
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wyborczą. Sytuacja została co prawda spacyfi kowana przez administrację i centra-
lę ZMP, niemniej konfl ikt był faktem78. Innym spektakularnym zgrzytem okazał 
się udział Związku w wojewódzkim zjeździe OZN. Wojewoda raportował MSW, 
że wówczas „ZMP miał po raz pierwszy zademonstrować siłę organizacyjną”. Tym-
czasem zamiast zapowiadanego „zwartego oddziału w sile 500 ludzi […] zdołał 
wystawić zaledwie 100”79. Zarejestrowano próbę infi ltracji Związku w Brześciu 
przez członków SN. Zanim jednak wykryto we własnych szeregach członków opo-
zycyjnego stronnictwa doszło w związku z ich działalnością do kilku incydentów, 
a nawet bójek80. Przyjdzie jeszcze wspomnieć o spektakularnym wydarzeniu, ja-
kim było wtargnięcie policji do brzeskiego lokalu Związku w listopadzie 1938 r.81 
Prócz tego dochodziło do drobnych incydentów z policją, jakie miały miejsce przy 
okazji akcji bojkotu handlu żydowskiego. Mogły one przybrać zupełnie błahą po-
stać (legitymowanie), ale mogły też kompromitować Związek82.

W wyniku splotu tychże wydarzeń – deprecjonujących wszak Związek mający 
uchodzić za organizację prorządową – Poradzewski został w listopadzie 1938 r. 
odwołany, a jego miejsce zajął świeżo wybrany do Sejmu poseł Alfred Milewski. 
Sytuacja była napięta na tyle, ze w Brześciu pojawił się Galinat83. W lutym 1939 r. 
rezygnację złożył szef SM OZN – Szarzyński, co zdaje się być nieco odciągniętą 
w czasie konsekwencją wydarzeń z ostatnich miesięcy 1938 r. Także jego miej-
sce zajął Milewski. Brak informacji, aby świeżo kreowany parlamentarzysta zrezy-
gnował z funkcji w Związku. W ten sposób doprowadzony został do końca plan 
powstały we władzach poleskiego OZN jeszcze na przełomie października i listo-
pada. Uznano, że „kierownictwo okręgu ZMP nie posiada dość autorytetu” i nie 
potrafi ło uzdrowić stosunków we własnej organizacji. W związku z tym – już po 
przeprowadzeniu wyborów parlamentarnych – postanowiono „zainteresować się 
specjalnie odcinkiem młodzieżowym” i zreorganizować zarówno kierownictwo 
SM jak i ZMP. Praca ta miała być „zlecona jednemu z przyszłych posłów”84.

Przy okazji doszło do kompletnej wymiany działaczy. Milewski postawił so-
bie za zadanie priorytetowe znalezienie „odpowiednich współpracowników 

78  AAN, UWP, sygn. 30, k. 90, Sprawozdanie sytuacyjne nr 9 UWP za wrzesień z 8 X 1938.
79  AAN, UWP, k. 99, Sprawozdanie sytuacyjne nr 10 UWP za październik z 8 XI 1938.
80  AAN, UWP, sygn. 34, k. 61, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 IV 

1938 – 30 IX 1938 z 20 X 1938.
81  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 44 z 4 XI 

1938.
82  Jeden z żydowskich brzeskich kupców poinformował policję, że „przy drzwiach jego sklepu stoi jakiś 

nieznany osobnik i nie wpuszcza ludzi do sklepu. [Tenże oświadczył legitymującemu go policjantowi – P.C.], że 
jest członkiem ZMP i został postawiony przez swoje władze celem nie wpuszczania ludzi do sklepów żydowskich. 
Na żądanie usunięcia się sprzed sklepu […] odmówił żądaniu oświadczając, że tylko ta władza może go zdjąć, 
która go postawiła. Ponieważ […] znajdował się w stanie podchmielonym, został siłą doprowadzony do komi-
sariatu. Tu oświadczył, ze członkowie ZMP upoili go wódką i kazali pikietować sklepy żydowskie”. Zob. AAN, 
KWPPB, sygn. 10, k. 4, Meldunek sytuacyjny nr 199 KW PP w Brześciu z 2 IX 1938. Inne drobne incydenty: 
AAN, KWPPB, sygn. 9, k. 437, Meldunek sytuacyjny nr 130 KW PP w Brześciu z 10 VI 1938; AAN, KWPPB, 
sygn. 10, k. 210, Meldunek sytuacyjny nr 280 KW PP w Brześciu z 9 XII 1938.

83  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 47 z 25 XI 
1938.

84  AAN, UWP, sygn. 30, k. 99, Sprawozdanie sytuacyjne nr 10 UWP za październik z 8 XI 1938.
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w kierownictwie Okręgu”85. Było to wręcz koniecznością, ponieważ rozwiązane 
zostały wszystkie kierownictwa oddziałów i „drużyn ochronnych”. Nowy nabór 
poprzedzony był kilkoma kursami dla przyszłych aktywistów, które zorganizowa-
no siłami SM OZN86. Nie zawsze można było natychmiast sięgnąć po ludzi no-
wych. Problemy personalne Milewskiego ilustruje Pińsk, gdzie co prawda usunię-
to szefa podokręgu i komendanta „drużyn bojowych”, ale na czele miejscowego 
ZMP jako „komendant komisaryczny” stanął dotychczasowy „kierownik drużyn 
liniowych”87. Po kilkunastu dniach rozwiązano sam podokręg piński. Zdaniem 
SRI DOK IX było to symptomem starań kierownictwa Związku „o podniesienie 
wśród swoich członków zarówno poziomu moralnego, dyscypliny organizacyjnej 
jak również świadomej tężyzny ideowej”88. Zmiany personalne w efekcie oznacza-
ły całkowite podporządkowanie ZMP kierownictwu OZN. W tym kierunku były 
również instruowane lokalne komórki OZN, których kierownicy byli proszeni 
o „spowodowanie nawiązania ściślejszego kontaktu z miejscowymi komendanta-
mi ZMP [i] o życzliwy stosunek do tej organizacji”89.

Niemniej kumulacja stanowisk jaka miała miejsce w wypadku Milewskiego 
wydaje się sugerować, że problem kadr kierowniczych ozonowych struktur mło-
dzieżowych na Polesiu nie tylko nie został zażegnany, ale wręcz się nasilał. Zwraca 
uwagę, że zarówno Poradzewski jak i Szarzyński pochodzili z Poznańskiego, co jest 
innym dobitnym świadectwem ograniczonego potencjału ZMP na Polesiu. Mimo 
znanych wcześniejszych kłopotów związanych z funkcjonowaniem Związku mu-
siano w pierwszych miesiącach 1938 r. sięgnąć po ludzi, którzy nie znali „tere-
nu ani miejscowych stosunków”, a także nie orientowali się „zupełnie w psychice, 
nastrojach i dążeniach młodzieży na Polesiu”90. Kiedy zaś wskazano w końcu na 
osobę nie mającą podobnego obciążenia (Milewski był wójtem jednej z gmin wo-
jewództwa od 1932 r.), wybór padł no działacza, który należał już raczej do po-
przedniego pokolenia91.

Mimo braku stabilizacji na stanowiskach kierowniczych, od wiosny 1938 r. 
ZMP powoli poszerzał liczbę członków92. Początkowo mogło się jednak zdawać, 
że akcja Czarnockiego całkowicie zdezorganizuje prace Związku. Nowy przewod-
niczący miał odwiedzić „kilka miast poleskich w celu pozyskania dla ZMP repre-
zentowanego przez mjr Galinata rozwiązanych oddziałów, lecz wszędzie spotykał 

85  AAN, UWP, sygn. 30, k. 116, Sprawozdanie sytuacyjne nr 12 UWP za grudzień z 9 I 1939.
86  AAN, UWP, sygn. 34, k. 84, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 X 

1938 – 31 III 1939 z 2 V 1939.
87  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.125, Meldunek kierownika placówki oficerskiej SRI DOK IX w Piń-

sku z 8 I 1939; Ibidem, sygn. I 371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 2 z 13 I 1939.
88  Ibidem, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 5 z 3 II 1939.
89  Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego (dalej: PAOB), fond (dalej: f.) 116, opis (dalej: o.) 1, dieło 

(dalej d.) 9, Okólnik nr 1 przewodniczącego Okręgu Poleskiego OZN z 30 I 1939.
90  CAW, SRI DOK IX, sygn. I 371.9/A.123, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 11 VII 1938; Ibidem, 

sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 29 z 22 VII 1938; Ibidem, Tygodniowy 
Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 10 z 10 III 1939.

91  Milewski miał wówczas 46 lat. Zob. Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, 
Warszawa 1994, s. 370.

92  „Na odcinku młodzieżowym OZN praca jest więcej ruchliwsza, jednak realniejszych wyników obecnie 
nie przedstawia […]”. Zob. AAN, UWP, sygn. 30, k. 46, Sprawozdanie sytuacyjne nr 6 UWP za czerwiec z 9 VII 
1938.
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się ze znacznymi trudnościami”93. Groźba załamania się całego „odcinka młodzie-
żowego” OZN została jednak nie tylko zażegnana, ale doszło do rozbudowy li-
czebnej Związku. Trudno o prześledzenie jej dynamiki ze względu na brak danych 
zbiorczych, niemniej wyrywkowe informacje na ten temat mówią o postępie. Or-
ganizacja w Brześciu latem liczyła ok. 250 członków94. Szczególnie zwracała uwagę 
intensywność z jaką latem 1938 r. rozwijał się piński oddział ZMP. To dynamiczny 
przyrost członków, jaki miał tam miejsce latem spowodował, że liczebność Związ-
ku w województwie oceniano w lipcu 1938 r. na ok. 500 osób95. Miesiąc później 
tylu ludzi zostało wysłanych do Warszawy na ogólnopolski zlot organizacji96. Już 
to sugeruje, że jej wzrost na Polesiu postępował dalej. Komórki ZMP zaczęto za-
kładać poza Brześciem i Pińskiem. Pojawiły się one nie tylko w miejscowościach 
powiatowych, ale i we wsiach97. Potwierdzeniem tendencji wzrostowej są dane 
październikowe dotyczące Pińska. Według – być może nieco przesadzonej – in-
formacji posiadanej przez SRI DOK IX liczebność ZMP dochodzić miała tam do 
1000 osób. Miejscowa struktura został podniesiona do rangi podokręgu obejmu-
jące 4 wschodnie powiaty województwa poleskiego98.

Zintensyfi kowanie prac organizacyjnych szybko przyniosło także efekty nie-
pożądane. Prawdopodobnie zmieniło się oblicze społeczne poleskiego ZMP, wy-
raźnie stawał się on organizacją w mniejszym stopniu elitarną. Dało się zauważyć, 
ze wśród zgłaszających chęć wstąpienia „są przeważnie robotnicy, bezrobotni”99. 
Najlepszą ilustracją zjawiska wydaje się właśnie sytuacja w Pińsku. Doszło tam 
do wchłonięcia przez ZMP czołowych działaczy prorządowego Związku Polskich 
Związków Zawodowych (ZPZZ)100. Zdaniem władz nastąpiło w Pińsku podpo-
rządkowanie „odcinka robotniczego OZN […] wpływom kierownictwa ZMP”. 
Początkowo administracja oceniała zjawisko pozytywnie. Dostrzeżono, ze „praca 
organizacji ZPZZ znacznie zyskała w powiecie pińskim na aktywności”101. Wię-
cej sceptycyzmu zachowała placówka miejscowego wywiadu wojskowego. Już na 
wstępie zaniepokojenie wojska wzbudził skład chętnych do wstąpienia w szere-
gi ZMP. Wywiad wojskowy konstatował, że na jednym z zebrań organizacyjnych 
„przeważał element mało inteligentny, słabo orientujący się w dążeniach organi-
zacji”. Na 120 uczestników było jedynie „6 osób z inteligencji”, natomiast odno-
towano obecność ludzi karanych za kradzieże, bójki i pijaństwo102. Odsetek na-

93  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 9 V 1938.
94  Z prac Związku Młodej Polski, „Nowa Gazeta Poleska”, 1938, nr 7.
95  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 29 z 22 VII 

1938.
96  CAW, SRI DOK IX, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 33 z 19 VIII 1938.
97  AAN, UWP, sygn. 30, k. 80, Sprawozdanie sytuacyjne nr 8 UWP za sierpień z 9 IX 1938; Ibidem, sygn. 

34, k. 61, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 IV 1938 – 30 IX 1938 z 20 X 
1938.

98  Ibidem; CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 42 
z 21 X 1938.

99  Ostrożność budzi jednak określenie tej grupy jako „w większości prawosławnej”. Zob. CAW, SRI DOK 
IX, sygn. I.371.9/A.124, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 9 V 1938.

100  AAN, UWP, sygn. 31, k. 81, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa UWP za czerwiec z 14 VII 1938.
101  AAN, UWP, k. 96, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa UWP za lipiec z 13 VIII 1938.
102  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 30 [lipiec 

1938 r.]; Ibidem, sygn. I.371.9/A.123, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 25 VII 1938.
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leżących do tej drugiej kategorii latem 1938 r. oscylował w Pińsku wokół 20 %. 
Zmiany na tym polu zaczęto odnotowywać od sierpnia 1938 r. Interweniowało 
wówczas kierownictwo SM OZN. Miało to przynieść wydalenie ze Związku części 
„niepożądanych elementów”, jednak akcja nie przyniosła pożądanych rezultatów, 
co stało się jednym z powodów wspomnianych wyżej, radykalnych roszad perso-
nalnych przeprowadzonych we władzach wojewódzkich SM i ZMP na przełomie 
1938/1939 r.103

Wydaje się, że mimo zmian, jakie przyniosły wydarzenia z wiosny 1938 r., ZMP 
na Polesiu była przez swoich przywódców traktowana jako quasi -bojówka. Przy 
organizowaniu Związku w Pińsku latem 1938 r. jedną z pierwszych decyzji miej-
scowego kierownictwa był podział świeżo przystępujących członków na „drużyny 
bojowe, szturmowe, alarmowe i inne”104. Ta różnorodność form wykraczała poza 
pierwotnie deklarowane zamierzenia towarzyszące powoływaniu w ZMP struk-
tur „ochronnych”105. Wskazywała jednak na sferę, która organizatorom pińskie-
go Związku musiała wydawać się najistotniejsza. Korespondowało to pośrednio 
z – zauważaną przez wywiad wojskowy – tendencją do konspirowania swoich po-
czynań106. Ekscesy w postaci napadów na Żydów miały w Pińsku spowodować, że 
byli oni do tego stopnia sterroryzowani, iż „po godzinie 20 nie pokazywali się na 
mieście w obawie przed biciem”. Raczej wątpliwe, aby nawoływania miejscowego 
lidera Związku, apelującego do nowoprzyjętych członków o przestrzeganie prawa 
i niewszczynanie awantur mogły natychmiast przynieść całkowite uspokojenie107.

Lokalna sensacja wybuchła jesienią 1938 r. W brzeskim lokalu ZMP policja 
przeprowadziła rewizję, w wyniku której skonfi skowano dwa rewolwery, petardy 
i kastet. Konsekwencje były dosyć poważne. Wspomniano już o przejęciu kierow-
nictwa Związku przez posła Milewskiego. Najprawdopodobniej przeprowadzono 
weryfi kację wszystkich członków108. Całkowicie usunięto kierownika brzeskie-
go obwodu miejskiego, który cieszył się nie najlepszą opinią również z innych 
względów109. Akcja i jej efekty odbiły się echem nie tylko w Brześciu, ale i w pra-
sie warszawskiej110. Opisywany incydent wpisuje się we współczesne wypadkom 
konstatacje dotyczące ZMP. Sprowadzały się one do twierdzenia o jedynie powierz-
chownym przekształceniu Związku wiosna 1938 r., gdy tymczasem metody dzia-
łania organizacji pozostały nie zmienione i w rzeczywistości prowadziły do anar-

103  AAN, UWP, sygn. 34, k. 61, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 IV 
1938 – 30 IX 1938 z 20 X 1938; Ibidem, k. 83, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 
1 X 1938 – 31 III 1939 z 2 V 1939.

104  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 30 [lipiec 
1938 r.].

105  J.M., Wychowanie w drużynach ochronnych ZMP, „Młoda Polska”, 1938, nr 8 -9.
106  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.123, Meldunek kierownika SRI DOK IX z 4 VII 1938.
107  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 42 z 21 X 

1938.
108  Informacja na ten temat nie jest do końca jednoznaczna: „W celu oczyszczenia szeregów ZMP z elemen-

tów niepożądanych Okręgowy Zarząd ZMP zwolnił wszystkich członków. W przyszłości przyjmowanie nowych 
ma się odbyć drogą weryfikacji”. Zob. CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny 
SRI DOK IX nr 45 z 10 XI 1938.

109  SRI DOK IX opisywał go jako „znanego awanturnika, wywołującego zajścia antyżydowskie, poza tym 
podejrzanego o lekkomyślną gospodarkę pieniędzmi organizacyjnymi ZMP”. Zob. Ibidem.

110  W Związku Młodej Polski przeprowadzono rewizję, „Dziennik Brzeski”, 6 XI 1938, nr 278.
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chizowania sytuacji wewnętrznej111. W ocenie miejscowego wywiadu wojskowego 
gwałtowność wystąpień czy to przeciw Żydom, czy to przeciwnikom politycznym, 
leżała u podstaw negatywnego postrzegania Związku przez większość społeczeń-
stwa i nadal stanowiła przeszkodę przy werbowaniu nowych członków112.

Postępująca eliminacja żywiołów najbardziej niespokojnych nie przełożyła się 
na porzucenie retoryki antyżydowskiej. Nadal eksponowano kwestie negatywne-
go wpływu Żydów na życie polskiego społeczeństwa, nie ograniczając się zresz-
tą do najczęściej chyba eksploatowanych problemów ekonomicznych. Wplatano 
tu również sprawy związane z historią najnowszą113. Owa antyżydowska retoryka 
miała zresztą odbicie w codziennej – nie związanej z incydentami zaburzającymi 
porządek publiczny – działalności młodzieżowych przybudówek poleskiego OZN. 
W kierownictwie poleskiej SM i ZMP od lata 1938 r. zaczęto bowiem rozważać 
rozszerzenie działalności w duchu deklarowanym jeszcze w marcu, kiedy to po-
woływano w województwie Służbę. B. Poradzewski wystąpił z projektem zorga-
nizowania „spółdzielczych warsztatów rzemieślniczych”114. W tym wypadku naj-
prawdopodobniej nic z inicjatywy przewodniczącego ZMP nie wyszło i jedynie 
przypuszczalnie można ją wpisać w koncepcję przezwyciężenia dominacji rzemio-
sła żydowskiego115. Udało się natomiast uruchomić kursy zawodowe. Charaktery-
styczne wydają się tu założenia, jakie sformułowano w związku z tak wydawałoby 
się prozaiczną inicjatywą. Jej celem miało być „unarodowienie” poleskiego rze-
miosła. Nie tylko przyjęto, że w kursie nie mogą brać udziału osoby pochodzenia 
żydowskiego, ale zdefi niowano, kogo należy uznać za Żyda. Określono w związku 
z tym, że „za te osoby SM OZN uważa wszystkich tych, którzy mają bądź rodzi-
ców Żydów, bądź to jedno z rodziców jest pochodzenia żydowskiego, choćby na-
wet te osoby wyznawały religię chrześcijańską”116. Styl tego sformułowania, który 
eufemistycznie można określić jako mało wyrafi nowany, rodzi przypuszczenie, że 
warunki dopuszczenia na kurs zostały sformułowane na miejscu. Nadal prowa-
dzono pod szyldem Związku akcję bojkotową. Na terenie Brześcia może w mini-
malnym stopniu mniej spektakularną, aniżeli działo się to do kwietnia 1938 r. Nie 
odnaleziono w każdym razie informacji o fotografowaniu osób zaopatrujących się 
w żydowskich sklepach, chociaż wręczane były im ulotki informujące o tym, że na-
zwiska kupujących zostaną odnotowane i opublikowane. Wydaje się jednak symp-
tomatyczne dla powolnego wzrostu znaczenia Związku, że ich kolportaż wyszedł 
poza największe ośrodki miejskie województwa – Brześć i Pińsk, gdzie dotąd akcja 

111  Obszerny fragment marcowego numeru lwowskiego „Wieku Nowego” z 1939 r. w: T. Jędruszczak, op. 
cit., s. 201 -202.

112  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 44 z 4 XI 
1938.

113  W czerwcowym zebraniu SM OZN w Brześciu wziął udział gość ze Śląska, który „poruszył ciekawe 
momenty działalności Żydów na Śląsku w czasie plebiscytu […]”. Zob. Zebranie organizacyjne Służby Młodych, 
„Nowa Gazeta Poleska”, 1938, nr 5.

114  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 29 z 22 VII 
1938.

115  Według danych administracji Żydzi dysponowali w województwie ponad 76% warsztatów rzemieślni-
czych. Zob. Polski stan posiadania na Polesiu, Brześć nad Bugiem 1939, s. 56 [mpis powielony].

116  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 49 z 9 XII 
1938.; Ibidem, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 4 z 27 I 1939.
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ZMP się koncentrowała117. Postępowanie w stosunku do Żydów nadal ciążyło nad 
wizerunkiem Związku w społeczeństwie. UWP raportował MSW: „Szczególnie 
akcja zewnętrzna drużyn szturmowych ZMP, bardzo często wyrażająca się w bi-
ciu szyb w sklepach żydowskich oraz napastowaniu Żydów na ulicach wywołuje 
wśród starszego społeczeństwa nastroje niechęci i potępienia w stosunku do ZMP, 
aczkolwiek antyżydowskie i antykomunistyczne hasła szerzone przez tą organi-
zację są przyjmowane z uznaniem”118. Zmiany do jakich doszło w poleskim ZMP 
i SM OZN na przełomie 1938/1939 r. prawdopodobnie nieco uspokoiły sytuację. 
Administracja oceniała w każdym razie, że „działalność organizacji jest obecnie 
nastawiona głównie w kierunku wychowawczo -szkoleniowym i organizacyjno-
-ideologicznym”119.

Eksponowanie w różny sposób zagadnienia żydowskiego nie zmienia jednak 
tego, że w odróżnieniu od pierwszego okresu istnienia ZMP przekaz ideologiczny 
uległ zauważalnemu zróżnicowaniu. Było to konsekwencją pewnej rewizji reto-
ryki, widocznej generalnie w sygnałach płynących z centrum struktur młodzie-
żowych Obozu120. Takie wrażenie odnosi się również w stosunku do enuncjacji 
ludzi związanych z miejscowym kierownictwem Związku i SM OZN. W odnoto-
wywanych przez administrację wystąpieniach publicznych pojawiły się takie wąt-
ki jak zagrożenie komunistyczne czy przyszłość stosunków polsko -ukraińskich. 
To przesunięcie zaznaczyło się również w drukach sygnowanych przez poleski 
ZMP i SM121. Milewski deklarował, ze pod jego kierownictwem SM OZN i ZMP 
skoncentruje się na zagadnieniach związanych z poprawą sytuacji ekonomicznej, 
co miało „najłatwiej związać miejscową młodzież z państwowością polską”122. To 
twierdzenie należy zapewne traktować jako sygnał otwarcia się na prawosławną 
młodzież wiejską. Słusznie uznano bowiem w kierownictwie miejscowego Obozu, 
że walka z sympatiami komunistycznymi jakie odczuwano na poleskiej wsi, po-
winna być priorytetem dla prorządowej organizacji młodzieżowej operującej na 
tak wyjątkowo mało zurbanizowanym terenie123.

Jeśli chodzi o relacje z innymi związkami młodzieżowymi w województwie 
musiało upłynąć nieco czasu, aby efekt przyniosło powołanie SM i zmiany doko-
nane w ZMP w pierwszych miesiącach 1938 r. Administracja nadal konstatowała 
„brak harmonii” pomiędzy poszczególnymi organizacjami, które zgłosiły akces do 

117  AAN, KWPPB, sygn. 9, k. 377, Meldunek sytuacyjny nr 102 KW PP w Brześciu z 8 V 1938; AAN, UWP, 
sygn. 30, k. 49, Sprawozdanie sytuacyjne nr 6 UWP za czerwiec z 9 VII 1938.

118  AAN, UWP, sygn. 34, k. 62, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 IV 
1938 – 30 IX 1938 z 20 X 1938.

119  AAN, UWP, k. 84, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 X 1938 – 31 III 
1939 z 2 V 1939.

120  „Kwestia żydowska musi być rozwiązana. Nie może ona jednak przesłaniać wszystkich innych spraw”. 
Zob. Poczucie narodowe najpotężniejszym motorem działania. Pokłosie I Kursu Służby Młodych, „Akademik”, 
1938, nr 11 -12.

121  AAN, KWPPB, sygn. 10, k. 4, Meldunek sytuacyjny nr 199 KW PP w Brześciu z 21 X 1938; Ibidem, 
UWP, sygn. 30, k. 30, Sprawozdanie sytuacyjne nr 4 UWP za kwiecień z 9 V 1938; Ibidem, k. 39, Sprawozdanie 
sytuacyjne nr 5 UWP za maj z 9 VI 1938; Ibidem, k. 80, Sprawozdanie sytuacyjne nr 8 UWP za sierpień z 9 IX 
1938.

122  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 10 z 10 III 
1939.

123  AAN, UWP, sygn. 32, k. 90, Sprawozdanie sytuacyjne nr 3 UWP za marzec z 14 IV 1939.
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Służby. Musiano przyznać, iż do tej pory „teren wiejski, wskutek odmowy współ-
pracy przez ZWM dotychczas nie jest opanowany”124. Z czasem jednak pewne for-
my współpracy pomiędzy strukturami fi rmowanymi przez OZN i innymi organi-
zacjami młodzieżowymi zaistniały. SM starała się prawdopodobnie przyciągać ich 
członków. Jednym ze sposobów były kilkudziesięcioprocentowe zniżki dla uczest-
ników kursów zawodowych organizowanych przez Służbę. Obejmowały one nie 
tylko „apolityczny” ZS czy OMP, ale także oskarżany przez władze o lewicowy ra-
dykalizm ZMW125. Przynajmniej w odniesieniu do tej ostatniej organizacji niejako 
abstrahowano od tego, iż jej kierownictwo zarówno na szczeblu centralnym jak 
i regionalnym świadomie pozostawiło ją poza SM126. Choć jednocześnie wydaje 
się, że pod koniec 1938 r. – zwłaszcza wobec przedterminowych wyborów parla-
mentarnych – opór miejscowych „Siewowców” przed współpracą z OZN zaczął 
słabnąć127. W wymiarze praktycznym dotychczasowe podziały były pokonywane, 
o czym przekonuje to, że we wspomnianych przed chwilą kursach zawodowych 
„gros kandydatów” stanowić mieli członkowie ZMW128. Wtedy też na szczeblu 
centralnym rozpoczęto ofi cjalne normowanie wzajemnych relacji, o czym świad-
czy umowa pomiędzy ZMP i ZS129. Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy jej za-
warcie zdążyło przełożyć się na sytuację w województwie poleskim.

Zmiany, jeśli chodzi o zewnętrzne formy wystąpień Związku przyniosły ostat-
nie miesiące 1938 r. Złożyły się na to przedterminowe wybory parlamentarne oraz 
zaostrzenie kryzysu w stosunkach polsko -czechosłowackich. ZMP wykorzystywa-
no w akcji wyborczej OZN do kolportażu oraz „służby ochronnej przy plakatach 
propagandowo -wyborczych” Obozu. Było to związane z przypadkami zrywania 
afi szy przez Żydów130. W związku z dyplomatycznym napięciem na linii Praga-
-Warszawa również na Polesiu przystąpiono do werbowania ochotników mających 
wejść w skład tzw. Ochotniczego Korpusu Zaolziańskiego (w źródłach określany 
też jako Legion Zaolziański). Mieli oni na wezwanie stawić się do walki o odzy-
skanie całości Śląska Cieszyńskiego. Akcji starano się nadać regionalny charakter. 
W ramach OKZ chciano powołać „Samodzielną Grupę Polesie” złożoną z Pole-
szuków131. Zarejestrowano ok. 3 tys. ochotników. Byli to w przeważnie Polacy i Po-
leszucy całkowicie spolonizowani, raczej pochodzenia miejskiego, z których więk-
szość zwerbowano przy pomocy SM OZN w ciągu ostatnich dni września 1938 r.132 

124  AAN, UWP, sygn. 30, k. 37, Sprawozdanie sytuacyjne nr 5 UWP za maj z 9 VI 1938.
125  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 49 z 9 XII 

1938.
126  Zjazd poleskiego ZMW, jaki odbył się w czerwcu 1938 r. zadeklarował jedynie „współpracę i współ-

działanie z armią”, co należy zapewne traktować jako demonstrację dystansu wobec inicjatyw firmowanych przez 
OZN. Zob. AAN, KWPPB, sygn. 21, k. 1, Sprawozdanie ze zjazdu wojewódzkiego ZMW w Kobryniu z 20 VI 
1938; P. Kardela, op. cit., s. 103 -104, 106 -107.

127  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 44 z 4 XI 
1938.

128  AAN, UWP, sygn. 30, k. 116, Sprawozdanie sytuacyjne nr 12 UWP za grudzień z 9 I 1939.
129  Zasady współdziałania Związku Strzeleckiego i Związku Młodej Polski, „Młoda Polska”, 1938, nr 15.
130  AAN, KWPPB, sygn. 10, k. 38, Meldunek sytuacyjny nr 212 KW PP w Brześciu z 17 IX 1938; Ibidem, 

UWP, sygn. 30, k. 90, Sprawozdanie sytuacyjne nr 9 UWP za wrzesień z 8 X 1938.
131  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny nr 39 z 30 IX 1938.
132  AAN, UWP, sygn. 30, k. 88, Sprawozdanie sytuacyjne nr 9 z 8 X 1938; Ibidem, sygn. 34, k. 61, Sprawoz-

danie z życia polskich legalnych zrzeszeń społecznych za czas 1 IV – 30 IX 1938 z 20 X 1938; CAW, SRI DOK IX, 
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Przedsięwzięcie to można uznać za pierwszy poważniejszy sukces młodzieżowych 
struktur związanych z OZN. Wyzyskano go zresztą dokonując przy okazji werbun-
ku do własnych szeregów133.

Kolejnym spektakularnym wystąpieniem okazało się uniemożliwianie wypłat 
oszczędności, które bardzo zintensyfi kowały się w związku z kryzysem czechosło-
wackim. Był on przez część ludności, zwłaszcza żydowskiej traktowany jako wstęp 
do konfl iktu zbrojnego. Nie sposób z całą pewnością stwierdzić, w jakim stop-
niu takie postępowanie członków ZMP było na Polesiu czymś nowym. Wydaje 
się w każdym razie, że opisywany pomysł na zwalczanie tego konkretnego objawu 
paniki został zaczerpnięty skądinąd. Podobne zachowania przypisuje się bowiem 
członkom RNR na innych terytoriach II RP w okresie kryzysu polsko -litewskiego 
z marca 1938 r. Odnotowują je wspomnienia dotyczące Warszawy134.

Sytuacja powtórzyła się w marcu 1939 r., kiedy to na terenie DOK IX, w skład 
którego wchodziła zasadnicza część województwa poleskiego, przeprowadzono 
mobilizację alarmową. Przebiegała ona generalnie bez kłopotów, niemniej miały 
również miejsce zjawiska niepożądane. Znowu nastąpiło wycofywanie wkładów 
z instytucji fi nansowych. W ocenie władz przeważającą część wypłacających go-
tówkę stanowili Żydzi. Doszło na tym tle do incydentów. Ich opis w dokumen-
tacji administracyjnej i wojskowej jest nieco odmienny. Starosta brzeski w zbior-
czym sprawozdaniu skierowanym do UWP wyraził się na ten temat w sposób 
dość ogólnikowy. Stwierdził jedynie, że młodzież polska samorzutnie zorganizo-
wała kontrakcję nie dopuszczając do masowego podejmowania oszczędności135. Nie-
co dokładniejszy jest powstały na bieżąco meldunek doraźny tegoż urzędnika, ale 
i ten dokument podobnie wyjaśnia zajścia spontanicznym oburzeniem ludności 
chrześcijańskiej136. Jednak zarówno akta wojskowe jak i wytworzone w UWP nie 
pozostawiają wątpliwości, że blokowanie okienek pocztowych było inspirowane 
przez władze bezpieczeństwa i że główną rolę odegrał tu ZMP137. Przyznawano, 
że „energiczne wystąpienia tych drużyn [ZMP – dop. PC] i szybka ich reakcja na 
terenie miasta Brześcia przyczyniły się w pewnym stopniu do zahamowania runu 
na kasy i opanowania nieuzasadnionej paniki szczególnie wśród Żydów”138. ZMP 

sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny nr 40 [z 7 X 1938]. W całym kraju do OKZ zgłosiło się 
ok. 100 tys. osób. Zob. M. P. Deszczyński, Ostatni egzamin. Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-
-1939, Warszawa 2003, s. 156.

133  AAN, UWP, sygn. 34, k. 83, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 X 
1938 – 31 III 1939 z 2 V 1939.

134  L. Kulczycki, Wspomnienia, Warszawa 1959, t. III, s. 374 -376; Sz. Rudnicki, op. cit., s. 329.
135  PAOB, f. 1, o. 10, d. 1580, k. 78, Sprawozdanie sytuacyjne nr 3 za marzec starosty brzeskiego z 5 IV 

1939.
136  „Ludność chrześcijańska, reagując odruchowo na to masowe podejmowanie wkładów przez Żydów, 

wtargnęła o godz. 9 -ej w liczbie kilkunastu osób na poczekalnię urzędu pocztowego nr I i usunęła publiczność 
podejmującą pieniądze. Gdy to jednak nie odniosło skutku – grupa ta ponownie wtargnęła do urzędu pocztowe-
go i znów usunęła publiczność”. Zob. PAOB, f. 1, o. 10, d. 1597, k. 25, Meldunek doraźny nr 11 starosty brzeskiego 
z 25 [?] III 1939. Podobny opis wydarzeń: AAN, KWPPB, sygn. 22, k. 2, Pismo naczelnika urzędu Śledczego 
w Brześciu do WSP UWP z 25 III 1939.

137  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny nr 13 z 31 III 1939; Ibidem, 
sygn. 371.9/A.198, Informacja o nastrojach ludności i stanie bezpieczeństwa na terenie DOK IX za marzec z 6 IV 
1939.

138  AAN, UWP, sygn. 34, k. 84, Sprawozdanie UWP z życia polskich zrzeszeń społecznych za okres 1 X 
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użyto również w związku z rozpisaniem przez władze centralne Pożyczki Obro-
ny Przeciwlotniczej. Akcja – w praktyce mająca charakter obowiązkowej daniny 
– początkowo przebiegała na Polesiu z pewnymi oporami. Jedną z form dopingu 
dla opornych było stygmatyzowanie ich przedsiębiorstw. W Brześciu członkowie 
ZMP rozlepiali ulotki („Parszywa owca dotychczas nie subskrybowała pożyczki 
w wymierzonej kwocie”) na sklepach żydowskich, których właściciele nie uiścili 
odpowiedniej wpłaty139. Ich treść nawiązywała do fragmentu wystąpienia woje-
wody poleskiego, który używając w opublikowanej odezwie określenia „parszywe 
owce” chciał zmobilizować społeczeństwo do większej ofi arności140.

Historia struktur młodzieżowych jakie pod auspicjami władz powołano w wo-
jewództwie poleskim w ostatnich latach istnienia II RP wydaje się interesująca 
z kilku względów. Dobrze ilustruje komplikacje, jakie w obozie piłsudczykowskim 
– także na poziomie regionalnym – wywołał zwrot na prawo dokonany wraz z po-
wołaniem OZN. Potwierdza, że zarówno obóz rządzący, a przede wszystkim admi-
nistracja nie były gotowe na tę woltę w jej pierwotnej postaci. Radykalizm cechu-
jący ZMP stał w poprzek najważniejszemu dla miejscowych władz priorytetowi, 
jakim było utrzymanie porządku. Uwaga odnosząca się do „niegotowości” dotyczy 
również radykalnych środowisk prawicowych zaproszonych do współpracy. Trud-
no ludziom z nimi związanym było wyrzec się swoich historycznych i politycz-
nych tradycji, co odrzucało wielu dotychczasowych zwolenników obozu prorządo-
wego. W efekcie – podobnie jak w innych regionach kraju – doszło do skutecznego 
utemperowania „młodego Ozonu”, nad którym kontrolę przyjęli ludzie bardziej 
zaawansowani wiekowo, związani z aparatem OZN.

Niemniej krótka historia poleskiego ZMP świadczy również o tym, że scena-
riusz jaki rozegrał się na poziomie centralnym nie zawsze musiał dokładnie prze-
łożyć się na sytuację w poszczególnych regionach. Realia kresowe, a zwłaszcza 
mały odsetek żywiołu polskiego powodowały, że decyzja o opuszczeniu obozu 
prorządowego wcale nie musiała oznaczać przejścia do jego zdecydowanej kon-
testacji. Ugruntowana w poprzednich latach dominacja administracji w połącze-
niu z tradycyjną słabością, czy wręcz znikomością życia opozycyjnego były tu bez 
wątpienia czynnikami dodatkowymi. Natomiast wydaje się, że dopiero szczegóło-
we badania dotyczące dziejów politycznych innych regionów II RP umożliwiłyby 
odpowiedź na pytanie, czy tak charakterystyczne dla Polesia – i nie ograniczające 
się chronologicznie do wydarzeń związanych z secesją Rutkowskiego – problemy 
z nadaniem „sektorowi młodzieżowemu” Obozu właściwego z punktu widzenia 
władz kierunku, były czymś wyjątkowym.

1938 – 31 III 1939 z 2 V 1939.
139  CAW, SRI DOK IX, sygn. I.371.9/A.100, Tygodniowy Meldunek Sytuacyjny SRI DOK IX nr 18 z 5 V 

1939.
140  P. Cichoracki, Droga ku anatemie. Wacław Kostek -Biernacki (1884 -1957), Warszawa 2009, s. 335 -336.
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The Union of Young Poland in Polesie in 1937 -1939

One of the symptoms of disintegration – after the death of Marshal of Poland Józef Piłsud-
ski – of the political group which drew on the Piłsudski camp traditions was the establishment 
of the Camp of National Unity (Obóz Zjednoczenia Narodowego) in 1937. . The political “turn to 
the right” made then by some of the Piłsudski followers manifested itself inter alia in cooperation 
with radical, right -wing youth groups. The result of the agreement was the establishment of the 
Union of Young Poland (Związek Młodej Polski, ZMP). Its leadership was entrusted to people as-
sociated with the National -Radical Movement. The structures of the new organization were also 
set up in the Polesie Province.

Problems in the functioning of the organization were especially connected with the selection 
of the leaders. The underlying background was radical anti -Semitic slogans, inability to reach 
agreement with other youth organizations, and fi nally, incidents violating public order. It was 
only the changes made in early 1939 that produced the desired eff ects. Initially, the organization 
developed with visible diffi  culty. In the fi rst year it failed to win members outside the largest 
towns in Polesie. From the spring of 1938 the ZMP slowly expanded the number of its members. 
With time, its branches also appeared in smaller centers.

An important sphere of the ZMP’s activity was anti -Jewish actions. The changes that took 
place in late 1938 and early 1939 had some moderating eff ect. With time, the issues of the com-
munist threat or Polish -Ukrainian relations appeared on the ZMP’s agenda. Strong emphasis was 
laid on the problem of improving the country’s economic conditions. Changes in the forms of the 
ZMP’s activities came with the end of 1938 and the beginning of 1939. They were brought about 
by early parliamentary elections, the exacerbated crisis in Polish -Czech relations and by the go-
vernment’s mobilization orders.





Piotr Kamela
Lublin

,,Nowy Głos Lubelski” 1940 -1944

,,Nowy Głos Lubelski” wraz z kilkoma dziennikami i innymi czasopismami 
wydawanym przez okupacyjne władze niemieckie w czasie drugiej wojny świato-
wej, należał do tak zwanej prasy ,,gadzinowej”, zwanej też prasą ,,jawną”. Miały one 
za zadanie posłużyć, jako narzędzie propagandy do informowania społeczeństwa 
polskiego o sukcesach wojsk niemieckich. Po krótkim czasie władze okupacyjne 
w Generalnym Gubernatorstwie szybko zdały sobie sprawę, że periodyki wyda-
wane w języku polskim, świetnie nadają się do wywierania określonych podstaw 
wśród ludności polskiej. Bezwzględne posłuszeństwo, karność i lojalność były 
podstawowymi cechami wymaganymi przez Niemców od Polaków. Dziennik lu-
belski wydawany wraz z innymi pismami w języku polskim przez okupacyjne wła-
dze Rzeszy, miał spełniać w propagandzie role informatora i propagatora postaw 
uznanych przez władze okupacyjne za pożądane. Jednocześni starano się wpoić 
Polakom, że nowo zaistniała sytuacja jest stała i nic nie może przekreślić dominacji 
Niemiec w tej części Europy. O wolnej, niezależnej Polsce należało jak najszybciej 
zapomnieć i przystosować się jak najlepiej do nowej sytuacji.

,,Nowy Głos Lubelski” – czołowe pismo gadzinowe w dystrykcie lubelskim, wy-
dawany był w Lublinie, a kolportowano go na cały dystrykt. Pierwszy jego numer 
ukazał się 20 stycznia 1940 r., a ostatni, do jakiego udało się dotrzeć autorowi tej 
pracy nosi datę 23 -24 lipca (niedziela -poniedziałek) 1944 r. Początkowo wycho-
dził, jako tygodnik. Od połowy marca ukazywał się trzy razy w tygodniu, a od 
końca maja 1940 r. został dziennikiem. Cieszył się on wśród czytelników nie ma-
łym powodzeniem, czego dowodem może być chociażby liczba ogłoszeń zamiesz-
czanych na ostatniej stronie. Na początku ukazywania, gazeta lubelska miała dosyć 
pokaźną liczbę stron dochodzącą do dwunastu. Oprócz artykułów informacyjno-
-propagandowych i ogłoszeń, zamieszczano w nim m.in. dodatki dla pań, czy osób 
zainteresowanych ogrodnictwem. Wraz ze wzrostem częstotliwości ukazywania się 
liczba stron malała, zatrzymując się na czterech. Administracja pisma mieściła się 
przy ulicy Krakowskie Przedmieście 41 na parterze, redakcja natomiast na pierw-
szym piętrze1. Trudno jest napisać o pracownikach gazety. Wynikało to ze środ-
ków bezpieczeństwa. Skład redakcji i współpracownicy pozostając anonimowi nie 
narażali się na ewentualny odwet polskiego podziemia, wynikający ze współpracy 
z Niemcami.

Zadaniem tego artykułu jest przedstawienie wizji wojny i okupacji na pod-
stawie ,,Nowego Głosu Lubelskiego”. Chciałbym w mojej pracy ukazać metody 

1  ,,Nowy Głos Lubelski”, 23 V 1940, nr 36, s. 4.
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propagandy niemieckiej w odniesieniu do tematyki politycznej i wojennej, a także 
przedstawić obraz okupacji, jaki rysuje się po przeczytaniu roczników lubelskiej 
gadzinówki. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ jak do tej pory nie ukazała się 
żadna praca prezentująca tak wnikliwie tematykę prasy gadzinowej i jej charakter, 
jako źródła historycznego.

Artykuły o treści politycznej były wymierzone przede wszystkim przeciw-
ko Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym i Związkowi Sowieckiemu. Za ich 
pomocą chciano narzucić polskiemu społeczeństwu obraz tych dwóch państw, 
jako wrogów nie tylko III Rzeszy, ale i narodu Polskiego. Zdecydowana większość 
z nich była oczywiście sfałszowana, jednak niektóre z nich okazały się prawdziwe. 
Niestety ze szkodą dla Polski. Ostatniemu z wyżej wymienionych państw było po-
święcone najwięcej miejsca na łamach prasy, dlatego biorąc pod uwagę ograniczo-
ne wymiary tego artykułu, autor tej publikacji skupi się na prezentacji propagandy 
politycznej wymierzonej w Kraj Rad.

Propaganda antysowiecka na łamach ,,Nowego Głosu Lubelskiego” jest obec-
na ze zrozumiałych względów dopiero po 22 czerwca 1941 r. Wcześniej dziennik 
starał się utrzymywać w społeczeństwie obraz jak najlepszych stosunków pomię-
dzy obydwoma państwami totalitarnymi. Starano się wykorzystywać każde spo-
tkanie pomiędzy przedstawicielami obydwu krajów, żeby tę nienaturalną przyjaźń 
pomiędzy nazistami, a komunistami uwiarygodnić. Taki też miał mieć charakter 
artykuł dotyczący wizyty ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Moło-
towa w Berlinie. W czasie, którego miał się spotkać z czołowymi przedstawicielami 
III Rzeszy, m.in. Ribbentropem, który wydał na cześć swojego gościa uroczyste 
przyjęcie, o czym szeroko informował ,,Nowy Głos Lubelski”. Ich rozmowa zrela-
cjonowana przez prasę, miała być: ,,utrzymana w duchu przyjacielskich stosunków 
niemiecko -sowieckich”2.

Sytuacja ulega radykalnej zmianie po wybuch wojny pomiędzy niedawnymi 
sojusznikami. Pierwszym celem propagandy antysowieckiej było przekonanie pol-
skiego czytelnika, że ZSRR już od dawna przygotowywał atak na swojego zachod-
niego sąsiada. Pod koniec czerwca ,,Nowy Głos Lubelski” zamieścił artykuł, według 
którego Stalin już szóstego maja miał mówić o możliwości wojny z Niemcami3. 
Z kolei w numerze z pierwszego sierpnia czytamy: ,,W Łucku odkryto sensacyjne 
plany ataku Armii Czerwonej na Prusy i Gen. Gubernatorstwo”4. Gdy wojna stała 
się faktem, Związek Sowiecki miał zażądać od swoich sojuszników otwarcia dru-
giego frontu na zachodzie Europy i pogwałcenia neutralności Portugalii i Hiszpa-
nii5, a także wypowiedzenia wojny sojusznikom Niemiec6. Prasa informowała tak-
że o przeprowadzonej razem z Anglikami interwencje w Iranie7. Abstrahując nieco 
od tematu, należy zauważyć, że nie był to najlepszy zabieg propagandowy. Suge-
rowanie, że kraj, który doznaje od Niemiec samych porażek na froncie i jest bliski 

2  ,,NGL”, 15 XI 1940, nr 183, s. 2.
3  ,,NGL”, 29 -30 VI 1941, nr 149, s. 1.
4  ,,NGL”, 1 VIII 1941, nr 177, s. 1.
5  ,,NGL”, 22 VII 1941, nr 168, s. 1.
6  ,,NGL”, 6 XII 1941, nr 260, s. 1.
7  ,,NGL”, 28 VIII 1941, nr 200, s. 1.
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anarchii, stać jeszcze na atak na inne państwo może, mówiąc delikatnie, mijać się 
z celem i wywrzeć na czytelniku efekt całkiem odmienny od zamierzonego.

Propaganda antysowiecka dążyła do ukazania, próby rozprzestrzeniania rewo-
lucji na inne kraje Europy. Prasa na początku wojny pisała o ,,Propagandzie wy-
wrotowej Moskwy we wszystkich krajach europy”8, co miało sugerować zagrożenie 
Starego Kontynentu ideologią komunistyczną. Gdy współpraca pomiędzy alianta-
mi zachodnimi, a Związkiem Sowieckim przybiera na sile, dziennik nie wahał się 
tego tłumaczyć wzrostem aktywności komunistów w tych krajach9.

Będąc przy propagandzie antysowieckiej w 1941 r. należy jeszcze zwrócić uwa-
gę na fakt, że artykułów o tej tematyce w ,,Nowym Głosie Lubelskim” jest relatyw-
nie mało. Wynikało to z faktu, iż nie doceniono siły Armii Czerwonej i wierze, 
że Wermacht zakończy kampanię w ZSRR do końca 1941 r. Sytuacja nie ulega 
zmianie w następnym roku. Propaganda antysowiecka jest obecna właściwie tyl-
ko w artykułach wojennych. Radykalną zmianą można zanotować w 1943 r. Nie 
chodzi tu tylko o wzrost ilościowy artykułów antysowieckich, ale i o ich formę. Po 
klęsce pod Stalingradem, szeroko opisywanej w prasie, notuje się coraz więcej ar-
tykułów mówiących o zagrożeniu Europy przez Związek Sowiecki.

Prasa przytacza słowa samego Hitlera straszącego społeczeństwo wizją bol-
szewizacji Starego Kontynentu. Furher stwierdza: ,,Nie papierowe deklaracje an-
glosaskich mężów stanu, lecz niemiecki żołnierz broni Europę przed nawałą bol-
szewicką”, dalej ostrzega: ,,albo zwyciężą Niemcy […] a tym samym Europa, albo 
ze wschodu wtargnie azjatycko -bolszewicka nawała na najstarszy kontynent kul-
tury”, następnie przekonuje, że ,,od przeszło 10 lat, bolszewizm przygotowywał się 
do najazdu na Europę, drogą planowanych zbrojeń o zaiste gigantycznych rozmia-
rach”10. Warto tutaj zauważyć, że Wermacht kreowany jest w prasie, jako obrońca 
Starego Kontynentu przed komunizmem. Należy jednak wątpić żeby osoba Hitlera 
była odpowiednia, do roli obrońcy Europy sprzed jarzmem totalitarnego reżimu 
Sowieckiego.

Po porażce nad Wołgą, ,,Nowy Głos Lubelski” zamieszcza znamienny artykuł 
informujący o solidarności narodów europejskich w obliczu tej klęski: Od krańca 
do krańca przechodzi przez Europę fala antybolszewizmu11. Można w nim prze-
czytać o gotowości narodów Europejskich do walki z ,,bolszewizmem”, wynikają-
cej z doniesień kół rządowych aliantów zachodnich, jakoby znaczna część Europy 
miała się znaleźć w strefi e wpływów Sowieckich. Niedługo potem dziennik lubelski 
zamieścił wypowiedz ministra hiszpańskiej Falangi, pana Arreza, który prorokuje: 
,,Wszyscy Ci którzy sądzą, że zwycięstwo bolszewików nie równałoby się zagładzie 
całej Europy mylą się […]. Gdyby wał powstrzymujący obecnie bolszewików nie 
wytrzymał, fala bolszewicka nie oszczędziłaby ani jednego narodu kontynentu”, 
następnie mówiąc o Błękitnej Dywizji walczącej u boku armii niemieckiej miał on 
powiedzieć: ,,Naszym posłannictwem jest zwrócenie uwagi całej Europy na wspól-
nego wroga i wezwać ją całą do podjęcia nowej wyprawy krzyżowej”. Oprócz wy-

8  ,,NGL”, 26 VI 1941, nr 146, s. 2.
9  ,,NGL”, 10 IX 1941, nr 211, s. 2.
10  ,,NGL”, 3 II 1943, nr 27, s. 1.
11  ,,NGL”, 16 II 1943, nr 38, s. 1.
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powiedzi Arreza, są również doniesienia prasowe z innych państw neutralnych 
m.in. z Portugalii i państw Skandynawskich. Warto tutaj postawić pytanie, jakie 
wrażenie wywarło w społeczeństwie polskim doniesienia o wspólnej walce naro-
dów Starego Kontynentu przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Nie ulega wątpli-
wości, że podchodzono do nich raczej sceptycznie. Do tego nie można zapominać 
o rzeczywistości okupacyjnej, która zwykłemu człowiekowi była na tyle uciążliwa, 
że niewiele miejsca pozostawało na myślenie o powojennej przyszłości.

Wizja powojennej Europy, była jednym z najbardziej chętnie wykorzystywa-
nym tematów w propagandzie antysowieckiej. Na stronach dziennika przytaczano 
futurystyczną wizje Starego Kontynentu, znajdującego się pod kontrolą Sowiecką. 
Warto zwrócić uwagę na to, że zastosowano tutaj całkowicie odmienną taktykę 
niemieckiej propagandy. Po raz pierwszy prasa sugeruje wprost możliwość prze-
granej Niemiec w tej wojnie, jest to tym bardziej ciekawe, że takie głosy pojawiają 
się w dzienniku już na początku 1943 r.

Wizja przyszłej granicy Polski ze Związkiem Sowieckim odgrywała w prasie 
gadzinowej istotny element propagandy antysowieckiej. ,,Nowy Głos Lubelski” 
informował o wypowiedziach komunistycznych przedstawicieli władz moskiew-
skich dotyczących przyszłej granicy wschodniej. Przy okazji nominacji dzienni-
karza Aleksandra Kornejczuka (notabene męża Wandy Wasilewskiej) na zastępcę 
komisarza ludowego do spraw polityki zagranicznej, dziennik informował o jego 
wypowiedziach na tematy Polskie. Kornejczuk o żądaniach Polski dotyczących 
przyszłej wspólnej z ZSRR granicy, miał się wypowiedzieć, jako o ,,największej 
niedorzeczności”12, a polski rząd w Londynie określił mianem ,,aneksjonistów im-
perialistycznych”. Warto przy okazji przytoczyć również wypowiedz ambasadora 
sowieckiego w Waszyngtonie. Litwinow miał powiedzieć: ,,Żądania obozu emigra-
cyjnego grupującego się wokół osoby Sikorskiego, mają wyraz wybitnie imperiali-
styczny i z tego powodu nie nadają się do dyskusji”13. O ile większość wiadomości 
zamieszczanych w ,,Nowym Głosie Lubelskim” bez wahania można zaliczyć do 
kłamliwych, o tyle informacje dotyczące wizji przyszłej Polski niestety okazały się 
prawdziwe.

Prawdziwą burzę w „Nowym Głosie Lubelskim” wywołało odkrycie grobów 
polskich ofi cerów w Katyniu w kwietniu 1943 r. Fakt ten lepiej niż jakikolwiek 
inny nadawał się do wywołania antagonizmu antysowieckiego w społeczeństwie 
polskim. Katyń szeroko opisywany w prasie gadzinowej miał odegrać wielką role 
w tym procesie, jak i w następnych zatargach polsko -sowieckich opisywanych na 
łamach prasy. Propaganda niemiecka z wielką skrupulatnością podeszła do sprawy 
mordu na polskich ofi cerach.

,,Nowy Głos Lubelski” relacje z odkrycia tej odrażającej zbrodni rozpoczął od 
skrupulatnego przedstawienia miejsca kaźni polskich ofi cerów: ,,W masowych 
grobach porośniętych około 3 -letnim młodym drzewostanem świerkowym zna-
leziono leżące w kilku warstwach szczątki ofi cerów, pomordowanych wystrzałami 
oddanymi wyłącznie w tył głowy”14. Władze niemieckie chcąc uwiarygodnić w spo-

12  ,,NGL”, 27 III 1943, nr 72, s. 1.
13  Ibidem.
14  ,,NGL”, 16 IV 1943, nr 89, s. 1.
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łeczeństwie polskim podawane przez siebie informacje zaprosiły polską delegacje 
do obejrzenia miejsca zbrodni. Dziennik zamieścił na swoich stronach sprawozda-
nie generalnego sekretarza Polskiego Czerwonego Krzyża15, Skarzyńskiego, który 
zdaje relacje z postępów w procesie ekshumacji zwłok. Dziennik informował rów-
nież o wysłaniu specjalnego wysłannika, który naocznie miał zrelacjonować miej-
sce zbrodni. Oprócz opisu miejsca zbrodni i sposobu likwidacji polskich ofi cerów, 
dziennikarz opisuje relacje naocznych świadków: pracowników kolei smoleńskiej, 
a także miejscowej ludności cywilnej. Jeden z kolejarzy uczestniczących w trans-
porcie Polaków, tak relacjonuje to wydarzenie: ,,W marcu i kwietniu 1940 roku 
nieomal codziennie przybywały do Smoleńska pociągi składające się z wagonów 
putiłowskich, z których pod silną strażą funkcjonariuszy NKWD wysadzano pol-
skich ofi cerów”16. Dziennikarz opisuje także relacje miejscowych chłopów, którzy 
widzieli transporty ofi cerów do lasu katyńskiego: ,,samochody ciężarowe z żołnie-
rzami w obcych im polskich mundurach, zdążające do sosnowego lasku na Koziej 
Górze, a następnie słyszeli serie strzałów rewolwerowych”. Na koniec zamieszczo-
na jest informacja o liczbie pomordowanych ustalonej na 10 -12 tysięcy. Dziennik 
przytoczył również relacje z wizyty polskich ofi cerów – jeńców z niemieckich ofl a-
gów, którzy ze zgrozą uczestniczyli w ekshumacji zwłok17. Warte zaznaczenia jest, 
że gazeta lubelska zamieszczała przez pewien czas na pierwszej stronie listę osób, 
które udało się zidentyfi kować.

Kiedy stosunki pomiędzy polskim rządem w Londynie, a ZSRR zostały zerwa-
ne propaganda antysowiecka w Nowym Głosie Lubelskim skupiła się na ukazaniu 
trudnego położenia Polaków w Związku Sowieckim. Było to trafna próba propa-
gandy niemieckiej, wymierzona w wywołanie antysowieckich nastrojów w polskim 
społeczeństwie. Jeszcze przed ofi cjalnym zerwaniem stosunków można było prze-
czytać o Polakach w ZSRR, że są ,,zakładnikami Stalina”18. Dziennik oskarża wła-
dze Kremla o przetrzymywanie dwóch milionów obywateli polskich: ,,aby zmusić 
Polaków do uznania pewnych żądań sowieckich w sprawie granicy na wschodzie 
Europy”. W jednym z kolejnych numerów możemy przeczytać o obawach związa-
nych z ich niepewnym i tragicznym losem19. Natomiast na początku maja gazeta 
lubelska poinformowała o zamknięciu granicy ZSRR dla Polaków i o przyznaniu 
im obywatelstwa Sowieckiego20. W jednym z numerów jest zamieszczona relacja 
naocznego światka Siergiejewa Szyrokowa, który opisuje warunki, w jakich prze-
trzymywani byli polscy jeńcy na terytorium Sowieckim. W swoim opisie zwraca 
on uwagę na ciężkie warunki obozowe: ,,Z dnia na dzień wzrasta śmiertelność 
wśród jeńców polskich”21, a także na sadyzm władz obozowych. Natomiast latem 
1944 r. dziennik podał ofi cjalną liczbę polskich ofi ar w Związku Sowieckim usta-

15  ,,NGL”, 22 IV 1943, nr 94, s. 1.
16  ,,NGL”, 17 IV 1943, nr 90, s. 1.
17  ,,NGL”, 21 IV 1943, nr 93, s. 1.
18  ,,NGL”, 22 IV 1943, nr 94, s. 1.
19  ,,NGL”, 30 IV 1943, nr 98, s. 1.
20  ,,NGL”, 5 V 1943, nr 102, s. 1.
21  ,,NGL”, 8 VI 1943, nr 130, s. 2.
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loną na 1,5 miliona22. Gazeta zaznaczała, że są to ofi cjalne dane polskiego rządu 
emigracyjnego.

W 1944 r. propaganda antysowiecka na łamach dziennika wykorzystuje głów-
nie spekulacje na temat przyszłego ustroju w powojennej Polsce. Władze oku-
pacyjne zdawały sobie sprawę z relatywnie niskiego poparcia przedwojennego 
polskiego społeczeństwa dla komunistów. Chcąc to wykorzystać rozpoczęły roz-
powszechniać skądinąd, co się później okazało, prawdziwą informacje o komuni-
stycznym ustroju przyszłej, powojennej Polski. W jednym z numerów na początku 
roku można było przeczytać artykuł, w którym jego autor ostrzega: ,,Sowiety za-
mierzają utworzyć komunistyczny rząd na terenie Polski”23, jednocześnie jest tutaj 
podkreślone, że ,,Emigracja polska nie może liczyć na poparcie ze strony Anglii 
lub USA”. Z kolei w jednym z numerów z lutego, dziennik informował: ,,Na rozkaz 
Stalina powstała w Moskwie rada narodowa dla uwolnienia Polski”24. Artykuł ten 
dotyczy, jak łatwo się domyśleć, powołaniu przez Stalina, Polskiego Komitetu Na-
rodowego, który miał być przeciw wagą dla polskiego rządu londyńskiego. W dal-
szej części tego sprawozdania można przeczytać opinie Moskwy: ,,aby rezydujący 
wciąż jeszcze w Londynie polscy emigranci ustąpili i zrobili miejsca wysuniętym 
przez Moskwę bolszewickim fi gurantom”. ,,Nowy Głos Lubelski” wykorzystywał 
w propagandzie antysowieckiej również działania polskich komunistów działa-
jących w Moskwie. Lakoniczne komentarze dotyczyły przede wszystkim osoby 
Wandy Wasilewskiej i Związku Patriotów Polskich. O ile do polskiego rządu emi-
gracyjnego w Wielkiej Brytanii prasa gadzinowa odnosiła się w miarę obiektyw-
nie, a nawet z udawanym współczuciem, o tyle polscy komuniści w Moskwie byli 
z całą zaciętością zwalczani na łamach prasy. Każdy powód do ataku na tworzące 
się zręby przyszłego komunistycznego rządu był dobry. Przy okazji otrzymania 
przez Wandę Wasilewską nagrody literackiej im. Stalina, jest zwrócona uwaga na 
jej działalność rewolucyjną. Dziennik informuje, że Wasilewska jest autorką pisma 
,,Wolna Polska” organu polskich komunistów: ,,Pismo to jawnie występuje z żąda-
niem utworzenia polskiej republiki radzieckiej i silnie atakuje rząd emigracyjny 
Sikorskiego, określając go, jako rząd imperialistyczny. Poza tym Wasilewska stoi 
na czele t.zw. Związku Patriotów Polskich. Związek ten nie jest niczym innym, jak 
związkiem komunistów Polskich”25. Nota o przyznaniu Wasilewskiej nagrody lite-
rackiej była pierwszym przypadkiem, kiedy ,,Nowy Głos Lubelski” poinformował 
o działalności kół polskich w Związku Sowieckim.

Działania militarne na łamach lubelskiej gadzinówki zajmują czołową pozy-
cję. Zadaniem tej części mojego artykułu nie jest opisanie poszczególnych walk na 
frontach II wojny światowej, a zwrócenie uwagi na typowe chwyty propagandowe 
wykorzystywane przez niemieckie gadzinówki. Najlepszym do tego przykładem 
będzie opis działań wojennych na froncie wschodnim. Oczywiście wszystkie inne 
wysiłki wojenne podejmowane przez Niemcy lub ich sojuszników były również 

22  ,,NGL”, 23 -24 VII 1944, nr 173, s. 2.
23  ,,NGL”, 12 I 1944, nr 9, s. 2.
24  ,,NGL”, 18 II 1944, nr 41, s. 1.
25  ,,NGL”, 27 III 1943, nr 72, s. 2.
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opisywane w prasie (szczególnie te zwycięskie). Jednak to wojna ze Związkiem So-
wieckim zajmowała najwięcej miejsca na stronach gazet jawnych.

Oczywiście tak jak inne konfl ikty opisywane na łamach ,,Nowego Głosu Lubel-
skiego”, tak i ten nie był wywołany z winy III Rzeszy. Propaganda niemiecka chcąc, 
jak to zawsze było w jej zwyczaju, przekonać czytelnika do swoich racji, dotyczą-
cych odpowiedzialnych za wybuch konfl iktu dokonała zakrojonej na szeroką skale 
manipulacji faktami. Oczywiście cała wina za rozpoczęcie wojny była zrzucona 
na ZSRR i Wielką Brytanie. ,,W czasie, gdy Niemcy skoncentrowały wojska w Ru-
munii i Bułgarii, aby przeszkodzić w usadowieniu się wojsk angielskich w Grecji. 
Sowiety próbowały w porozumieniu z Anglią zaatakować Niemcy od tyłu”26. Prasa 
zwraca uwagę na koncentracje Armii Czerwonej w Besarabii i Mołdawii, poparcie 
Jugosławii w niedawnej wojnie, próby wciągnięcia do konfl iktu Turcji i naciski na 
Rumunie w celu odstąpienia od sojuszu z Rzeszą. Natomiast układ zawarty pomię-
dzy Niemcami, a ZSRR, według propagandy: ,,służył jedynie, jako taktyczne środ-
ki do wykorzystania pomyślnej koniunktury politycznej”27. ,,Nowy Głos Lubelski” 
zamieścił na swoich stronach opinie prasy europejskiej dotyczące rozpoczętej woj-
ny. Wśród doniesień dominują wyrazy sympatii i pochwały dla działań Wermach-
tu na wschodzie. Wszystko to miało na celu przekonanie polskiego czytelnika do 
racji niemieckich i jeżeli nie nastawić go pozytywnie to przynajmniej neutralnie 
do zaistniałej sytuacji.

W relacjach z frontu wschodniego dominują informacje podkreślające wyjąt-
kowość tego konfl iktu w dziejach świata. Podkreślane są często wielkie straty Ar-
mii Czerwonej, natomiast ani jednym słowem nie są wymienione straty Wehr-
machtu. Ta swoista propagandowa megalomania wyrażała się w wiadomościach 
typu: ,,Największa bitwa w historii świata pod Białymstokiem i Mińskiem została 
zakończona. Dotychczas wzięto do niewoli 400 000 jeńców, zniszczono ogółem 
6 233 samoloty […] zdobyto lub zniszczono 3 332 wozy pancerne, 1 809 dział 
i wielkie ilości innej broni”28. Co ciekawe ,,Nowy Głos Lubelski” nie unikał wiado-
mości o kontratakach Armii Czerwonej. Chcąc zachować przynajmniej częściowy 
obiektywizm informował od czasu do czasu o ,,wypadach” wojsk sowieckich, które 
oczywiści były od razu były neutralizowane i nie czyniły żadnych szkód wojskom 
niemieckim.

Propaganda niemiecka chcąc wywrzeć wrażenie wojny cywilizowanej Europy 
z ,,sowieckim barbarzyństwem” zamieszczała często informacje o walkach państw 
sojuszniczych Niemiec, a także ochotników z innych krajów Europy. Typowymi 
artykułami wojennymi były doniesienia prasowe o walkach wojsk fi ńskich na pół-
nocy, a rumuńskich i węgierskich na południu frontu.. Czytając tego typu doniesie-
nia można odnieść wrażenie większego zaangażowania wojsk z państw satelickich 
Rzeszy niż to miało miejsce w rzeczywistości. Równie ważne było ukazanie wielkie 
liczby ochotników z państw ofi cjalnie niebiorących udziału w konfl ikcie. To zada-
nie miały spełniać doniesienia prasowe typu: ,Hiszpania wyśle na wschód swych 

26  ,,NGL”, 24 VI 1941, nr 144, s. 2.
27  ,,NGL”, 26 VI 1941, nr 146, s. 1.
28  ,,NGL”, 13 -14 VII 1941, nr 161, s. 1.
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ochotników29, czy: ,77 placówek przyjmuje zgłoszenia ochotników duńskich30. Bardzo 
interesujące było zamieszczenie odezwy atamana kozackiego gen. Bogdana Moro-
sa do narodu ukraińskiego w którym nawołuje on do walki z ,,bolszewizmem”31.

Prasa gadzinowa chcąc bardziej uwiarygodnić swoje doniesienia, zamieszczała 
relacje naocznych świadków walk na froncie wschodnim. Jeden z żołnierzy so-
wieckich, którzy dostali się do niewoli miał powiedzieć: ,,Wiemy, że z żadnej bitwy 
nie wyjdziemy żywi. W walce znajdujemy się pomiędzy wojskami niemieckimi 
i karabinami maszynowymi komisarzy politycznych”32. Był to typowy przykład za-
biegu propagandowego mającemu na celu ukazanie polskiemu czytelnikowi re-
aliów panujących w Armii Czerwonej, co w konsekwencji miało doprowadzić do 
potępienia tej struktury militarnej w społeczeństwie. Powyższa relacja wpisywała 
się jak najbardziej wygodnie do wiadomości informujących o coraz gorszych mo-
ralach w wojsku sowieckim. Obok złych nastrojów w armii sowieckiej informo-
wano również o katastrofalnym jej stanie osobowo -materiałowym33. Tym bardziej 
powyższe doniesienia były wyraźne, jeżeli zestawić je z informacjami o zwycię-
stwach armii niemieckiej, o której Hitler w jednym ze swoich wystąpień miał po-
wiedzieć: ,,Osiągnięto […] sukcesy przechodzące daleko najśmielsze własne ocze-
kiwania […]. Rozbicie potężnej armii sowieckiej zawdzięczać należy przewadze 
niemieckiego dowództwa, nieprześcignionej jakości broni, pierwszorzędnemu 
wyszkoleniu i doświadczeniu wojennemu wojska, a przede wszystkim bohater-
stwu żołnierza niemieckiego i jego towarzyszy broni”34.

Wraz z nastaniem jesieni na łamach dziennika zaczyna się pojawiać coraz wię-
cej informacji zwiastujących rychłe zakończenie wojny. Było to związane z zakoń-
czeniem bitwy pod Kijowem, ochrzczonej mianem: ,,Największej bitwy w histo-
rii Świata”35 i rozpoczynającymi się zmaganiami o Moskwę i Leningrad. Niedługo 
potem można było przeczytać wielką czcionką: ,KAMPANIA NA WSCHODZIE 
JUŻ ROZTRZYGNIĘTA i odezwę Führera, w której mówi: ,,Dziś rozpoczęła się 
ostatnia rozstrzygająca bitwa tego roku. Zada ona śmiertelny cios przeciwnikowi, 
a tem samem i winowajcy całej wojny samej Anglii”36. Analizując powyższą wy-
powiedz trudno nie odnieść wrażenie, że klęska w bitwie o Wielką Brytanię jest 
wciąż żywa.

Mimo iż prasa pisała o wielkiej przewadze niemieckiej i o zwycięstwie, któ-
re było tylko kwestą czasu, nagle tematyka wojenna zmienia swój główny temat 
i przechodzi do innych części frontu wschodniego. Gdy jest już wiadome, że kam-
pania W ZSRR nie zakończy się przed końcem roku zamieszczanych jest coraz 
mniej artykułów wojennych poruszających kwestię walk na froncie wschodnim. 
Było to związane z zatrzymaniem niemieckiego uderzenia na Moskwę i Leningrad, 
złymi warunkami atmosferycznymi, na które Wermacht nie był przygotowany, 

29  ,,NGL”, 1 VII 1941, nr 150, s. 1.
30  ,,NGL”, 11. VII 1941, nr 159, s. 1.
31  ,,NGL”, 3 VII 1941, nr 152, s. 1.
32  ,,NGL”, 25 VII 1941, nr 171, s. 1.
33  ,,NGL”, 8 VIII 1941, nr 183, s. 2.
34  Ibidem, s. 1.
35  ,,NGL”, 30 IX 1941, nr 228, s. 1.
36  ,,NGL”, 12 -13 X 1941, nr 239, s. 1.
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a także z kontrofensywami Armii Czerwonej. Oczywiście prasa rzadko informo-
wała o nowo zaistniałej sytuacji. Wiadomości wojenne skupiły się w tym czasie 
głównie na froncie walk dalekowschodnich.

Na początku 1942 r. w mało licznych artykułach opisujących sytuację na fron-
cie wschodnim, przeważają informacje dotyczące kontrataków sowieckich odpie-
ranych przez wojska niemieckie. Jest rzeczą charakterystyczną, że wiadomości tego 
typu zamieszczano przeważnie na drugiej stronie gazety. Propaganda niemiecka 
chcąc w jakiś sposób usprawiedliwić bierność Wehrmachtu podawała często infor-
macje o złych warunkach atmosferycznych. Miało to przekonać polskiego czytel-
nika, że przerwa w ofensywie w Związku Sowieckim jest tylko chwilowa. Równie 
często, co wiadomości o złych warunkach atmosferycznych pojawiają się w prasie 
informacje o przygotowaniach do walk wiosennych. Gdy wiosna faktycznie przy-
chodzi to poza nic niemówiącymi stwierdzeniami typu: ,,Na północnym odcinku 
frontu zdobyto szereg dalszych miejscowości”37, nic się nie zmienia. Propaganda 
tłumaczy to kuriozalnym stwierdzeniem ,,Jeszcze niekorzystne warunki terenowe 
na Wschodzie”38 tylko, że był już czerwiec. Dopiero wraz z nastaniem lata sytuacja 
ulega zmianie.

W czasie bogato relacjonowanej ofensywy na południowy odcinku frontu, 
,,Nowy Głos Lubelski” szczególnie skupił się, obok relacji z kampanii kaukaskiej 
na bitwie o Stalingrad. Bitwa stalingradzka ochrzczona przez prasę ,,jedną z najpo-
tężniejszych w całej wojnie”39, oprócz militarnego miała również wielkie znaczenie 
propagandowe. Wśród szczegółowych opisów walk ulicznych typu: ,,W Stalingra-
dzie zdobyto w walkach ulicznych wielką fabrykę traktorów ,,Dzierżyński”40, moż-
na było przeczytać artykuł o nowych metodach walki z sowieckimi czołgami: ,,roz-
winęły się […] liczne metody walki, polegające na tym, że poszczególni żołnierze 
atakowali te ruchome twierdze […] dywizja piechoty […] zniszczyła zaledwie 
w ciągu 2 tygodni 277 czołgów bolszewickich. Szczególne sukcesy odnieśli przy 
tym dwaj podofi cerowie niemieccy, którzy podczas walki, trwającej półtorej go-
dziny zestrzelili (tak w oryginale) 11 czołgów”41. Abstrahując od tego, że relacja ta 
mogła wydawać się dla czytelnika mało wiarygodna, rzuca się w oczy fakt, słabości 
oddziałów niemieckich pod względem wyposażenia. Skoro piechota musi walczyć 
z jednostkami pancernymi wroga, który najwyraźniej góruje pod tym względem, 
nasuwa się pytanie gdzie są niemieckie czołgi. Tak, więc ten artykuł przy odpo-
wiedniej analizie mógł odnieść całkowicie odmienny skutek od zamierzonego 
przez propagandę. Od listopada wiadomości z frontu Wschodniego zaczynają po-
woli zanikać. Można to było wytłumaczyć, jak rok wcześniej ,,przygotowywaniem 
się do zimowych walk pozycyjnych”42.

Początek 1943 r. na froncie wschodnim przyniósł ostateczną klęskę wojsk nie-
mieckich pod Stalingradem. Piątego lutego ,,Nowy Głos Lubelski” podał: ,,Walka 

37  ,,NGL”, 23 IV 1942, nr 92, s. 1.
38  ,,NGL”, 5 VI 1942, nr 128, s. 1.
39  ,,NGL”, 30 -31 VIII 1942, nr 202, s. 1.
40  ,,NGL”, 18 -19 X 1942, nr 244, s. 1.
41  ,,NGL”, 20 X 1942, nr 245, s. 1.
42  ,,NGL”, 13 X 1942, nr 239, s. 1.
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w Stalingradzie zakończona 6 armia spełniła swój obowiązek”43. Prasa wychwa-
lała marszałka Paulusa i żołnierzy niemieckich, wraz z ich bałkańskimi sojusz-
nikami walczących do końca z przeważającym liczebnie i materiałowo wrogiem. 
Warto tutaj zamieścić nieco dłuższy, a bardzo ciekawy, fragment artykułu opisu-
jącego przebieg końcowych walk w tym mieście: ,,Pozycje niemieckie znajdujące 
się w kupach gruzów utworzone zostały w ostatnich dniach przy rezygnacji z tak 
już krótkiego wypoczynku. Ostrzeliwane są bez przerwy przez artylerie i zarzuca-
ne bombami […]. Wobec nieustannego ognia artyleryjskiego otoczeni żołnierze 
niemieccy ratują się jedynie wolą dalszej walki i życia. Gdzie tylko można było 
tworzono gniazda karabinów maszynowych […]. Jeśli bolszewickie oddziały wy-
padowe przystąpią do ataku wówczas grenadierzy odpierają ich białą bronią. Masy 
bolszewików przygniatają obrońców mimo to utrzymuje się pozycje. W krótkich 
przerwach walk daje się usłyszeć ryk głośników wzywających obrońców do pod-
dania się”44. We fragmencie tym zwraca uwagę ponadludzki wysiłek żołnierza 
niemieckiego i jego nieprzeciętny heroizm. Oczywiście wszystko to wraz z propa-
gandą polityczną miało wykreować w społeczeństwie polskim wizerunek walk na 
froncie wschodnim, jako starcia dobra ze złem. Propaganda umiejętnie żonglując 
faktami skutecznie ukrywała znaczenie klęski pod Stalingradem. Pisano: ,,Obrona 
Stalingradu pokrzyżowała zamiary szturmu czerwonych […] Obrona tego mia-
sta miała na celu osłonięcie niemieckiej armii operującej na Kaukazie i dlatego 
spełniła niezwykle ważne i doniosłe zadanie […]. Siły Sowieckie nie mogły dzięki 
temu otrzymać znaczniejszych posiłków z północy w skutek, czego rozmach ofen-
sywy czerwonych na Kaukazie był ograniczony”. Jest to ciekawy przykład prze-
kłamań niemieckiej propagandy dotyczącej tematyki wojennej. Od tego czasu, 
gdy armii niemieckiej na Wschodzie będą towarzyszyć same klęski, jest ich co-
raz więcej. Przykładem niech będzie ,,planowe” wycofanie się z Charkowa: ,,Nasze 
wojska opróżniły miasto Charków po planowym zniszczeniu ważnych obiektów 
wojskowych”45.

Gdy ofensywa zimowa zaczyna przebierać coraz niekorzystniejszy obrót, pra-
sa zawsze informuje o jakiś pozytywnych aspektach walk w Związku Sowieckim: 
,,Bolszewicy opłacają zdobycze niewspółmiernie wysokimi stratami”46. W drugiej 
połowie marca, żeby zmienić nieco ton, ogólnie negatywnych informacji, prasa za-
mieszcza informacje o odezwie wystosowanej przez byłego generała sowieckiego 
Własowa do ,,powstania przeciw bolszewizmowi […] wzywa on swoich rodaków, 
aby zrzucili jarzmo bolszewickie, ukończyli wojnę i podjęli akcję budowy nowej 
Rosji”47.

Kiedy wreszcie rusza niemiecka ofensywa pod Kurskiem, zakończona utratą 
ostatnich niemieckich rezerw pancernych, prasa opisując to wydarzenie zwraca 
uwagę na zaciętość walk i straty sowieckie: ,,Straty sowieckie w czołgach wynoszą 
już ponad 2200”48. Można zauważyć, że wszystko by się zgadzało, gdyby zamiast 

43  ,,NGL”, 5 II 1943, nr 29, s. 1.
44  ,,NGL”, 7 -8 II 1943, nr 31, s. 1.
45  ,,NGL”, 20 II 1943, nr 42, s. 1.
46  Ibidem.
47  ,,NGL”, 21 -22 III 1943, nr 67, s. 1.
48  ,,NGL”, 17 VII 1943, nr 164, s. 1.
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,,sowieckie” napisać ,,niemieckie”. Szybko jednak wszystko wróciło do normy i już 
kilka dni później ,,Nowy Głos Lubelski” informował: ,,Ofensywa sowiecka objęła 
cały front”49. Wraz z nastaniem jesieni na froncie wschodnim nic się nie zmieni-
ło. Sytuacja uległa zmianie po bitwie pod Lenino, gdzie w walkach uczestniczy-
li Polacy z Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Była to wygod-
na możliwość dla propagandy niemieckiej ukazania sytuacji żołnierzy polskich 
w Armii Czerwonej, a przy okazji oczywiście dogodna sposobność do budowania 
w społeczeństwie polskim antysowieckich nastrojów. W drugiej połowie listopada 
w dzienniku pojawia się wiadomość: ,,Żołnierze z polskiej dywizji ,,Kościuszko” 
uciekają z czerwonej armii”50, dalej, jak podaje niemieckie dowództwo na łamach 
gazety, można było przeczytać: ,,W rejonie bojowym smoleńska po raz pierwszy 
wzięły udział jednostki t. zw. ,,polskiej dywizji im. Tadeusza Kościuszki”. Jednostki 
te po krótkiej bitwie […] zgłosiły się do niemieckich linii bojowych”. O samej dy-
wizji i żołnierzach służących w niej było podane, że jej skład to po części żołnierze 
z dawnej armii polskiej wziętej w 1939 r. do niewoli, którzy nie chcąc umierać 
w głębi ZSRR z głodu, lub zginąć w Katyniu woleli zapisać się do ,,polskiej” dy-
wizji. ,,Nowy głos Lubelski” przy tej okazji zamieścił szereg wywiadów z polskimi 
żołnierzami służącymi na Wschodzie. W jednym z nich opatrzonym wymownym 
tytułem: ,Bunt za ,,Chińskim murem” sowieckim51, były sierżant armii polskiej (na-
zwiska nie podano) opowiada o gehennie w niewoli sowieckiej i formowaniu dy-
wizji. Oto jego fragmenty: ,,Ofi cer mówi ,,Jestem żołnierzem Polskim” na pytanie, 
dlaczego nosi mundur sowiecki odpowiada ,,Noszę, bo muszę”, dalej mówi ,,Polacy 
z resztą już dziś, nie walczą z wami, bo wszyscy, którzy tylko mogli, uciekli z linii 
bolszewickich”, następnie pokrótce opowiada on swoją historię, jak to po kampanii 
wrześniowej ukrywała się w lasach, wrócił do domu, został aresztowany i wywie-
ziony w głąb ZSRR. W dalszej części wywiadu podkreśla on, że Rosjanie mówili 
im, że będą oni walczyć za swój kraj, jednak jak tylko znaleźli się na linii walk, 
wraz ze swoimi towarzyszami starał się dostać za linie niemieckie. Na pytanie re-
portera czy nauczył się czegoś w Związku Sowieckim odpowiada: ,,O tak, nauczy-
liśmy się i wiemy, że sierp i młot bolszewicki to symbol śmierci i głodu”. W innym 
wywiadzie żołnierz polski opowiadał, że członkom dywizji za najmniejsze prze-
winienie groziło rozstrzelanie. Podkreśla on że większa część jednostki uległa za-
gładzie, najpierw przez ,,szalony ogień” niemiecki, a później przez samych Rosjan, 
gdy ci zorientowali się że Polacy chcą dołączyć do Niemców52. Trzeba przyznać, że 
,,Nowy Głos Lubelski” bardzo dobrze wykorzystał fakt rzucenia polskiej dywizji 
na front pod względem propagandowym. Oczywiście, co do autentyczności tych 
relacji można mieć zastrzeżenia.

Artykuły opisujące walki na froncie wschodnim w 1944 r. są obecne na łamach 
,,Nowego Głosu Lubelskiego” głównie tylko w pierwszych miesiącach. Właściwie 
we wszystkich notach prasowych poruszających ten temat, przewija się ten sam 
styl informujący o walkach z Armią Czerwoną. Ów nieuzasadniony optymizm 

49  ,,NGL”, 22 VII 1943, nr 168, s. 1.
50  ,,NGL”, 20 XI 1943, nr 271, s. 1.
51  ,,NGL”, 25 XI 1943, nr 275, s. 1.
52  ,,NGL”, 12 -13 XII 1943, nr 290, s. 1.
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i zakłamywanie faktów miały na celu jak najdłuższe utrzymanie czytelników w wie-
rze, że armia niemiecka panuje nad sytuacją. Nawet, gdy wojska sowieckie wkra-
czają na przedwojenne terytorium II Rzeczpospolitej prasa manipulując faktami 
informuje, że wszystko jest pod kontrolą niemieckiego dowództwa. Wraz z nasta-
niem wiosny na łamach dziennika pojawiają się wiadomości o przygotowaniach 
niemieckich do działań ofensywnych: ,,Przed nowym etapem walk na Wscho-
dzie. Dowództwo niemieckie osiągnęło punkt szczytowy przygotowań”53. Jednak, 
o czym niedługo można było się przekonać owe przygotowania wiosenne na nie-
wiele się zdały, ponieważ latem pojawiają się sporadycznie wiadomości typu: ,,Bol-
szewicy rzucają do swej ofensywy letniej olbrzymie masy ludzi i materiałów”54.

Co charakterystyczne od kwietnia ,,Nowy Głos Lubelski” zawierał tylko poje-
dyncze i lakoniczne wiadomości z walk z Armią Czerwoną. Związane to zapew-
ne było z ofensywą Sowiecką na polskim terytorium i czerwcowym lądowaniem 
aliantów zachodnich w Normandii.

,,Nowy Głos Lubelski” na swoich łamach drukował wiele artykułów dotyczą-
cych wojennych warunków egzystencji Polaków w Generalnej Guberni. Takie 
tematy jak przestępczość, warunki bytowe, czy szeroko rozumiana kultura były 
bogato opisywane w dzienniku lubelskim, dlatego, może stanowić on ciekawe źró-
dło historyczne tego okresu. Życie codzienne mieszkańców Lublina skupiało się 
w zasadzie na jednym podstawowym problemie, a mianowicie jak przeżyć w tych 
trudnych czasach okupacji. Podstawowym problemem z tym związanym było 
wyżywienie.

Nie ulega wątpliwości, że system kartkowy wprowadzony przez okupanta nie był 
wystarczający do zapewnienia ludności wystarczającej ilości kalorii. Tym bardziej, 
że tych skromnych przydziałów również często brakowało. Wynikało to z rabun-
kowej gospodarki surowcami naturalnymi prowadzonej przez władze niemieckie. 
Często zastępowano oryginalne produkty ich namiastkami. Cukier zastępowała 
sacharoza, tłuszcze zwierzęce zastępowała oliwa, herbatę produkowano z suszo-
nych skórek owoców, kawa była wytwarzana z palonej pszenicy z dodatkiem żo-
łędzi. Głównymi produktami żywnościowymi w tamtym czasie były chleb, ziem-
niaki i marmolada. Rzadko pojawiały się w menu jajka, różnego rodzaju kasze, czy 
makarony. Mięso i słodycze pozostawały w fazie marzeń ludności. Nie dotyczyło 
to oczywiście wszystkich. Ludzie bogaci, czy kolaboranci mogli sobie pozwolić na 
bardziej wyszukane dania. O wiele lepiej było na wsi gdzie gospodarstwa rolne 
mimo przymusowych dostaw kontyngentów produkowały żywność nie tylko na 
potrzeby rodziny, ale również na sprzedaż. Jednocześnie nie można zapominać, że 
ludność żydowska w gettach była pozbawiona nawet tych ,,rarytasów”. Często na 
żydowską kartę żywnościową przysługiwały produkty o łącznej wartości 200 -400 
kalorii dziennie. Niekiedy karty przeznaczone dla Żydów były unieważniane, taki 
wypadek miał miejsce np. w kwietniu 1940 r.55 Pozostawało wtedy do wyboru, albo 
zdobycie żywności na czarnym rynku, albo przymieranie głodem i w ostateczno-
ści śmierć głodowa.

53  ,,NGL”, 19 V 1944, nr 118, s. 1.
54  ,,NGL”, 28 VI 1944, nr 151, s. 2.
55  ,,NGL”, 4 IV 1941, nr 79, s. 3.
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Propaganda starała się ukryć zły stan aprowizacyjny ludności. Wraz z wiosną 
1940 r. dziennik zamieszczał proste sposoby: ,,Co i jak robić należy żeby potrawy 
były smaczne i pożywne”56. W artykule tym można było przeczytać: ,,Podstawowa 
zasada przyrządzania potraw tanich, a pożywnych jest wszechstronne, a przede 
wszystkim umiejętne wykorzystanie wartości każdego produktu, nie marnowanie 
odpadków i oszczędna gospodarka posiadanymi zapasami”. Dalej zaleca się m.in. 
długie moczenie grubych kasz np. fasoli i grochu, aby jak najkrócej je gotować, 
przez co stracą jak najmniej witamin. Proponuje się również nie smażenie mięs, 
a gotowanie i duszenie ich, przez co wykorzysta się wszystkie tłuszcze zwierzęce. 
Innym jeszcze przykładem jest wykorzystywanie kiszonek, na przykład z ogórków, 
z których można ugotować zupę.

Aby najlepiej zdać sobie sprawę z okupacyjnego wyżywienia, trzeba przyjrzeć 
się przykładowym kartom żywnościowym przeznaczonych dla mieszkańców mia-
sta. Na początku okupacji były wydawane tzw. karty kontrolne na produkty spo-
żywcze dopiero później zastąpiono je kartami żywnościowymi. Różnica polegała 
na tym, że na kartach kontrolnych sprzedawca odnotowywał ilość i jakość zaku-
pionego towaru, a karty żywnościowe podzielone były na kupony, za które moż-
na było nabyć od górnie określony rodzaj i ilość produktów spożywczych. Miały 
być one imienne i odnawiane co miesiąc. W razie ich zgubienia duplikatów nie 
wydawało się: ,,Zawierają one 15 kuponów na chleb, 4 na mąkę, 4 na mięso i 4 
na marmoladę, oraz 25 kuponów na towary różne”57. Oczywiście zmiana ta był 
spowodowana pogarszającymi się warunkami aprowizacyjnymi. Nie zawsze karty 
żywnościowe były tak ,,bogate”. Czasami znajdowały się na kartach tylko mąka 
i cukier. Przeważnie jesienią i zimą produktów na kartki, ze zrozumiałych wzglę-
dów można było dostać nieco więcej. Jesień była też porą na zdobycie skromnego 
zapasu ziemniaków. Ceny urzędowe na przełomie 1941/1942 r. wahały się od 6 do 
7 złotych za sto kilogramów58. Pod koniec 1940 r. przydział wynosił po 200 kilo-
gramów na jedną osobę59. Należy zauważyć, że ziemniaki były, obok chleba, pod-
stawowym elementem codziennego menu.

Nawet, gdy się miało ważną kartę, nie mogło się być pewnym otrzymania wy-
mienionego w niej produktu. Gdy pod koniec 1940 r. zabrakło ziemniaków na 
kartki, można było je otrzymać dopiero wiosną. Dziennik pisał o tym następująco: 
,,W jesieni ub. roku szereg osób nie wykorzystało całkowicie swych kart ziemnia-
czanych […] karty te nie utraciły swej ważności […] osoby prywatne są chwilowo 
wykluczone z rozdawnictwa, jednakże po załatwieniu list zbiorowych i w miarę 
otrzymywania transportów, po pewnym czasie zostaną i one obdzielone”60. Po-
dobnie było ze wstrzymaniem wydawania chleba. Można było również zdobyć po-
trzebne produkty drogą wymiany. W jednym z numerów napisano, że za kilogram 
jajek otrzyma się ¾ kilograma cukru61. Jeżeli było kogoś stać mógł kupić żywność 
na czarnym rynku. Ceny wolnorynkowe w październiku 1943 r. przedstawiały się 

56  ,,NGL”, 1 VI 1940, nr 41, s. 4.
57  ,,NGL”, 12 -13 I 1941, nr 9, s. 3.
58  ,,NGL”, 3 X 1941, nr 231, s. 3.
59  ,,NGL”, 6 -7 X 1940, nr 150, s. 3.
60  ,,NGL”, 7 VI 1941, nr 130, s. 3.
61  ,,NGL”, 9 -10 III 1941, nr 57, s. 3.
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następująco: 1 kg. mąki pszenno -razowej 12 zł (cena urzędowa 70 gr.), 1 kg. mięsa 
wołowego 20 zł. (2,50 zł.), 1 kg. masła 140 zł. (6 zł), 1 kg. słoniny – 120 zł, 1 kg. 
makaronu 10 zł. (1,80), 1 kg. marmolady 30 zł. (4 zł), 1 kg. chleba 10 zł (45 gr.), 1 
kg. cukru 45 zł. (1,66), 1 l. śmietany 20 zł.62

Podobnie jak żywność system kartkowy objął również odzież. I podobnie jak 
tam przydziały władz niemieckich były niewystarczające. Pod koniec wojny i te 
skromne dostawy zanikną. Ludność robiła, więc wszystko żeby w miarę ciepło 
się ubrać, przestano równocześnie dbać o fason stroju, najważniejsza była jego 
praktyczność. Często jeden zestaw ubrań służył na wszystkie okazje. Wiele bo-
gatszych osób wolało skromniejsze kreacje, żeby swoim wyglądem nie prowoko-
wać złodziei. Często też uważano, że publiczne obnoszenie się w bogatym stroju 
w tamtych trudnych czasach to nietakt. Niemożna również zapominać, że zimy 
tego okresu były bardzo srogie. Samo posiadanie ciepłego płaszcza było przywile-
jem, niedostępnym dla każdego. Pojawiali się wtedy na ulicach miast ludzie ubrani 
w naprędce zszytych łachmanach. Których strój składał się z kilku zniszczonych, 
ledwo odróżnianych par ubrań. Jeszcze gorsza sytuacja była w gettach. Ludność 
posiadająca ,,nadwyżki w garderobie” wymieniała je często na żywność, tym bar-
dziej, że na wsi był spory popyt na ubrania. Elementy stroju można było nabyć na 
targowiskach używanej odzieży, lub od pokątnych sprzedawców, często pochodzą-
ce z kradzieży.

Na łamach ,,Nowego Głosu Lubelskiego” wielokrotnie znaleźć można odzwier-
ciedlenie powyższych problemów. Władze okupacyjne wprowadzenie kartek na 
odzież tłumaczyły: ,,Nie będzie pokątnego handlu. Na kartki dostanie każdy tanio 
potrzebną mu odzież”63. Jak ten system działał niech najlepiej zaświadczy procedu-
ra składania zapotrzebowania na buty, z którą można się było zapoznać w artykule: 
,,Obuwie dla mieszkańców wsi”64. Pisano w nim: ,,najpierw zgłosić się u swojego 
wójta i z otrzymanym od niego zaświadczeniem udać się do właściwego Urzędu 
Gminy gdzie zostanie wpisany na listę, następnie otrzyma w określonym terminie 
druk do wypełnienia, po zgłoszeniu, którego otrzyma właściwą czerwoną kartę 
uprawniającą do kupna żądanego produktu”. Sama procedura mogła odstręczać 
zainteresowanych od nabycia nowej pary obuwia. Jednocześnie świetnie ukaza-
na jest w tym artykule wojenna biurokracja, która również musiała być wielce 
dokuczliwa.

Oprócz kartek, na odzież, wprowadzono również ceny maksymalne. I tak dam-
skie obuwie, takie jak sznurowane trzewiki kosztowały: 44.50, a półbuty 39 złotych. 
Męskie buty ,wysokie miały kosztować 110 zł., a półbuty 44.50. Obuwie dziecię-
ce, trzewiki sznurowane, miały wynieść 26 zł. Oprócz tego podano ceny reperacji 
obuwia. Naprawa butów męskich kosztowała od 2.60 do 9.65, damskich od 1.80 do 
4.80, a dziecięcych od 2 do 4.80 zł. ,,Nowy Głos Lubelski” zachęcał także na swoich 
stronach, zamianę obuwia z materiałów tradycyjnych na drewniane65.

62  J. Kasperek, Kronika wydarzeń w Lublinie w czasie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1989, s. 169.
63  ,,NGL”, 28 IV 1940, nr 25, s. 5.
64  ,,NGL”, 3 IX 1940, nr 121, s. 3.
65  ,,NGL”, 5 V 1940, nr 28, s. 5.
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Pisząc o zagadnieniu wyżywienia i odzieży warto przy okazji przedstawić ob-
raz handlu w Lublinie. Dla wielu handlujących był to jedyny sposób na zarobienie 
paru groszy i wyżywienie swych rodzin. Tak samo dla kupujących była to oka-
zja na zdobycie produktów, które jedynie w małej części były zapewniane przez 
system kartkowy. Sprzedający jak i kupujący musieli jednocześnie uważać, żeby 
uniknąć zbytniego zainteresowania organów policyjnych. Na początku warto na-
pisać, w których miejscach Lublina skupiała się działalność handlowa. Władze nie-
mieckie walcząc z nielegalnym obrotem towarowym ograniczyły w 1941 r. han-
del uliczny do dwóch ulic: Świętoduskiej i Pocztowej. Dodatkowo handel tam był 
dozwolony tylko od godziny 6 -tej do 13 -tej w okresie od pierwszego kwietnia do 
końca września, a od tego czasu do końca marca od 8 -tej do 13 -tej66. Prasa lubel-
ska ciekawie opisywała odbywający się handel. W jednym z numerów z począt-
ku 1941 r. opisany jest dzień targowy na ulicy Świętoduskiej, autor tego artykułu 
z radością zauważa: ,,Wśród handlujących daje się zauważyć minimalny udział 
Żydów” i dalej pisze: ,,Najbardziej ożywiony ruch w obecnym okresie panuje przy 
straganach z ciepłą bielizną i częściami garderoby, jakikolwiek handel tutaj odby-
wa się tylko rzeczami używanymi. Wielką konkurencja dla tych miejsc sprzedaży, 
są sprzedawcy chwilowi, którzy zaopatrują się w kawałek jakiegokolwiek mate-
riału, stoją na placu, starając się go jak najkorzystniej sprzedać (Być może byli to 
złodzieje próbujący sprzedać swoją zdobycz, lub ludzie, którzy nie mając pieniędzy 
na jedzenie wysprzedają swoje ostatnie wartościowe przedmioty) […] Dość spora 
jest również liczba osób handlujących mydłem. Ze zdziwieniem patrzy się na ja-
kąś kobiecinę lub mężczyznę, który z najwyżej 1 kilogramowym kawałkiem mydła 
stoją cierpliwie czekając na nabywców. Bardzo wskazaną instytucją […] jest budka 
z szumnym napisem: Zakąski gorące i zimne, kiełbasa, mleko, kawa i piwo […]. 
Drugą odrębną instytucją jest mały zakład ślusarski umieszczony w jednej z bu-
dek. Z usług tego warsztatu korzystają przeważnie przyjezdni, żądając naprawy 
klucza, kłódek, rowerów”67. W cytacie tym rzuca się w oczy pauperyzacja ludności 
zgromadzonej na targowisku, a sama działalność handlowa pokazuje determinacje 
ludzi walczących o zapewnienie bytu materialnego sobie i swym bliskim.

Żeby dodatkowo utrudnić ludności możliwości zaopatrywania się w podsta-
wowe produkty i ukrócić czarny rynek, władze zarządziły wymianę straganów sta-
rych na nowe. Motywowane to było ,,upiększaniem miasta”68. Władze niemieckie 
walcząc z wolnym rynkiem, wprowadzały szereg restrykcji godzących w handla-
rzy produktów żywnościowych. Jednym z przykładów tych utrudnień były ogra-
niczenia w przewozie towarów koleją69. Zakaz przewozu objął artykuły żywno-
ściowe, zwierzęta żywe, pasze, nawozy sztuczne i nasiona. Latem 1942 r. zasępiono 
go limitami przewozowymi. Można było ze sobą wieść do 0,5 kg. masła lub kilo-
gram przetworów mięsnych a także dziesięć kilogramów ziemniaków na osobę70. 
Co warte zaznaczenia, kolej, jako środek transportu, była wykorzystywana przez 

66  ,,NGL”, 22 VIII 1941, nr 195, s. 3.
67  ,,NGL”, 4 I 1941, nr 3, s. 4.
68  ,,NGL”, 19 IV 1941, nr 89, s. 3.
69  ,,NGL”, 18 IV 1941, nr 88, s. 3.
70  ,,NGL”, 28 VII 1942, nr 173, s. 3.
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handlujących do przewozu towarów na dłuższych odległościach. Handlarze, w po-
szukiwaniu jak najlepszej ceny na swoje towary, potrafi li pokonywać znaczne od-
ległości, niejednokrotnie z jednego końca Generalnej Guberni na drugi. Okupant 
wprowadził także specjalne zezwolenia na handel domokrążny71, a także produk-
tami ogrodniczymi72.Mimo iż władze niemieckie robiły wiele żeby ukrócić czarny 
rynek w handlu wysiłki te na niewiele się zdały. Ludność polska była zbyt zdeter-
minowana walką o przetrwanie, żeby przestrzegać restrykcji okupanta.

Życie codzienne ludności polskiej pod okupacją kształtowały także różnego ro-
dzaju restrykcje wydawane przez władze niemieckie. Miały one na celu kontrolę 
życia ludności, w celu wykorzystania Polaków w niemieckiej machinie wojennej, 
a także zapewnienie spokoju na tyłach frontu wschodniego. ,,Nowy Głos Lubel-
ski” wielokrotnie zamieszczał na swoich stronach tego typu rozporządzenia władz. 
Szczególnie dużo było ich, ze zrozumiałych względów, w pierwszych dwóch latach 
okupacji.

Wśród zarządzeń okupanta odnoszących się do ludności Polskiej możemy 
znaleźć m.in. informacje dotyczące obowiązywania godziny policyjnej73, czy ko-
nieczności zgłaszania majątków pożydowskich74. Wiele ciekawych wydarzeń mia-
ło miejsce w 1941 r. W czasie zimy można było przeczytać wiele wiadomości, 
dotyczących trudów życia spowodowanych przez mróz, a także ograniczeniach 
w handlu drzewem, co propaganda tłumaczyła niskim zalesieniem Generalne-
go Gubernatorstwa, co widoczne było również w zakazie budowania budynków 
z drzewa75. Mniej więcej od maja wprowadzono ograniczenia w zużyciu prądu76. 
Restrykcje okupanta w 1941 r. związane były również z przygotowywaną inwazją 
na Związek Sowiecki. Miesiąc przed atakiem w prasie pojawiły się wiadomości 
o ograniczeniach w podróżowaniu koleją77 (trzeba było mieć specjalne zezwole-
nie), a kilka dni przed 22 czerwca, o zakazie używania dróg publicznych78. Wszyst-
ko to miało oczywiście na celu ukrycie przed ludnością miejscową planów agresji. 
Z drugiej jednak strony łatwo można było się jej domyśleć, ponieważ władze miej-
skie w Lublinie informowały o zaciemnieniach miasta już w pierwszej połowie 
maja79. Od początku działań na froncie wschodnim obowiązywało w Lublinie, (do 
wkroczenia na teren miasta Armii Czerwonej) obowiązkowe zaciemnienie miasta, 
które trwało mniej więcej, od zachodu do wschodu słońca.

Wiele informacji zamieszczanych w ,,Nowym Głosie Lubelskim” zachęcało do 
wyjazdu do pracy w Niemczech. Był to jeden z podstawowych wymogów skiero-
wanym do społeczeństwa, praktycznie od początku okupacji. Praca setek tysię-
cy przymusowych robotników zatrudnionych w niemieckim przemyśle i rolnic-
twie, stanowiła nieodłączny element hitlerowskiej okupacji. Począwszy od 1943 r. 

71  ,,NGL”, 15 I 1942, nr 11, s. 3.
72  ,,NGL”, 24 VI 1942, nr 144, s. 3.
73  ,,NGL”, 9 III 1940, nr 8, s. 1.
74  ,,NGL”, 11 II 1940, nr 4, s. 3.
75  ,,NGL”, 16 VII 1941, nr 163, s. 3.
76  ,,NGL”, 7 V 9141, nr 104, s. 3.
77  ,,NGL”, 23 V 1941, nr 118, s. 3.
78  ,,NGL”, 14 VI 1941, nr 136, s. 3.
79  ,,NGL”, 24 VI 1941, nr 144, s. 4.
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była wręcz niezbędna. Gdy armii niemieckiej na froncie wschodnim zaczyna do-
skwierać brak ludzi, w Niemczech zaczyna się powszechna rekrutacja. Ubytki siły 
roboczej w przemyśle, czy w rolnictwie można było zapełnić tylko robotnikami 
z państw podbitych. Wykorzystywanie ludności m.in. z terenów Generalnego Gu-
bernatorstwa pozwoliło uporać się władzom niemieckim z problemem braku siły 
roboczej w wojennej gospodarce Rzeszy.

Pierwszym zarządzeniem okupanta mającym na celu pozyskanie taniej siły ro-
boczej był nakaz stawienia się wszystkich mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 45 
lat, niemających stałego zajęcia do urzędu pracy, który w Lublinie mieścił się na 
Krakowskim Przedmieściu 64, w celu zbadania ich zdolności do zatrudnienia80. 
Kierownikiem jego w tamtym okresie był dr Britze. Było to pierwsze zarządzenie 
mające na celu stworzenie listy najbardziej wartościowych pracowników, których 
w niedalekiej przyszłości można było wysłać do pracy w Rzeszy. Innym zarządze-
niem był wymóg posiadania do dziesiątego czerwca 1940 r. dowodu zameldowa-
nia w urzędzie pracy81. Wynikało z niego, że każdy, a szczególnie ludzie z rocz-
ników 1915 -1923 musiał się zarejestrować w urzędzie pracy i podać czy posiada 
pracę, czy nie. W przypadku bezrobotnych Polaków chciano im ,,zapewnić za-
jęcie” w Niemczech. Jednocześnie przypomniane było: ,,pracodawcom o zakazie 
przyjmowania do pracy bez zgody Urzędu Pracy”, gdyby ktoś chciał wyrobić sobie 
fałszywe dokumenty. Dodatkowo, jeżeli ktoś chciał zmienić pracę, musiał uzyskać 
na to zgodę urzędu pracy82.

,,Nowy Głos Lubelski” od pierwszego numeru rozpoczął na swoich stronach 
kampanię promującą wyjazdy na ,,saksy” do Niemiec. Rozpoczęcie kampanii pod 
koniec zimy nie było przypadkowe. Władze Niemieckie chciały zapewnić rolnic-
twu dopływ świeżych rąk do pracy w okresie najważniejszych prac polowych. Pra-
cę w Rzeszy reklamowano, jako ,,niewątpliwą, niebywałą okazję dla małorolnych, 
bezrolnych i bezrobotnych zapewnienia sobie dobrego zarobku”83. W pierwszej 
połowie 1941 r. dziennik wzmógł na swych stronach promowanie wyjazdów. Za-
mieszczał m.in. fotografi e uśmiechniętych Polaków w czasie pracy lub po niej84. 
Gdyby żona martwiła się dlaczego jej mąż nie pisze mogła przeczytać: ,,Ale mi jest 
dobrze to się i pisać nie chce”85. Mimo iż propaganda robiła wszystko żeby zachę-
cić do wyjazdów, nie na wiele się to zdało. Nic, więc dziwnego, że Niemcy, wobec 
braku chętnych organizowali przymusowe wywózki Polaków do pracy w Rzeszy. 
Okupant tego typu proceder tłumaczył m.in. tym: ,,Plaga żebractwa, zdrowi i silni 
ludzie nie chcą pracować”86. Dalej w artykule tym zamieszczone było tego typu 
wyjaśnienie: ,,Żebractwo, jak się okazuje nie jest takim złym jak by się wydawało 
zawodem. Przeciętny ,,zdolny” żebrak zarabia dziennie dziesięć złotych […] że-
brak z pl. Litewskiego wyśpiewując z krzyżem na piersiach modlitwy, aż się prosi 
o zabranie go do… przymusowych robót”.

80  ,,NGL”, 6 IV 1940, nr 16, s. 4.
81  ,,NGL”, 29 V 1940, nr 38, s. 3.
82  ,,NGL”, 7 I 1943, nr 4, s. 3.
83  ,,NGL”, 11 II 1940, nr 4, s. 3.
84  ,,NGL”, 25 III 1941, nr 70, s. 3.
85  ,,NGL”, 27 III 1941, nr 72, s. 3.
86  ,,NGL”, 23 IV 1940, nr 23, s. 4.
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Powoływani do pracy przymusowej, nie odbywali swojej służby tylko na te-
renie Niemiec. Na początku okupacji powołano na terenie Generalnego Guber-
natorstwa Służbę Budowlaną, której zadaniem było m.in. budowa dróg, mostów 
i fortyfi kacji na granicy z ZSRR. Innymi słowy wykorzystywano ich do ważnych 
prac na terenie kraju, które leżały w interesie okupanta. O zaletach tej pracy dzien-
nik pisał: ,,Jako wynagrodzenie otrzymają: mieszkanie, wyżywienie, ubranie robo-
cze i 1 zł. dziennie kieszonkowego. Po odbyciu czteromiesięcznej pracy […] każdy 
zwolniony otrzyma świadectwo uprawniające go do pierwszeństwa przy ubieganiu 
się o posadę, bądź pracownika fi zycznego, bądź umysłowego”87. Jak nie trudno się 
domyśleć władze niemieckie nie spotkały się z wieloma zgłoszeniami. Warunki 
pracy, która trwał wiele godzin były ciężkie, a jedzenia zawsze brakowało. Do tego 
dochodziły problemy z noclegami, nierzadko zdarzało się, że spano tam gdzie pra-
cowano. W lutym 1942 r. liczba osób zatrudnionych w Służbie Budowlanej wynio-
sła 4 tysiące ,,junaków”88 Niedługo potem nastąpiła kolejna rekrutacje do Służby 
Budowlanej Dystryktu Lubelskiego. Objęła ona roczniki: 1921, 1922 i 1923, dodat-
kowo służbę przedłużono z czterech do siedmiu miesięcy89.

 Będąc jeszcze przy robotnikach, to należy nadmienić ważną informacje za-
mieszczoną przez dziennik w listopadzie 1940 r. Otóż opisana w niej była obowią-
zująca od 9 grudnia 1939 r. taryfa płac dla robotników i robotnic w Generalnym 
Gubernatorstwie. W myśl ustawy rzemieślnicy z doświadczeniem za swoją pracę 
mieli dostawać złotówkę za godzinę pracy, zwykli robotnicy z doświadczeniem 62 
grosze, a laicy w zawodzie pół złotego. Niewykwalifi kowane robotnice pobierały 
po 40 groszy za godzinę pracy90. Nie trudno zauważyć jak ciężko było przeżyć za 
tak skromne wynagrodzenie.

,,Nowy Głos Lubelski” w znacznie mniejszym stopniu, ale również, zamieszczał 
informacje o życiu codziennym ludności wiejskiej. Trzeba od razu zaznaczyć, że 
życie na wsi było znacznie bezpieczniejsze i mniej poddane rygorom okupanta. 
Dowodzą temu chociażby straty populacji wsi polskiej w porównaniu z miastem. 
Według danych po wojnie, liczba ludności miejskiej była niższa o 54,4% od sta-
nu przedwojennego (w dużym stopniu była to ludność żydowska), natomiast wieś 
straciła ,,tylko” 5,7% swych mieszkańców91. Podstawowym obowiązkiem ludno-
ści wiejskiej było dostarczanie kontyngentów żywnościowych władzom niemiec-
kim. Mieszkańcy wsi musieli oddawać ze swoich zbiorów określoną część zboża, 
ziemniaków i innych płodów rolnych, a także mięsa i żywego inwentarza. Nie wy-
wiązywanie się z nich było karane śmiercią. Jednak, na co trzeba zwrócić uwagę, 
życie na wsi w czasie okupacji było bardziej bezpieczne niż w mieści. Po pierwsze 
tereny wiejskie zapewniały swoim mieszkańcom wystarczającą ilość pożywienia. 
Do tego nadwyżki można było korzystnie sprzedać, w zawsze głodnym mieście, 
albo korzystnie wymienić za odzież lub produkty rzemieślnicze. Po drugie tere-
ny wiejskie dawały większe poczucie bezpieczeństwa. Nie były tak kontrolowane 

87  ,,NGL”, 13 V 1941, nr 109, s. 3.
88  ,,NGL”, 17 II 1942, nr 39, s. 3.
89  ,,NGL”, 14 III 1942, nr 61, s. 3.
90  ,,NGL”, 14 XI 1940, nr 182, s. 3.
91  J. Wrona, Postawy Polaków wobec rzeczywistości społecznej i politycznej po II wojnie światowej, [w:] 

Druga wojna światowa – osądy, bilanse, refleksje, pod red. Z. Mańkowski, Lublin 1996, s. 74.
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przez Niemców jak miasta, a lasy dawały możliwość ukrycia się w razie niebezpie-
czeństwa. Oczywiście były od tego wyjątki, jak pacyfi kacje wsi w rejonach działań 
partyzanckich, czy eksterminacja ludności wiejskiej, jak to miało miejsce na Za-
mojszczyźnie w 1942 i 1943 r.

Rolnicy za odstawione kontyngenty dostawiali kwity, które mogli wymieniać 
na potrzebne im produkty rzemieślnicze lub spożywcze. Latem 1943 r. system ten 
uległ zmianie. Od tego czasu ludność wiejska dostawał tzw. punkty premiowe. Za 
dostarczenie 100 kilogramów żyta rolnik dostawał 10 punktów. Mógł za nie nabyć: 
za 2 punkty 0,5 l. wódki, 30 papierosów, lub materiały włókiennicze. Jeden punkt 
można było przykładowo wymienić na pół kilograma produktów żelaznych, lub 
przeliczając jeden punkt na jeden złoty nabyć za tę wartość świec, środków do pra-
nia lub wyrobów skórzanych92. Przydziały punktowe innych produktów rolnych 
wynosiły: za 100 kg. owsa – 8 pkt., 100 kg. kukurydzy, żyta lub jęczmienia – 10 
pkt., 100 kg. pszenicy – 13 pkt., 100 kg. maku – 50 pkt., 100 l. mleka, od 5 do 12 
pkt., 100 kg. wieprzowiny od 40 do 120 pkt.93. Nie da się ukryć, że system ten miał 
na celu jak największe wykorzystanie wsi polskiej.

Dużo miejsca na łamach pisma poświęcano problemowi przestępczości w dys-
trykcie lubelskim. Czasy okupacji, szczególnie tej, jaką zaserwował Polakom nie-
miecki najeźca, stymulowały ludność do zmiany swoich zachowań. Często trzeba 
było zdać się na instynkt, żeby przeżyć. Wiele czynów uchodzących przed wojną 
za przestępstwa, było w tych czasach na porządku dziennym tolerowane. Kodeks 
moralny ludności uległ radykalnej deprecjacji, a czasami w ogóle zanikł. Do tego 
dochodzi oczywiście wszechogarniająca bieda, brak pracy i perspektyw na lepsze 
jutro. Nie trudno się domyśleć, że stąd był już tylko niewielki krok do wszelakiego 
bandytyzmu, przejawiających się kradzieżami, napadami rabunkowymi, czy mor-
derstwami. Przestępstwa opisywane w ,,Nowym Głosie Lubelskim” miały różny 
charakter. Od chuligańskich wybryków młodzieży, często pozostawionej samej so-
bie, do morderstw i napadów rabunkowych.

Szczególnie nasilony w tamtych czasach był wszelkiego rodzaju bandytyzm 
grup przestępczych grasujących na terenach wiejskich. W ,,Nowym Głosie Lubel-
skim” można było przeczytać wstrząsające relacje napadniętych, które nierzadko 
kończyły się śmiercią poszkodowanych. W jednej z relacji napisane było: ,,Pię-
ciu napastników napadło na właściciela majątku Sarny w gminie Ulesz. Bandyci 
uzbrojeni w karabiny i rewolwery po sterroryzowaniu domowników, obrabowali 
doszczętnie cały dom zabierając bieliznę, ubranie oraz 1.000 złotych gotówką”94. 
Przestępcy nie gardzili również prostym mieniem włościańskim i napadali także 
na domy chłopów.

Sporo relacji było poświęconych zabójstwom. W jednym z przypadków moż-
na było przeczytać o alkoholiczce, która zabiła swojego męża z powodu kłótni 
małżeńskiej95. Na marginesie należy zauważyć, że problem przemocy w rodzinie 
nie był rzadki. Co pewien czas pojawiały się informacje typu: ,,Mąż pobił żonę 

92  „NGL”, 6 VIII 1943, nr 181, s. 3.
93  ,,NGL”, 12 VIII 1943, nr 186, s. 3.
94  ,,NGL”, 6 VI 1940, nr 45, s. 5.
95  ,,NGL”, 8 VI 1940, nr 47, s. 4.



Piotr Kamela134

w czasie kłótni, łamiąc jej dwa żebra i powodując ogólne potłuczenia”96. W innym 
przypadku powodem zabójstwa młodej dziewczyny był zawód miłosny97. Często 
dochodziło do zabójstw pod wpływem porachunków sąsiedzkich lub zazdrości. 
Zdarzali się również wielokrotni mordercy. W jednym z artykułów można było 
przeczytać: ,,Dzięki energii policji zlikwidowano potwornego mordercę Stanisła-
wa Smyka mającego na swym sumieniu kilka zbrodni […] zastrzelił we wsi Staw 
Ujazdowski dwie osoby, a w sąsiedztwie rodzinę […] Smust złożoną z czterech 
osób. (W czasie obławy) Smyk, nie znajdując wyjścia popełnił samobójstwo”98. 
Nie do rzadkości w czasie okupacji należały również samobójstwa. Ludzie, którym 
wojna odebrał dom i osoby, które kochali, często w tej, wydawałoby się beznadziej-
nej sytuacji decydowali się skończyć ze swoim życiem.

Kolejny opis procesu: 6 miesięcy więzienia za dokonanie spędzenia płodu99, rów-
nież oddaje dobrze wojenną rzeczywistość. Aborcja w czasie pokoju i względnego 
dobrobytu stanowi problem, a co dopiero mówić o czasach wojennych, w którym 
dorosłym było ciężko przeżyć nie mówiąc już o małych dzieciach. Bieda, głód, 
trudne warunki lokalowe, stanowią podstawowe problemy związane z genezą tego 
zagadnienia. Często matki wolały oszczędzić nienarodzonemu dziecku, trudów 
życia w takiej rzeczywistości. Powyższy artykuł opisuje proces Marii Wareckiej 
oskarżonej o usunięcie ,,dwu miesięcznego płodu”, oraz Ireny Roman akuszerki 
,,oskarżonej o dokonanie za zgodą Wareckiej spędzenia płodu”. Sąd uznał obie 
oskarżone za winne i skazał niedoszłą matkę na dwa tygodnie aresztu, a Roman 
na pół roku więzienia. Ważnym problemem obok aborcji, były zabójstwa dzieci 
tuż po ich urodzeniu. W pierwszej połowie 1941 r. dziennik opisywał kilka ta-
kich przypadków. Oto fragment jednego z nich: ,,Dnia 28 lutego br. 26 letnia Le-
okadia Nowosad […] urodziła dziecko płci męskiej. Ponieważ Leokadia Nowosad 
[…] była rozwiedziona […] i zatrudniona, jako służąca, chciała zataić fakt porodu. 
W tym celu żywe dziecko zakopała w gnoju. W pół godziny później dziecko zna-
leziono, jednak zmarło ono po 8 godzinach”100.

Najczęściej pojawiającymi się przestępstwami opisywanymi na łamach dzien-
nika były kradzieże i różnego rodzaju oszustwa. Sam ,,Nowy Głos Lubelski” pi-
sał na swoich stronach o ,,epidemii kradzieży w Lublinie”101. Łatwo, więc wysnuć 
wniosek, że tego typu łamanie prawa było najpopularniejsze. Zapoznając się z tego 
rodzaju przestępstwami można wysnuć wniosek, na jakie towary było zapotrzebo-
wanie w polskim społeczeństwie. Podstawowymi produktami, na jaką utratę byli 
narażeni mieszkańcy Lubelszczyzny były artykuły pierwszej potrzeby takie jak 
żywność i odzież, choć niekiedy złodzieje wynosili wszystko co wpadło im pod 
rękę.

Sporo interesujących informacji zamieszczał dziennik lubelski o życiu codzien-
nym ludności żydowskiej. Może się wydawać, że gazeta gadzinowa nie jest najlep-
szym źródłem do opisywania trudów życia codziennego tej mniejszości. Trzeba 

96  ,,NGL”, 21 III 1941, nr 67, s. 4.
97  ,,NGL”, 11 VI 1940, nr 49, s. 11.
98  ,,NGL”, 10 VIII 1940, nr 101, s. 4.
99  ,,NGL”, 12 I 1944, nr 9, s. 3.
100  ,,NGL”, 6 III 1941, nr 54, s. 3.
101  ,,NGL”, 19 VIII 1940, nr 109, s. 5.
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pamiętać o jej propagandowym charakterze i tym, że jednym z jej zadań było pod-
sycanie w społeczeństwie wrogości do ludności wyznania mojżeszowego. Jednak 
i w tej prasie można znaleźć kilka artykułów opisujących warunki egzystencji tej 
grupy religijnej, szczególnie na początku okupacji. Oczywiście gadzinówki ani 
słowem nie wspominają o eksterminacji narodu żydowskiego, ale i tak warto się 
przyjrzeć innym aspektom ich codziennego życia opisywanym w ,,Nowym Głosie 
Lubelskim”.

Jeszcze przed utworzeniem getta, ludność żydowska była narażona na szereg 
restrykcji mających na celu upokorzenie i wyodrębnienie tej mniejszości religij-
nej. Wśród rozporządzeń władz niemieckich drukowanych na łamach dzienni-
ka, można było dowiedzieć o zakazie podróżowania koleją102, komunikacją miej-
ską i uczęszczania do lokali publicznych, czy o tym, że Żydzi musieli nosić opaski 
z gwiazdą Dawida103, pomocy medycznej mogli im udzielać tylko lekarze tej samej 
narodowości104. Po utworzeniu getta restrykcje dotyczące ludności wyznania moj-
żeszowego przybrały jeszcze na sile. Najlepszym tego przykładem był zakaz opusz-
czania dzielnicy żydowskiej, a tego typu przewinienie było karane śmiercią105. Ży-
dom nie można było również dokonywać rytualnych ubojów zwierząt, za co groził 
również najwyższy wymiar kary106.

Restrykcje wymierzone w ludność wyznania mojżeszowego dotkały również 
ludność chrześcijańską. Polakom zabroniono udzielania jakiejkolwiek pomocy 
Żydom107. Pojawiały się również ostrzeżenia typu: ,,Nie kupujmy garderoby od Ży-
dów”108 która, według prasy miała być zawszona, a co za tym idzie, narażać ewen-
tualnego kupującego na zarażenie tyfusem plamistym. Zachęcano do współpracy 
w oczyszczeniu miasta z ludności żydowskiej: ,,Nie ograniczajmy się tylko do boj-
kotu rynku żydowskiego: każdego napotkanego na targu polskim Żyda odstaw-
my bezzwłocznie w ręce policji”109. Żeby bardziej zohydzić obraz Żydów w pol-
skim społeczeństwie, pojawiały się na stronach dziennika artykuły szkalujące tą 
mniejszość religijną. W jednym z takich paszkwili pod tytułem ,,Żydzi” można 
było m.in. przeczytać: ,,Żydzi kradną, Żydzi oszukują i fałszują, Żydzi podżegają 
do wszystkich świństw […] Gdy na froncie leje się krew […] żydowscy kapitaliści 
pomnażają swe miliony w szalonym tempie”110. W następnym numerze zaś, w do-
kończeniu tego artykułu autor stwierdzał: ,, [Polska] Była bowiem […] hotelem 
żydowskim […] Nie było drogi, którą by się do Polski nie pchali wszyscy wyrzu-
cani za oszustwa złodzieje, czy inne łajdactwa z innych państw Żydzi. Na końcu 
swojego wystąpienia autor oskarża: ,,Żydzi doprowadzili Polskę jako państwo do 
upadku i muszą za to cierpieć. Nareszcie sprawiedliwości stało się zadość, władze 

102  ,,NGL”, 29 V 1940, nr 38, s. 3.
103  ,,NGL”, 11 II 1940, nr 4, s. 4.
104  ,,NGL”, 2 III 1940, nr 7, s. 6.
105  ,,NGL”, 11 IV 1942, nr 82, s. 3.
106  ,,NGL”, 21 VII 1942, nr 167, s. 3.
107  ,,NGL”, 4 X 1941, nr 232, s. 3.
108  ,,NGL”, 20 XII 1941, nr 298, s. 3.
109  Ibidem.
110  ,,NGL”, 30 III 1940, nr 13, s. 1.



Piotr Kamela136

niemieckie wyznaczyły im należne, zasłużone w społeczeństwie miejsce”111. Na 
uwagę zasługuje fakt, że tak jak Hitler obwiniał Żydów o klęskę Niemiec w I woj-
nie światowej, tak autor powyższego artykuły wini ich o doprowadzenie do upad-
ku II Rzeczpospolitej. Od kwietnia 1941 r. wraz z utworzeniem getta lubelskiego, 
pojawiają się na stronach dziennika propagandowe ilustracje: ,,Żydzi wszy Tyfus 
Plamisty”. Co miało uzasadnić w oczach polskich czytelników odseparowanie lud-
ności żydowskiej w specjalnie przygotowanym dla nich kwartale miasta. Teren 
getta ograniczony był następującymi ulicami: ,,róg Kowalskiej i przez Kowalską, 
Krawiecką, wzdłuż bloku domów […] przecinając ulicę Sienną do Kalinowszczy-
zny, aż do rogu Lubartowskiej. Lubartowską do rogu Kowalskiej”112. Poza gettem 
Żydom można było mieszkać na ulicy Grodzkiej, na której znajdował się żydow-
ski sierociniec, Rada Żydowska i mieszkania żydowskich pracowników zatrudnio-
nych w niemieckich instytucjach, a także w urzędzie pracy i w Radzie Żydow-
skiej113. Według dziennika pod koniec września 1940 r. w Lublinie miało mieszkać 
42 570 osób wyznania mojżeszowego114. Do chwili utworzenia getta, liczba ta mo-
gła się nieznacznie wahać. Nietrudno sobie, zatem wyobrazić jak ciężkie warun-
ki mieszkaniowe musiały panować w dzielnicy żydowskiej. Ścisk i przepełnienie, 
codziennie towarzyszyły ludności. Często całe rodziny musiały zamieszkiwać na 
strychach lub w piwnicach. Do tego trzeba dodać katastrofalne warunki higienicz-
ne i żywnościowe. Ważna datą w istnieniu getta był 22 lutego 1942 r. Nastąpił wte-
dy podział dzielnicy żydowskiej na tzw. część ,,A” i ,,B”. W getcie ,,B” mieli przeby-
wać Żydzi pracujący dla Niemców oraz w Radzie Żydowskiej115. Żydów z getta ,,A” 
w marcu wywieziono do obozów zagłady, głównie do Bełżca116. W kwietniu 1942 r. 
z rozkazy gubernatora Zonera na Majdanie Tatarskim utworzono nowe getto dla 
pozostałych Żydów. Getto na Majdanie Tatarskim nie utrzymało się jednak dłu-
go. 19 lipca przebywający w Lublinie Himmler wydał rozkaz zakazujący ludności 
wyznania mojżeszowego przebywania na terenie Generalnego Gubernatorstwa, 
poza obozami zbiorczymi na terenie Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Radomia 
i Lublina (Majdanek). Rozkaz miał być zrealizowany do 31 grudnia 1942 r.117 Od 
końca lata zaczęto przenoszenie ludności żydowskiej z getta, przeważnie do obozu 
na Majdanku. Ostatni transport Żydów z Majdanu Tatarskiego dotarł na Majdanek 
9 listopada118.

Kultura i rozrywka doby okupacji odgrywały istotną rolę w społeczeństwie 
polskim. Mimo iż władze niemieckie pozwoliły tylko na kulturę najniższego lotu, 
to sale koncertowe, czy kinowe często nie mogły pomieścić wszystkich chętnych 
do obejrzenia danego spektaklu. Jest to tym bardziej interesujące, że polskie pod-
ziemie nakłaniało do bojkotu rozrywek organizowanych przez Niemców. Kolpor-
towano m.in. ulotki mające zniechęcić widzów do uczęszczania na seanse kino-

111  ,,NGL”, 2 IV 1940, nr 14, s. 1.
112  ,,NGL”, 21 -22 XII 1941, nr 299, s. 3.
113  T. Radzik, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999, s. 32.
114  „NGL”, 29 -30 IX 1940, nr 144, s. 8.
115  T. Radzik, op. cit., s. 40.
116  Ibidem, s. 42.
117  Ibidem, s. 53 -54.
118  Z. Leszczyńska, Kronika obozu na Majdanku, Lublin 1980, s. 99.
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we, czy koncerty. Owy głód wrażeń był ewenementem w polskim społeczeństwie 
w czasie okupacji hitlerowskiej. Spowodowany był chęcią oderwania się widzów 
od szarej codzienności. Uczestnictwa w czymś, co nie ma miejsca w życiu codzien-
nym, co jest wymyślone i realne tylko na ekranie kina. Życie kulturalne w kraju, jak 
i wszelkie inne przejawy egzystencji społecznej, było unormowane przez okupan-
ta specjalnymi zezwoleniami. We wrześniu 1940 r. władze niemieckie wydały za-
rządzenie mówiące o konieczności rejestracji wszelkiej działalności kulturalnej119: 
Podanie o zezwolenie należało składać w Wydziale Oświaty Ludowej i Propagandy 
w okręgu zamieszkania.

Jeżeli chodzi o życie rozrywkowe na terenie miasta Lublina, jego mieszkańcy 
mieli do swojej dyspozycji m.in. trzy kina: ,,Rialto” otwarte w marcu 1940 r. ,,Ve-
nus”, które swoją działalność rozpoczęło dwa tygodnie później120, i otwarte na po-
czątku kwietnia ,,Apollo”. W ostatnim z nich, co niedzielę organizowany był także 
,,Poranek muzyczny”, w czasie którego odbywały się koncerty muzyczne. Co cie-
kawe na początku okupacji w repertuarze kin można było zobaczyć przedwojenne 
fi lmy polskie, m.in. ,,Znachora” w ,,Rialto”, czy ,,Granicę” w ,,Venus”121. W kolej-
nych latach, jednak przeważały fi lmy niemieckie o niezbyt skomplikowanej fabule. 
W jednej z recenzji zamieszczonej na łamach dziennika można było przeczytać: 
,,W ,,Apollo” wyświetlany jest obecnie, obfi tujący w wiele humorystycznych scen 
fi lm z Idą Wust i niezrównanym Th eo Lingenem, p.t. ,,Słynny agent Bully”. Film ten 
cieszy się zasłużoną frekwencją publiczności rządnej dobrej rozrywki”122. Oprócz 
tematyki komedio -sensacyjnej, ważne miejsce zajmował w kinie nurt komediowo-
-erotyczny. Przed lub po wyświetleniu fi lmu można było także zobaczyć ,,Tygodnik 
Generalnego Gubernatorstwa”, w którym przedstawiano najnowsze rozporządze-
nia i ,,sukcesy” władz niemieckich na terenie kraju123. Niekiedy organizowano dar-
mowe pokazy dla Polaków, zatrudnionych w niemieckich urzędach i przedsiębior-
stwach. Bilety na takie seanse były do odebrania w administracji ,,Nowego Głosu 
Lubelskiego”124. O wielkim powodzeniu kina w latach okupacji dobrze świadczy 
fakt wykupywania biletów na seanse przez tzw. ,,koników”. Osoby te odsprzedawa-
ły później wejściówki na projekcje po zawyżonych cenach, chętnych na takie bilety 
oczywiście nie brakowało. Dziennik pisał o swoiste pladze tego typu zarobkowa-
nia młodzieży125. Od końca lipca 1941 r. organizowano pokazy kronik wojennych 
z frontu wschodniego126. Miały one donieść ludności polskiej o zwycięstwach ,,nie-
zwyciężonej armii niemieckiej” w Związku Sowieckim i pokazać, że pokonanie 
wroga to tylko kwestia czasu. Zakończyły się one wraz z pierwszymi niepowodze-
niami na froncie wschodnim.

Kościół katolicki także obdarzał swoich wiernych możliwością uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. W czasie świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy 
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odbywały się w Katedrze Lubelskiej koncerty z okazji Bożego Narodzenia i Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. Wraz z piątym Bożym Narodzeniem pod okupacją, na 
zakończenie okresu kolędowania, w Katedrze wystąpił 150 -cio osobowy chór pod 
batutą profesora Ochalskiego127. Wcześniejsze obchody Narodzin Jezusowych były 
o wiele skromniejsze.

Koncerty, czy pokazy fi lmowe nie były jedynymi rozrywkami mieszkańców 
miasta. W czerwcu 1942 r. na ulicy Świętoduskiej zorganizowano wystawę współ-
czesnego malarstwa128. Inną atrakcją latem tego roku były pokazy linoskoczków. 
Przedstawienie sztuki akrobatycznej odbyło się na Adolf Hitler -Platz w sobotę 
18 -tego i niedzielę 19 -tego lipca129. Inną atrakcją były wyścigi konne odbywające 
się na torze ,,Za Cukrownią”130. Od wiosny do jesieni Lublinianie mogli nie tylko 
oglądać gonitwy, ale również uczestniczyć w zakładach organizowanych przez to-
talizator sportowy.

Ważną rolę w ,,kulturze okupacyjnej” spełniały wszelkiego rodzaju lokale roz-
rywkowe. Restauracje i kawiarnie przeznaczone dla Lublinian, dostarczały ludno-
ści tak oczekiwanych chwil wytchnienia i zabawy. W stolicy dystryktu lubelskiego 
było kilka takich miejsc. Do najważniejszych należały kawiarnia ,,Nina” i restau-
racja ,,Roxy”. Pierwsza z nich znajdowała się na Adolf Hitler -Platz i otwarta była 
w dni powszednie od 17 do 21, a w niedzielę i święta także w godzinach południo-
wych, od 11 do 13.30. Z kolei w ,,Roxy” mieszczącej się na Krakowskim Przedmie-
ściu numer 2, w godzinach wieczornych organizowano ,,Wieczór pieśni”. W oby-
dwu lokalach można było posłuchać koncertów przyjezdnych wykonawców. Jeżeli 
chodzi o inne miejsca to warto wymienić: restauracje ,,Błękitną”, winiarnię ,,Cafe 
Club”, kawiarnie ,,Cafe Flora”, ,,Ziemiańska” i ,,Nil”. W lokalach tych podobnie jak 
w dwóch wyżej wymienionych odbywały się koncerty różnorakiej muzyki. Cieka-
wie zorganizowany był lokal ,,U Aktorów”, w którym to osoby tej profesji, zarówno 
występowały na scenie, jak i obsługiwali klientów131.

Jednak najważniejszą sceną w życiu rozrywkowym Lublina, pozostawało 
wszechstronne ,,Apollo”. Jak już było wspomniane, nie odbywały się tam tylko se-
anse fi lmowe. O wiele ważniejszą rolę pełniły niedzielne ,,Poranki muzyczne”, które 
w 1944 r. zmieniły nazwę na ,,Koncerty mistrzowskie”132. Nie jednokrotnie wystąpił 
w nich Mieczysław Fogg, m.in. w październiku 1941133 i w marcu 1942 r.134 Oprócz 
fi lmów i koncertów w ,,Apollo” można było zobaczyć również spektakle teatralne. 
Repertuar koncertów organizowanych dla widowni lubelskiej, był zróżnicowany. 
Oprócz koncertów czysto rozrywkowych, z melodiami dosyć łatwo wpadającymi 
w ucho, dość ważnym nurtem tematycznym, była muzyka klasyczna. Bardzo cie-
kawą relacje można było przeczytać w dzienniku w maju 1943 roku: ,,W ,,Apollo” 
odbył się koncert muzyki poważnej, w którym udział wzięli warszawscy artyści. 
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Irena Dubiska skrzypaczka, która wykonała ,,Taniec Węgierski” Brahmsa, ,,Largo” 
Varaciniego, Zofi a Fedryczowska, śpiewaczka operowa, która śpiewała arie ,,Ma-
dame Butterfl y” i ,,Żal” Chopina. Prof. Lefeld głównie akompaniował paniom, sam 
zagrał Terantella Zarębskiego i ,,Taniec ognia” de Falla”. Na końcu gazeta lubelska 
zamieściła ciekawe sformułowanie, które dobrze opisuje gusta muzyczne lubelskiej 
publiczności: ,,Na marginesie warto podkreślić, że sala ,,Apollo” wypełniona była 
po brzegi i to publicznością zgoła inną, niż ta, którą oglądamy na poranku roz-
rywkowym. Okazuje się, że w Lublinie znajdzie się dosyć publiczności, by słuchać 
koncerty naprawdę poważne, a reakcja sali dowodzi, jak bardzo takie koncerty są 
pożądane”135.

Oprócz jednego z najbardziej znanych polskich wykonawców doby XX w. Mie-
czysława Fogga, wśród artystów występujących w Lublinie (szczególnie w ,,Apol-
lo”) na uwagę zasługują: Irena Dubińska znana skrzypaczka, wykonawczyni kon-
certów Karola Szymanowskiego, a później również pedagog muzyczny, profesor 
fortepianu Józef Śmidowicz, wszech stronie utalentowany Kazimierz Wiłkomirski, 
wiolonczelista, kompozytor, dyrygent i pedagog, a także wielu innych. Dowodzi 
to, że polska kultura wyższa doby wojennej, mimo iż zabroniona i poddana re-
strykcjom przez okupanta, potrafi ła się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Należy 
się tutaj ukłon także w stronę polskiej publiczności, która ochocza uczęszczał na 
koncerty najznakomitszych polskich artystów.

Na koniec warto napisać jak wyglądało życie przedwojennych artystów w cza-
sie okupacji. Co prawda ,,Nowy Głos Lubelski” nie podaje zbyt wielu wiadomości 
na ten temat, to czytając między ,,wierszami” można dojść do kilku ciekawych 
wniosków. Życie muzyka, czy jakiegoś innego artysty, który chciał się utrzymać 
ze swojego talentu, nie było łatwe. Z powodów restrykcji okupanta samo podróżo-
wanie nastręczało nie mało kłopotów. W jednym z artykułów opisujących występ 
Zbigniewa Rawicza w ,,Ninie”, podane jest, że zachrypnięcie artysty było spowo-
dowane, ,,podróżą piosenkarza w budce kolejarskiej, wagonu towarowego”136. Naj-
lepszym sposobem zarobienia dla artysty na utrzymanie były tourne po całym Ge-
neralnym Gubernatorstwie i występowanie w największych miastach. Oczywiście 
częste zmienianie miejsc występów wiązało się z konicznością znalezienia miej-
sca noclegowego, posiadaniem odpowiednich dokumentów, oraz częstymi kon-
trolami. Bardzo ciekawym pomysłem była, wspomniana już wcześniej, kawiarnia 
,,U Aktorów” gdzie rolę obsługi jak i artystów ,,grali” aktorzy. Jednak nie były to 
częste sytuacje. Przeważnie po przyjeździe dawano jeden, dwa występy i ruszano 
w dalszą drogę. Oczywiście istniały również lokale, ze stałym programem rozryw-
kowym, ograniczającym się do najpopularniejszych piosenek, czy skeczów. Artyści 
występujący w nich mogli liczyć na niezbyt wielkie, ale stałe wynagrodzenie, bez 
konieczności przemieszczania się z miejsca na miejsce. Inną kwestią pozostawały 
relacje z Niemcami. Najpopularniejsi polscy artyści przez swoją pracę stykali się 
z okupantami przy okazji swoich występów. Mimo iż było to od nich mało zależne, 
musieli uważać, żeby nie zostało to poczytane przez podziemie, jako jawna współ-
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pracę z najeźdźcą. Dużo miejsca poświęcił prasa lubelska zabójstwu aktora Igo 
Syma, zlikwidowanemu przez polskie podziemie za kolaboracje z Niemcami137.

Pomoc charytatywna wśród coraz bardziej spauperyzowanej ludności polskiej 
była często jedyną możliwością na przeżycie dla wielu osób. Działalność ową na te-
renie miasta Lublina pełniły dwie główne organizacje: Polski Czerwony Krzyż i Pol-
ski Komitet Opiekuńczy, znajdujący się pod kuratelą Rady Głównej Opiekuńczej.

PCK organizował pomoc dla potrzebujących na terenie kraju m.in. tworzył 
darmowe jadłodajnie, przytułki dla sierot i kalek. Oprócz tego pomagał polskim 
jeńcom na terenie Rzezy, wysyłając im paczki z okazji świąt138 zawierającego sło-
dycze, papierosy, czy wigilijny opłatek139. Polski Czerwony Krzyż w realizowaniu 
swojej misji fi lantropijnej zwracał się o pomoc do polskiego społeczeństwa. Datki 
na potrzebujących w Lublinie można było składać do kasy Pełnomocnika Zarządu 
Głównego na Okręg Lubelski przy ulicy Wyszyńskiego 5140. Oprócz tego PCK or-
ganizował kwesty w kościołach, zbierając pieniądze do puszek141.

Podobne funkcje jak PCK spełniał Polski Komitet Opiekuńczy. Biuro organi-
zacji do marca 1943 r. mieściło się na Krakowskim Przedmieściu, a następnie zo-
stało przeniesione na ulicę Lubartowską 2142. Jej głównym zadaniem była pomoc 
żywnościowa, odzieżowa i pieniężna dla potrzebujących i dotkniętych wojenny-
mi wypadkami. W Lublinie z takiej pomocy korzystało około 7800 osób z tego 
ponad dwa tysiące stanowiły dzieci, oprócz tego dochodziła jeszcze wielka liczba 
potrzebujących na terenie powiatu, których było ponad 10 tysięcy. Komitet pro-
wadził w Lublinie siedem ochronek dla dzieci, w których średnio znajdowało się 
150 wychowanków, trzy punkty dożywiania dla dzieci i trzy dla dorosłych. Oprócz 
tego dla bezdomnych PKO prowadził dwa schroniska mieszkaniowe i dwa punk-
ty noclegowe. W 1941 r. Komitet zebrał w Lublinie ponad 700 tysięcy złotych na 
cele społeczne, z czego, co jest warte podkreślenia, prawie połowa pochodziła od 
osób prywatnych. Dowodzi to wielkiej solidarności mieszkańców miasta. Reszta 
pochodziła z dotacji władz administracyjnych i samorządowych, a także przeka-
zów z RGO.

Oprócz dwóch wyżej wymienionych instytucji sam Zarząd Miejski prowadził 
pomoc dla potrzebujących w postaci zasiłków pieniężnych, dożywiania ubogich 
i opieki nad sierotami. O skali tej pomocy i pauperyzacji społeczeństwa Lublina 
niech świadczą następujące liczby. Pod opieką Ośrodków Opieki znajdowało się 
3970 rodzin, co stanowiło około 12 tys. osób, z tego połowę stanowiły dzieci. W zi-
mie liczba rodzin objętych opieką wzrastała do 5 tysięcy143. Jeżeli chodzi o sieroty, 
to na terenie miasta znajdował się jeden żłóbek, i trzy zakłady dla dzieci od lat 3 
do 14. W zakładach tych przebywało prawie trzysta osób, w zamiejscowych ośrod-

137  ,,NGL”, 18 III 1941, nr 64, s. 3.
138  ,,NGL”, 26 I 1944, nr 21, s. 3.
139  ,,NGL”, 6 XII 1941, nr 286, s. 3.
140  ,,NGL”, 19 VIII 1941, nr 192, s. 3.
141  ,,NGL”, 31 I 1943, nr 25, s. 3.
142  ,,NGL”, 27 III 1943, nr 72, s. 3.
143  ,,NGL”, 31 VII 1940, nr 92, s. 4.



141,,Nowy Głos Lubelski” 1940 -1944

kach opieki miało być dodatkowo umieszczonych 70 dzieci z Lublina. Na utrzyma-
nie ośrodków i sierot zarząd miejski miał wydawać 28 tys. złotych miesięcznie144.

Warto również napisać o bardzo ciekawym dziale w ,,Nowym Gosie Lubelskim”, 
a mianowicie o ogłoszeniach. Drukowane zawsze na ostatnich stronach dzienni-
ka stanowią, ciekawe odzwierciedlenie życia ówczesnych ludzi. Przez anonse po-
dzielone na kilka działów można dowiedzieć się, co ludzi intrygowało, czego się 
obawiali i co zajmowało ich codzienne życie. Można, więc śmiało powiedzieć, że 
,,Nowy Głos Lubelski” stanowił dla osób zamieszczających w nim swe ogłoszenia, 
rolę narzędzia do zdobycia pracy, czy wiedzy o bliskich. Liczba zamieszczanych 
ogłoszeń może również być dowodem popularności periodyku wśród mieszkań-
ców Lublina. Ogłoszenia mogły posłużyć również do wymiany wiadomości przez 
polskie podziemie. Anonse pisane specjalnym kodem zrozumiałym tylko dla stron 
zainteresowanych, mogły z całą pewnością przysłużyć się polskiej konspiracji.

Ogłoszenia w dzienniku, zamieszczane z reguły na całej ostatniej stronie, z po-
czątku nieposzeregowane, z biegiem czasu zostały podzielone na kilka działów. 
Pierwszym z nich był: ,,Wolne posady”. Wśród zamieszczanych tam ogłoszeń zna-
leźć można m.in. ,,Czysta dziewczyna, względnie kobieta, znajdzie pracę jako po-
moc domowa – dobre utrzymanie i wynagrodzenie zapewnione!”145. Sam dzien-
nik również poszukiwał pracowników: ,,Poszukujemy we wszystkich okręgach 
lubelskiego korespondentów. Oferty składać do administracji ,,Nowego Głosu 
Lubelskiego”146. Co warte zauważenia, często więcej było ofert pracy, niż osób po-
szukujących jej. Związane to było z dużą ilością osób deportowanych do robót 
przymusowej w Rzeszy. Drugim działem było: ,,Posad poszukują”: ,,Inwalida wo-
jenny poszukuj pracy jako ogrodnik do majątku, może być na wyjazd”. Kolejne 
interesujące anonse można było znaleźć pod ,,Nauka i wychowanie”. Można było 
przeczytać tam wiadomości o różnego rodzaju kursach np. ,,Dwumiesięczny kurs 
kroju damskiego”147. Jakby przewidując nadchodzące wypadki w 1944 r. dużo lu-
dzi reklamowało kursy języka rosyjskiego148. Kolejne dwa działy ,,Kupię” i ,,Sprze-
daż” były do siebie podobne. W obydwu głównie chodziło ogłaszającym o naby-
cie lub sprzedanie różnorakiej odzieży. Szczególnie dużo tego rodzaju ogłoszeń 
było zamieszczanych, ze zrozumiałych powodów jesienią i w zimie. Wśród tych 
ogłoszeń można było również znaleźć: ,,Tanio i solidnie przerabiam stare kołdry 
oraz wykonuje z powierzonych materiałów nowe”149. Wiele też było ogłoszeń osób 
poszukujących mieszkań na wynajem, lub osób je wynajmujących. Wraz z pogar-
szającymi się warunkami i brakiem pieniędzy ludzie chcieli się pozbyć bardziej 
wartościowych rzeczy, nawet po zaniżonych cenach: ,,Niezawodna lokata pienię-
dzy. Dywan perski 450 x 300 cm. Sprzedam wyjątkowo tanio”150. Dobrze wiedzieli 
o tym wszelkiego rodzaju spekulanci, którzy potrafi li wykorzystać nadarzającą się 
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okazje: ,,Złoto. Kupię wszelkie przedmioty”151. Następnym nagłówkiem były ,,Zgu-
by”. Ludzie w tamtych czasach gubili różne rzeczy, od pieniędzy po rowery, ale 
najcenniejsze były dokumenty wystawiane przez władze niemieckie szczególnie, 
jeżeli przeznaczone były one do specjalnego użytku. Za przykład niech posłuży: 
,,Zgubiono portfel z gotówką i kartę rozpoznawczą wydaną przez Zarząd Miasta 
Lublina na nazwisko Stanisława Konacka zamieszkała na ul. Królewskiej 13 m. 
26. Łaskawego znalazcę proszę o zwrot dowodu resztę może sobie zatrzymać”152. 
Najciekawsze jednak ogłoszenia można było znaleźć pod ,,Różne” i nieregularnie 
ukazujących się dziale ,,Matrymonialne”. W ,,Różne” często zamieszczano anonse 
dotyczące zaginionych. Na początku okupacji chodziło głównie o żołnierzy, o któ-
rych słuch zaginął po kampanii wrześniowej: ,,Kto by miał jakieś wieści o kapi-
tanie Bolesławie Lewińskim Prosimy dać znać rodzinie”153. Później były to osoby 
zaginione już w czasie okupacji. Równocześnie w anonsach ogłaszali się różnoracy 
ludzie mogący pomóc w takich sprawach: ,,Jasnowidz – Psychografolog Womouth 
wyjaśnia wszystkie sprawy, także zaginionych. Prawdziwe przepowiednie przy-
szłości. Pisząc proszę podać datę urodzenia”154. Wśród anonsów w tym dziale zda-
rzały przypadki dzieci adopcyjnych: ,,Kto adoptuje półroczną zdrową dziewczyn-
kę”155. Na problem niechcianych dzieci na łamach dziennika, również można było 
znaleźć radę: ,,Kalendarz Małżeński opracowany naukowo wg. Słynnego odkrycia 
prof. Ogino -Knaussa umożliwia się każdemu małżeństwu dowolne uregulowanie 
liczby narodzin, nieszkodliwym naturalnym systemem. Cena tylko 3 zł. Dodatk. 
Dziełko pouczające 2 zł.”156. Dział ten był również wykorzystywany do aranżowa-
nia spotkań. Ogłoszenia te miały dość zagadkową formę: ,,Tadziu zgłoś się na ulicę 
Przechodnią”, lub: ,,Gogo! Wiem, że jesteś w mieście, ale chcę abyś wrócił sam, bo 
wyjeżdżamy. Papa”157. Z pewnością niektóre z tych anonsów były wykorzystywane 
przez polskie podziemie.

Z kolei w dziale ,,Matrymonialne” znaleźć można było cały szereg ogłoszeń 
ludzi poszukujących partnerów życiowych. Czasy wojenne na pewno nie były ła-
twe dla ludzi żyjących w pojedynkę. Nie można również zapominać o związkach, 
w których dwoje ludzi zostało rozdzielonych, czy to przez śmierć partnera, czy de-
portacje do przymusowych robót, albo do obozu. Wielokrotnie słuch o takich oso-
bach giną. Samotność, brak osoby, w której można było znaleźć wsparcie i ogólna 
szarość dni powszednich, stymulowały ludzi do zawierania nowych znajomości 
w celu spotkania kogoś wyjątkowego. Jednak nie zawsze takie szczytne pobudki 
kierowały ludźmi. Często chodziło po prostu o znalezienie zamożnego mecenasa, 
przy boku którego można było w miarę dostatnio spędzić czas okupacji. Właśnie 
warunek materialny często pojawiał się w tych ogłoszeniach: ,,Niebrzydka i nie 
biedna mająca 27 lat pragnie poznać Pana na dobrym stanowisku, najchętniej kup-
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152  ,,NGL”, Nowy Rok 1944, nr 1, s. 6.
153  ,,NGL”, 29 -30 IX 1940, nr 144, s. 8.
154  ,,NGL”, 129 -30 IX 1944, nr 144, s. 8.
155  ,,NGL”, 6 I 1944, nr 5, s. 3.
156  ,,NGL”, 19 VIII 1940, nr 109, s. 12.
157  ,,NGL”, 2 -3 VI 1944, nr 79, s. 4.
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ca do lat 37”158. O pragmatycznej potrzebie znalezienia nowego partnera mówiło 
kolejne ogłoszenie: ,,Wdowa przystojna, miłego charakteru lat 34 posiada własny 
majątek z kuźnią – poszukuje męża w tym samym zawodzie do lat 40. Wdow-
cy niewykluczeni, tylko bez nałogów”159. Była nawet specjalna agencja zajmująca 
się kojarzeniem par, która ogłaszała się w dzienniku: ,,Panie – Panowie pragnące 
wyjść za mąż, stworzyć ognisko domowe zgłoszą bezpłatne kandydatury fotogra-
fi ą. Duży wybór Pań majętnych, Panów sytuowanych. Dyskrecja”160. Był to wyraź-
ny znak, że na tego typu usługach można było nawet zarobić. Gdyby ktoś zbyt po-
chopnie zdecydował się na ślub, w tym dziale też mógł znaleźć na to rozwiązanie: 
,,Rozwody zgodne ,niezgodne adwokat konsystorski Różycki”161.

Pod koniec lipca 1944 r. w obliczu wkraczających wojsk sowieckich na tereny 
Lubelszczyzny, druk ,,Nowego Głosu Lubelskiego” z naturalnych przyczyn został 
wstrzymany. Przez cztery i pół roku gazeta lubelska zamieszczała na swoich stro-
nach artykuły, odnoszące się do wydarzeń na arenie międzynarodowej i na terenie 
dystryktu lubelskiego. Mimo iż wszelkie informacje zawarte w dzienniku były od-
powiednio stymulowane przez propagandę, ,,Nowy Głos Lubelski” stanowi ważne 
źródło historyczne, w którym można znaleźć wiele interesujących wiadomości od-
nośnie życia społeczeństwa polskiego w okresie wojny.

The “Nowy Głos Lubelski” in 1940 -1944

The paper focuses on the themes presented in the [German -controlled] ”Nowy Głos Lubel-
ski”. The study consists of three parts. The fi rst part discusses the political propaganda, which 
constituted one of the principal topics imparted by the Lublin newspaper. The German propa-
ganda tried to convince the Polish reader that the Soviet Union was not only the enemy of the 
Germans but also of Polish society. The next part of the study describes military operations on 
the Eastern Front in the way the German occupiers wished to present them. The last part discus-
ses the wartime reality under the German occupation. The columns of the “Nowy Głos Lubelski” 
contained a lot of information, owing to which it is possible to depict everyday life in wartime 
Lublin. We can for example learn about the wartime living conditions of Lublin inhabitants and 
the hardships of everyday life, but also about wartime culture and charity activities. All this allows 
us to present the subject of the collaborationist (German -controlled) press in a diff erent way than 
it has been done so far.

158  ,,NGL”, 9 -10 1944, nr 7, s. 5.
159  ,,NGL”, 27 -28 X 1940, nr 168, s. 12.
160  Ibidem.
161  ,,NGL”, Nowy Rok 1944, nr 1, s. 6.
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Kształtowanie się poglądów na ochronę dóbr 

kultury na wypadek wojny na przestrzeni 

dziejów – zarys problematyki

Nauka i technika XXI w., w połączeniu z fanatyzmem i ignorancją mogą znisz-
czyć to, co przetrwało ponad 2000 lat. W ciągu kilku minut mogą zniknąć z po-
wierzchni ziemi świadectwa naszej przeszłości. Historia naszej cywilizacji – od 
czasów najdawniejszych, aż do współczesności poprzez II wojnę światową i woj-
nę w Iraku – to historia różnego rodzaju konfl iktów międzynarodowych, lokal-
nych oraz etnicznych. Oprócz ludzkiego życia ginie to, co miało przetrwać swo-
jego twórcę – budowle, pomniki, dzieła sztuki. Następne pokolenia pozbawione 
zostają widocznych śladów swojej tożsamości, dowodów na pochodzenie z okre-
ślonego kręgu cywilizacyjnego, świadectw swojej przynależności kulturowej. Bo 
czym byłby dziś świat bez takich „ikon” naszej wiekowej cywilizacji jak: Koloseum, 
egipskie piramidy, Mur Chiński, zabytki Watykanu i Jerozolimy, czy dzieła naj-
wspanialszych twórców, takich jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł czy Rafael. 
Straty w dziedzictwie kulturowym, z uwagi na rozwój techniki wojennej, z każdym 
konfl iktem stają się coraz poważniejsze. Dlatego w interesie całej ludzkości leży by 
dobra te były szczególnie chronione i przetrwały w niezmienionym stanie, jako 
świadectwo dla przyszłych pokoleń.

Dobre prawo bardziej niż cokolwiek innego może stać się orężem w walce, 
w której dobra kultury są zagrożone. Jednak nawet najlepsze prawo, którego za-
sad nie przestrzega się w trakcie konfl iktu zbrojnego, staje się bezużyteczne. Stąd 
też konieczność kształtowania w ludziach potrzeby ochrony dóbr kultury. Jest ona 
niezbędna, by instrumenty prawne stały się w pełni skutecznym środkiem zapew-
niającym ocalenie dziedzictwa kulturowego.

Aby dokładnie przyjrzeć się kwestii kształtowani się poglądów na ochronę dóbr 
kultury na wypadek wojny należy zdefi niować samo pojęcie dóbr kultury. Określa 
się je jako całokształt dorobku materialnego i duchowego ludzkości, gromadzo-
nego i wzbogacanego w ciągu dziejów oraz przekazywanego z pokolenia na po-
kolenie. Dokładna defi nicja dóbr kultury została wprowadzony do nomenklatury 
w konwencji haskiej z 1954 r.

Starożytność i średniowiecze to epoki, które zapisały się szczególnie boleśnie 
w historii dóbr kultury. Przejście z systemu niewolniczego w feudalny nie przy-
niosło żadnej poprawy w kwestii ich ochrony. Nieco inny był wprawdzie cel woj-
ny: w starożytności skupiano się w głównej mierze na zdobywaniu niewolników; 
w średniowieczu zaś walczono by zyskać nowe ziemie, to jednak w dalszym ciągu 
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nie znano litości ani dla człowieka, ani dla jego dzieła. Wojny prowadzone w okre-
sie starożytności jak i średniowiecza nie przewidywały żadnych ograniczeń. Istotą 
kształtującego się wówczas zwyczajowego prawa wojny była pełna swoboda w sto-
sunku do osoby jak i zabytków sztuki.

Jednakże wraz z rozwojem wojen, również tych „sprawiedliwych”, powstały 
pierwsze, niewinne głosy, które opowiadały się za ochroną dzieł sztuki w czasie 
prowadzenia działań wojennych. Lecz, aby rzetelnie przyjrzeć się temu zagadnie-
niu trzeba uświadomić sobie, jaką rolę w tym okresie pełniła sztuka. Antyk śród-
ziemnomorski nie przyznawał jej tych walorów, których człowiek współczesny nie 
mógłby zakwestionować. Nawet dla najwspanialszych reprezentantów myśli sta-
rożytnej sztuka była tylko, swoistego rodzaju rzemiosłem, któremu przyświecało 
jedynie naśladownictwo. Z powyższych względów objawiał się brak przesłanek, 
które mogłyby postulować jej poszanowanie. W razie wojny dzieło nie było ho-
norowane, analogicznie jak wytwór jakiegokolwiek innego rzemiosła. Ponieważ 
w miejsce zniszczonego posągu rzeźbiarz mógł wznieść drugi, podobnie jak znisz-
czony stół zostaje zastąpiony przez nowy. Podobnie rzecz się miała w epoce śre-
dniowiecza. Sztuka miała oscylować między dwoma biegunami, z jednej strony 
przedstawiała treści zaczerpnięte ze sfery ducha, kwestie religijne, które przy uży-
ciu środków materialnych służyły konkretnym celom, np. przyozdabianie świątyń 
prowadziło do kształcenia i nauczania wiernych. Pozostawała jedynie rzemiosłem, 
pracą ręczną należącą do artes mechanicae, na usługach duchowieństwa.

Głównym antycznym prekursorem w tej dziedzinie stał się Marcus Tullius 
Cicero, który był jednym z propagatorów starożytnego poglądu o nietykalności 
miejsc kultu. Jego tezy można odnaleźć przede wszystkim w dziełach: De offi  ciis, 
w dialogu De re publica oraz w słynnych Mowach przeciwko Weresowi (Actiones 
in Verrem) z 69 r. Jako jeden z pierwszych potraktował wojnę, jako ostateczność, 
w swych zasadach niegodną człowieka. niejednokrotnie podkreślał wartość dzieła 
sztuki i wielką potrzebę jego ochrony. Mimo iż argumenty, którymi się posługiwał 
omawiając zagadnienie ochrony obiektów sakralnych, świątyń, wizerunków bóstw 
czy nagrobków podczas wojny, miały jedynie charakter moralny i zwyczajowy1, 
a nie prawny, to i tak jego tezy dały grunt do sformułowania XIX i XX -wiecznej 
kodyfi kacji.

Również w średniowieczu wykrystalizowały się w większości tendencje mo-
ralne i obyczajowe propagujące ochronę dóbr kultury na wypadek wojny spra-
wiedliwej, bo taka jej defi nicja egzystowała w tej epoce. Główny prymat w owej 
dziedzinie wiódł Kościół, który walcząc o swoją pozycję i rolę w ówczesnej rzeczy-
wistości musiał zarówno zatroszczyć się o swoje mienie jak i o zewnętrzne pomni-
ki swojego światopoglądu. Próbował otoczyć je ochroną w ramach instytucji praw-
nej, która zawierała zbiór norm i przepisów, występujących pod nazwą Treuga Dei 
(„Pokój Boży”). Zbiór ten ograniczał swobodę działania w wojnie m.in. zakazywał 
walki w ściśle określonych porach dnia (od godzina trzecia po południu w so-
botę do godzina szósta rano w poniedziałek), tygodnia i roku oraz proklamował 
nietykalność kościołów i klasztorów. Owe normy zostały najpierw zatwierdzone 

1  Por. S. E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław -Kraków 1958, s. 
77.
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przez biskupów francuskich i burgundzkich na szeregu synodach, począwszy od 
synodu w Elne z roku 1027 (początkowo miały tylko charakter lokalny). Całemu 
chrześcijańskiemu światu ogłosił je papież Urban II podczas synodu w Clermont 
w 1095 r.2 Treuga dei niewątpliwie wywarł nacisk na ograniczanie wojen, a co się 
z tym wiąże ochronę dóbr kultury. Przykładem stosowania tego prawa jest sąd 
papieski w sporze pomiędzy Polakami a Czechami, opisany przez Jana Długosza, 
dotyczący zwrotu zrabowanych kosztowności podczas najazdu Czechów na Pol-
skę. Kronikarz pisał, iż „nie godzi się w żadnej wojnie, nawet gdyby była ona spra-
wiedliwa, ograbiać kościołów Bożych z ich świętości i przedmiotów poświęconych 
Bogu [...] bo wojny wolno wypowiadać jedynie ludziom, a nie przedmiotom zwią-
zanym z niebem i kultem”3.

Funkcjonował również w średniowieczu zespół norm i zasad o charakterze 
świeckim, który mówił o ograniczaniu niektórych wojen, głównie tych „niespra-
wiedliwych”. Był to tzw. „kodeks rycerski”4. Zawierał on wiele wzniosłych wskazań, 
a mianowicie nie zezwalał na gwałty, okrucieństwo w stosunku do wdów oraz sie-
rot, a w zakresie omawianego zagadnienia żądał bezwarunkowego poszanowania 
obiektów sakralnych w czasie wojny.

Do kręgu piewców ochrony dóbr kultury można również zaliczyć Johna Wycli-
fa, reformatora społeczno–religijnego, wywodzącego się z nurtu plebejskiego oraz, 
co może niektórych czytelników zdziwić, wybitnych polskich pisarzy. Należał do 
nich pierwszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Stanisław ze Skarbimierza 
oraz delegat króla polskiego Władysława Jagiełły na soborze w Konstancji (1414-
-418) – Paweł Włodkowic. Opowiadali się oni za ochroną mienia i dóbr kultury 
w czasie konfl iktu zbrojnego. Wyclif, jako jeden z pierwszych, sformułował zakaz 
ubiegania się o prawo do grabienia i zdobyczy dzieł sztuki podczas wojny. Powołał 
się tu na Dekalog, w którym nie zawierał się żaden zapis o prawie łupu. Stanisław 
ze Skarbimierza, który swe poglądy wygłosił w kazaniu O wojnie sprawiedliwej 
opowiadał się również za zabezpieczaniem obiektów sakralnych podczas wojny5. 
Włodkowic poszedł dalej w swych wywodach niż Stanisław, upominając się, jak 
jego poprzednicy, o poszanowanie mienia, w tym mienia innowierców. Nadrzęd-
na teza jego Traktatu o władzy papieża i cesarza brzmiała następująco: „Jeżeli nie-
wierni chcą współżyć z chrześcijanami w pokoju, nie wolno w najmniejszej mierze 
napastować [...] mienia. Grzeszy zatem pan, który [...] pozbawia ich mienia, gdyż 
nawet papież nie ma prawa im go odebrać”6. Poglądy te miały charakter pionier-
ski i ukazywały niezwykłą przenikliwość umysłu polskiego delegata na soborze 
w Konstancji.

Po ciemnych czasach średniowiecza nastąpił znaczący zwrot w poglądach na 
sztukę. Nie była ona już traktowana jak każde inne rzemiosło, lecz stała się cenioną 
i niepowtarzalną twórczością, najwspanialszą sferą osiągnięć połączonego wysiłku 

2  Szerzej o tym: F. Duval, De la paix de Dieu a la paix de fer, Paris 1923, s. 5 -21.
3  Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1969, s. 10 -11.
4  Szerzej o tym: Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, red. M. Fleming, War-

szawa 1991, s. 4 -5.
5  S. E. Nahlik, op. cit., s. 84 -88.
6  P. Włodkowic, Traktat o władzy papieża i cesarza, [w:] M. Bobrzyński, Starodawne prawa polskiego 

pomniki, t. V, Kraków 1878, s.164.
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myśli i ręki człowieka. Nie powinno więc nikogo dziwić, iż w okresie tym pojawiła 
się wielość tendencji, które postulowały jej ochronę przed wrogimi wojskami.

W pietyzmie sztuki, artysty oraz zabytku stworzyło odrodzenie korzystne prze-
słanki dla ochrony dzieł sztuki; przesłanki, których zabrakło zarówno w starożyt-
ności jak i w średniowieczu.

Nieocenione zasługi, nad rozwiązaniem nadrzędnego problemu pracy, położyli 
przedstawiciele tzw. szkoły hiszpańskiej, a mianowicie Francisco de Victoria, Las 
Casas, Soto, Ayala oraz Syarez7. Wszyscy oni propagowali jedną linię ideologiczną, 
dlatego też postanowiłam przybliżyć poglądy najsłynniejszego z nich – Victorii, 
który wykazał się niezwykłą odwagą i postępowością w swoich poglądach, ogła-
szając je podczas wykładów uniwersyteckich w Salamance w 1532 r. Rozwijając 
doktrynę prawa wojny uznawał prawa innowierców do obrony własnego mienia 
w walkach z chrześcijanami (tezy te postulował już Paweł Włodkowic). Warto od-
notować, iż był to precedens niemalże na skalę światową, gdyż to właśnie Hiszpa-
nia dokonała największego barbarzyństwa niszcząc i grabiąc dorobek kulturalny 
ludów zamieszkujących Amerykę. Ponadto Victoria proponował w swych wykła-
dach zakaz wydawania zdobytych miast żołnierzom, gdyż niejednokrotnie pozba-
wieni żołdu sami przyznawali sobie nagrody, często w postaci drogocennych dzieł 
sztuki, „więc nie ulega wątpliwości, że bez wielkiej konieczności i przyczyny, jest 
rzeczą w największym stopniu niegodną wydawać na łup miasto”8.

Podobne przekonania propagował polski humanista, czołowy pisarz polityczny 
Andrzej Frycz Modrzewski, który zagadnieniu wojny poświęcił oddzielną księgę 
swojego koronnego dzieła O naprawie Rzeczypospolitej. W owym utworze anali-
zował on postępowanie żołnierzy, kreślił normy i przepisy, którymi mieli się oni 
kierować w czasie walki. Wnioskował o ochronę obiektów sakralnych oraz żądał 
od żołnierzy „aby łupiestwa nie dopuszczali”9, gdyż często zdarzało się, że „z nie-
bezpieczności drugim zadanych, z łupu i krzywd ludzkich pożytek sobie czynią 
bardzo wielki”10. Modrzewskiego można uznać w większym stopniu za moralistę 
niż prawnika. To co tak żarliwie postulował było raczej swoistego rodzaju morali-
stycznym drogowskazem, wskazówką ukazującą jak należy postępować, aby to co 
w głównej mierze świadczy o naszej historii, czyli dobra kultury mogły jak najdłu-
żej przemawiać o nas samych, o naszych korzeniach.

W nurcie tego samego prądu ideologicznego znalazł się Jan Przyłuski, praw-
nik, piewca ochrony dzieł sztuki. W tezach swych zakazywał: grabienia świątyń 
oraz co było sprawą jakże znaczącą wnosił o poszanowanie oprócz przedmiotów 
kultu, zabytków piśmiennictwa i wybitnych artystów. Ochroną pragnął otoczyć 
już nie tylko obiekty sakralne, ale wszystkie osiągnięcia nauki i sztuki. Postula-
tów tych zabrakło chociażby w średniowiecznej Treudze dei, dlatego też zasługuje 
on w pełni na miano pioniera międzynarodowej ochrony zabytków kultury, gdyż 
docenił uniwersalne przesłanki, ze zrodzonego w okresie odrodzenia, kultu nauki 
oraz sztuki.

7  Por. T. E. Holland, Studiem in International Law, Oxford 1898, s. 50 -55.
8  F. Victoria, Relectiones theologicae, Washington 1917, s. 294 -295.
9  A. Frycz Modrzewski, O naprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953, s. 117.
10  Ibidem, s. 118.
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Po doniosłych koncepcjach polskich prekursorów ochrony dóbr kultury na 
wypadek wojny, na szczególną uwagę zasługują poglądy „ojców prawa narodów”, 
za których uważani są Alberico Gentilis oraz Grocjusz. W swych rozmyślaniach, 
oprócz uporządkowania zasad prawnych dotyczących wszczynania i prowadzenia 
wojen oraz ograniczania ich niszczycielskich skutków, zajęli się koncepcją zabez-
pieczania dóbr kultury. Gentilis powołując się na liczne przykłady z historii staro-
żytnej, kiedy to monumentalne dzieła sztuki zostały zniszczone podczas licznych 
wojen, opracował dzieło De iure belli (O wojnie sprawiedliwej). Postulował w nim 
m.in. ochronę obiektów sakralnych oraz miast, które w czasie wojny otwarły swe 
bramy przed wrogami11. Ponadto zakazywał rabowania dzieł sztuki i zabytków, 
a dewastację ich uważał za przewinienie przeciwko przyszłym pokoleniom, dlate-
go gorliwie namawiał do podpisywania umów, które by je zabezpieczały. Podobnie 
drugi z „ojców nowożytnego prawa narodów” – Hugo Grocjusz argumentował ko-
nieczność ochrony dzieł przed zniszczeniem, pisząc, iż „[...] zdarza się, że pewne 
rzeczy są tego rodzaju, iż nie posiadają żadnego znaczenia dla wszczynania i pro-
wadzenia wojen, rozum wskazuje, że należy takie rzeczy oszczędzać także w czasie 
wojny”12.

Po „ojcach prawa narodów” na arenę, jako miłośnicy ochrony sztuki wkro-
czyli Vattel i Martens. Wyraźnie i zdecydowanie sprzeciwiali się oni, jak więk-
szość XVIII wiecznych pisarzy niszczeniu dzieł sztuki, zarówno tych sakralnych 
jak i świeckich. Vattel uzasadniał swoje stanowisko w ten sposób, iż „[...]celowe 
niszczenie zabytków publicznych, świątyń, nagrobków, posągów, obrazów itp. jest 
więc bezwzględnie potępione również przez pozytywne prawo narodów, gdyż 
nie służy nigdy do osiągnięcia dopuszczonego przez prawo celu wojny”13. To on 
jako pierwszy w historii proklamował nową normę prawa narodów, która opiera-
ła się na stwierdzeniu, że dzieła sztuki należy ochraniać w czasie wojny nie tylko 
ze względu na funkcje kultu, ale również w imię wartości estetycznych, których 
jest przednim nośnikiem.

Plon przełomu renesansu i oświecenia wydał owocne żniwa, jeżeli chodzi 
o wielorakość koncepcji na ochronę dóbr kultury na wypadek konfl iktu zbrojne-
go. Miały one już nie tylko charakter moralizatorski, lecz starały się przyjmować 
postać kodyfi kacji prawnej, czego uwieńczeniem były wieki XIX i XX .

Od połowy XIX w. w przepisach o ochronie dóbr kultury na wypadek kon-
fl iktu zbrojnego nastąpił przełom spowodowany zawarciem wielostronnych umów 
międzynarodowych. Asumpt do takich przedsięwzięć dała Deklaracja w sprawie 
wojny morskiej, uroczyście podpisana w Paryżu 16 kwietnia 1856 r., w związku 
z zakończeniem wojny krymskiej (1853 -1856)14. W kilka lat po tym doniosłym 
wydarzeniu na osobistą prośbę ówczesnego prezydenta USA Abrahama Lincolna 
profesor Francis Liber sporządził w czasie wojny secesyjnej Instrukcję dla dowódz-
twa armii Stanów Zjednoczonych, której zasady od 24 kwietnia 1863 r. powszech-

11  Por. S.E. Nahlik, op. cit., s. 110 -112.
12  H. Grocjusz, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, Warszawa 1957, s. 371 -372.
13  Wattel, Le dront des gens, ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux daffaires des nations 

et des souverains, Paris 1863, s. 49.
14  Deklarację podpisało 7 państw europejskich: Austria, Francja, Prusy, Rosja, Sardynia, Turcja i Wielka 

Brytania.
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nie obowiązywały w wojsku amerykańskim przez kilkadziesiąt lat. Postulowa-
ła ona, iż wszelkie niszczenie, grabienie „klasycznych dzieł sztuki”15 (taki termin 
znalazł się w zapisie Instrukcji…) jest zakazane „nawet po zdobyciu miejscowości 
szturmem”16. Jako swoistego rodzaju novum został wprowadzony zapis mówiący 
o tym, że w czasie wojny władze zobowiązane były do oznaczenia budynków, które 
podlegały ochronie. Na jej podstawie przyjęto w 1880 r., na sesji Instytutu Prawa 
Międzynarodowego w Oxfordzie, tzw. Podręcznik oksfordzki. Opierał się on na do-
tychczasowych zasadach oraz stanowił paradygmat instrukcji dla armii poszcze-
gólnych państw17.

W sierpniu 1874 r. uczestnicy (przedstawiciele 15 państw) konferencji między-
narodowej w Brukseli sporządzili akt deklaracji i mimo iż nie została ona ratyfi ko-
wana z powodu sprzeciwu przed wszystkim Anglii, to uzyskała wielki rozgłos, była 
powszechnie cytowana jako wykładnia ochrony dóbr kultury w czasie wojny. Po-
służyła jako punkt wyjścia przy pracach nad konwencjami haskimi, wypracowała 
deklarację praw i zwyczajów wojny lądowej. Jej inicjatorem był rząd rosyjski, który 
w osobie delegata Jominiego próbował przeforsować swoje poglądy na koncepcję 
ochrony dóbr kultury. Mówiła ona o rewizji obowiązujących zasad i przepisów, 
mającej na celu bądź ściślejsze ich określenie, bądź pewną ich liberalizację18. Potę-
piała grabież, ale nie precyzowała pojęcia łupu oraz zdobyczy przez co mogła być 
różnorodnie interpretowana. Deklaracja brukselska19 nie dopuszczała do niszcze-
nia mienia, lecz zakaz ten obowiązywał tylko do momentu gdy nie udaremni go 
tzw. „konieczność wojskowa”20. Wysunęła projekt uprzywilejowanej ochrony, któ-
rej miały być poddane w czasie wojny: zakłady poświęcone obrzędom religijnym, 
dobroczynności i wychowaniu, a przede wszystkim sztuce i nauce.

Rozwój techniki i sztuki wojennej łączył się w opinii publicznej z uzasadniony-
mi obawami o los miast i zabytków kultury w razie wojny, oblężenia oraz przede 
wszystkim szczególnie wyniszczającego bombardowania. Pierwsze wzmianki na 
ten temat zawarła już w 1863 roku Instrukcja dla dowództwa armii Stanów Zjed-
noczonych. Problem ten został również poruszony w projekcie rosyjskim, na grun-
cie którego powstała deklaracja brukselska. Rozwijała ona ten problem w sposób 
ogólnikowy, głosząc, że miasta i inne ośrodki „[...] które nie są bronione, nie mają 
być ani atakowane, ani bombardowane”21. Oprócz tego wprowadzała nowe roz-
wiązanie, mówiąc mianowicie o tym, iż dowódca ma nakaz notyfi kować władzom 
miasta swój zamiar bombardowania22, aby ludność cywilna mogła opuścić miasto 
zabierając ze sobą dzieła sztuki, przy czym wyróżniała dwa ograniczenia23. Nakaz 

15  Instrukcja amerykańska z 1863, pełny tekst znajduje się na stronie internetowej: www.civilwarhome.
com/libercode.htm

16  Ibidem, pkt. 44, s. 198.
17  Instrukcje podobne do amerykańskiej sporządzono we Francji, Holandii i Rosji.
18  T.E. Holland, op. cit., s. 68.
19  Deklaracja brukselska z 1874 roku. Projekt międzynarodowej deklaracji dotyczącej praw i zwyczajów woj-

ny, [w:] D. Schindler, J. Tomun, Prawo w konfliktach zbrojnych, London 1981.
20  Ibidem, art. 13.
21  Ibidem, art. 15.
22  Ibidem, art. 16.
23  Pierwsze z tych ograniczeń to subiektywna sposobność samego dowódcy, za którą osobiście ponosił 

odpowiedzialność. Drugie odnosi się do zagadnienia, kiedy miasto zdobywane było szturmem i w tych okolicz-



151Kształtowanie się poglądów na ochronę dóbr kultury na wypadek wojny

ten wzbudził ogromne kontrowersje na konferencji w Brukseli. Niektóre reprezen-
tacje w szczególności włoska i belgijska postulowały oddzielne rezolucje zakazują-
ce używania obiektów uprzywilejowanych do celów wojennych. Jednakże powyż-
szy zapis spotkał się z silnym sprzeciwem delegata niemieckiego, płk. Grossa von 
Schwarzhoff a, który oświadczył, że i takie obiekty w czasie konfl iktu zbrojnego 
mogą być zaanektowane przez wojsko24. Aby wszystkie te przepisy był ściśle wyko-
nywane deklaracja brukselska wprowadziła pojęcie odpowiedzialności karnej za 
niewypełnianie nakazów prawa międzynarodowego opiewającego ochronę dóbr 
kultury, w myśl której „[...] wszelkie umyślne zajmowanie, niszczenie lub bezczesz-
czenie [...] zabytków historycznych oraz dzieł sztuki i nauki winno być ścigane 
przez właściwe władze”25.

Koniec XIX w. przyniósł wiele rozwiązań, które przyczyniły się do rozwo-
ju doktryny mówiącej o ochronie dóbr kultury na wypadek konfl iktu zbrojnego. 
Podejmowały one aktualne tematy ówczesnej epoki, mianowicie wyartykułowały, 
jako novum zagadnienie ochrony przedmiotów kultu oraz dzieł sztuki przed bom-
bardowaniem, wychodziły naprzeciw współczesnym oczekiwaniom. Konferen-
cja w Paryżu, podpisanie Instrukcji dla dowództwa armii Stanów Zjednoczonych, 
deklaracja brukselska to wydarzenia, które były doniosłym akcentem w procesie 
ewolucji problemu zabezpieczania dzieł sztuki i stały się impulsem do powstania 
konwencji haskich z 1899 i 1907 r.

Wspomniane wyżej konwencje były pierwszymi, całościowymi koncepcjami 
obejmującymi kompleksowo zagadnienie ochrony dóbr kultury na wypadek woj-
ny. Kamieniem węgielnym w toku prac przygotowawczych na konferencjach w Ha-
dze była wyżej omówiona deklaracja brukselska. Pierwsza konferencja odbyła się 
w dniach od 18 maja do 29 lipca 1899 r. Uchwaliła ona 3 deklaracje i 3 następu-
jące konwencje: O pokojowym załatwieniu sporów międzynarodowych, O prawach 
i zwyczajach wojny lądowej, O zastosowaniu do wojny morskiej zasad Konwen-
cji genewskiej z 1864 r. dotyczącej ochrony rannych i chorych w wojnie lądowej26. 
Uczestniczyły w niej delegacje 26 państw. Druga obradowała od 15 czerwca do 
18 października 1907 r. i uchwaliła 12 konwencji, a w pracach przygotowawczych 
brały udział 44 państwa. Kodyfi kacje te były projektem zbiorowym, lecz ważną 
rolę nad ich koordynacją odegrała strona rosyjska27. Obie konferencje haskie cie-
szyły się dużym poparciem opinii publicznej, jak i samych jej uczestników, dlatego 
też znaczną ilość rezolucji obu konwencji uchwalano nie tylko jednogłośnie, lecz 
również przez aklamację. Konwencje haskie z 1899 i z 18 października 1907 r. pro-
ponowały podobne regulacje, z tego też względu nie będę traktować każdej z nich 
jako osobnej części, tylko jako swoistego rodzaju kompleksowe ujęcie zagadnie-
nia28. Już w samych zamysłach kodyfi katorów postulaty konwencji miały ograni-
czyć niszczycielską siłę działań zbrojnych, czego wyrazem była IV konwencja ha-

nościach prawo to nie miało zastosowania.
24  Por. S. E. Nahlik, op. cit., s. 198 -199.
25  Deklaracja brukselska..., art. 8.
26  Por. Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych..., s. 21.
27  Na konferencji z 1899 r. Rosję reprezentował Staal, a w 1907r. Nielidow i Martens.
28  W głównej mierze będę przytaczać i powoływać się na konwencję z 1907 r., gdyż jest ona w dużym 

stopniu powtórzeniem i uaktualnieniem poprzedniej z 1899 r.
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ska: O prawach i zwyczajach wojny lądowej, która wnosiła, iż „zadaniem Wysokich 
Układających się Stron postanowienia te, których ułożenie spowodowane zostało 
pragnieniem umniejszenia nieszczęść wojny, o ile konieczności wojskowe na to 
pozwalają, mają służyć jako ogólna reguła postępowania dla prowadzących wojnę 
w ich wzajemnych stosunkach oraz w stosunku do ludności”29. We fragmencie tym 
kodyfi katorzy hascy w głównej mierze oparli się na założeniach deklaracji bruk-
selskiej, która mówiła o zakazie niszczenia miast, aczkolwiek zakaz ten tracił swą 
wagę, gdy w grę wchodziła tzw. „konieczność wojenna”. Zasadniczą kwestią kon-
wencji haskich było podkreślenie dwóch kluczowych zagadnień: uznania faktu, iż 
„zabrania się w szczególności: [...] niszczenia lub zajmowania własności nieprzy-
jacielskiej [...] oraz [...] grabież jest formalnie zabroniona”30. Regulamin konwencji 
z 1907 r. zawierał szczegółowy zapis regulacji spraw dotyczących własności pu-
blicznej i prywatnej, ochrony mienia oraz dóbr kultury, czego wymownym od-
zwierciedleniem był art. 27, który stanowił m.in., że „podczas oblężeń i bombar-
dowań należy zastosować wszelkie niezbędne środki, ażeby w miarę możliwości 
oszczędzone zostały świątynie, gmachy służące celom nauki, sztuki i dobroczyn-
ności, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie zgromadzeni są chorzy 
i ranni, pod warunkiem, ażeby te gmachy i miejsca nie służyły jednocześnie celom 
wojennym”31. Ponadto w regulaminie znalazł się zapis mówiący o ochronie i po-
szanowaniu różnych form własności. Pisano w nim, iż „własność gmin, instytu-
cji kościelnych, dobroczynnych, wychowawczych oraz instytucji sztuk pięknych 
i naukowych, chociażby należących do państwa, będą traktowane jako własność 
prywatna. Wszelkie zajęcie, zniszczenie lub rozmyślna profanacja instytucji tego 
rodzaju, pomników historycznych, dzieł sztuki i nauki są zabronione i winny być 
karane”32. Zapis ten stanowi wersję do dziś obowiązującą.

Ponad to kodyfi katorzy hascy w swych pracach zajęli się problemem bombar-
dowania obiektów luźno stojących. Pierwsza konwencja haska z 1899 r. przyję-
ła w tej materii ustalenia deklaracji brukselskiej. Natomiast w pracach nad drugą 
można zaobserwować niewątpliwy postęp. Po pierwsze udało się przełamać do-
tychczasowy opór Anglii przeciwko normowaniu zasad wojny morskiej. Kwestia 
ta była żywo omawiana, prowadzono wiele dyskusji na ten temat33, a delegacje: 
rosyjska, włoska, amerykańska, hiszpańska, grecka, holenderska i belgijska bro-
niły stanowiska, które popierało normowanie przepisów wojny morskiej tłuma-
cząc, iż owa wojna korzysta z równie niszczycielskiej siły jak lądowa, więc dlacze-
go nie miałoby również objąć i jej stosowne dyrektywy. Materia ta znalazła swój 
wyraz w osobnej IX Konwencji o bombardowaniu przez siły morskie w czasie wojny. 
Zasadnicze postanowienie dotyczące tej kwestii brzmiało następująco: „zakazuje 
się bombardowania przez morskie siły zbrojne portów, miast, wiosek, osiedli lub 
gmachów, które nie są bronione”34. Rezolucją na korzyść zabezpieczenia dóbr była 

29  IV Konwencja haska z 1907, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: „DzURP”), 1927, nr 21, 
poz.161.

30  Regulamin, art. 47, „DzURP”, 1927, nr 21, poz. 161.
31  Ibidem, art. 27.
32  Ibidem, art. 56.
33  Por. S. E. Nahlik, op. cit. s. 199 -200.
34  IX konwencja haska z 1907 roku, art. 1, „DzURP”, 1936, nr 6, poz. 66.
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wytyczna głosząca, iż „żadna miejscowość nie może być bombardowana jedynie 
z tytułu ustawienia przed jej portem podwodnych min uderzeniowych”35.

Jednakże oprócz tego, iż IX konwencja normowała zasady wojny morskiej, za-
jęła się również poszerzeniem ochrony dzieł sztuki w ramach wojny lądowej. Ilu-
strował to zapis głoszący, iż „zabrania się bombardowania lub atakowania, jaki-
mikolwiek środkami, miast, wsi, osiedli lub budynków, które nie są bronione”36. 
W ramach założeń unormowania wojny lądowej znalazł się zapis, który występo-
wał już w deklaracji brukselskiej. Chodzi tu o postulat ostrzeżenia przeciwnika 
przed planowanym bombardowaniem37. Analogiczny postulat znalazł się również 
w dyrektywach dotyczących prowadzenia wojny morskiej „z wyjątkiem wypadku, 
gdy nie pozwolą na to względy wojskowe, dowódca atakującej siły morskiej wi-
nien, zanim przystąpi do bombardowania, uczynić wszystko, co od niego zależy, 
aby uprzedzić władze”38.

W konwencjach haskich znalazł się również zapis o obiektach uprzywilejowa-
nych, które bezwzględnie należało chronić w czasie wojny. Kwestii tej w szczegól-
ności poświęcone były art. 5 oraz 7 IX konwencji39. Z uprzywilejowaną ochroną 
wiązała się kategoria znaku, która jako pierwsza została poruszona już na konfe-
rencji w Brukseli w 1874 r. Głównie na wniosek reprezentantów delegacji rosyjskiej 
i włoskiej podjęto próbę precyzyjnego określenia znaku, który miałby taki autory-
tet jak chociażby znak Czerwonego Krzyża. Został on opracowany przez specjal-
ną komisję, ale wprowadzony jedynie do konwencji O bombardowaniu przez siły 
morskie w czasie wojny. „Przy bombardowaniu przez morskie siły zbrojne dowód-
ca winien przedsięwziąć wszelkie konieczne środki, ażeby zaoszczędzić w miarę 
możności, gmachy przeznaczone dla obrzędów religijnych i sztuk pięknych, za-
kłady naukowe i dobroczynne, pomniki historyczne, szpitale i miejsca zbiórek dla 
chorych lub rannych, pod warunkiem, że nie będą one przeznaczone jednocześnie 
dla celów wojskowych. Obowiązkiem ludności jest wskazać te pomniki, gmachu 
lub miejsca zbiórek znakami widocznymi, polegającymi na dużych czworokątach, 
sztywnych blatach podzielonych przekątną na dwa trójkąty, z których górny wi-
nien być czarny, dolny zaś biały”40. Regulacje te nie miały zastosowania do norm 
wojny lądowej, która rządziła się swoimi prawami.

Kodyfi katorzy hascy oprócz wojny lądowej oraz morskiej pracowali również 
nad wstępnym projektem wojny powietrznej41. Miał on być podniesiony na trze-
ciej konwencji, która miała się odbyć w 1915 r., ale z przyczyn oczywistych nigdy 
do niej nie doszło. Zdołano przygotować jedynie wstępną deklarację, w której Wy-
sokie Umawiające się Strony wyrażały zgodę do czasu, aż nie zostanie to prawnie 

35  Ibidem.
36  Regulamin..., art. 25, „DzURP”, 1927, nr 21, poz. 161.
37  Por. ibidem, art. 26 „dowódca wojsk atakujących, zanim przystąpi do bombardowania, winien, z wyjąt-

kiem przypadku bezpośredniego szturmu, uczynić wszystko, co od niego zależy, aby uprzedzić o tym władze”.
38  IX konwencja haska…, art. 6.
39  Por. ibidem, art. 7 „zakazuje się plądrowania miast i osiedli, nawet jeżeli zostały one zdobyte sztur-

mem”.
40  Ibidem, art. 5.
41  Szerzej o tym: S. E. Nahlik, op. cit., s. 214.
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uregulowane powstrzymywać się od zrzucania na miasta pocisków i materiałów 
wybuchowych.

Mimo iż konwencje haskie z 1907 r. poruszały holistyczne ujęcie ochrony dóbr 
kultury, gdyż regulowały normy wojny lądowej, jak i morskiej, a nawet proponowa-
ły ustalenia mieszczące się w granicach wojny powietrznej, to jednak nie traktowa-
ły o wszystkich państwach. Świadczy o tym klauzula, która brzmiała następująco: 
„postanowienia zawarte w regulaminie określonym w art. 1, jak również w niniej-
szej konwencji, mają zastosowanie jedynie pomiędzy mocarstwami kontrahujący-
mi i jedynie wówczas, jeżeli wszystkie strony wojujące są stronami konwencji”42. 
Z powyższych przesłanek wynika jednoznacznie, iż przepisy przytoczone powy-
żej obowiązywały tylko między sygnatariuszami konwencji. Dlatego też nie miały 
zastosowania m.in. w wojnach kolonialnych. Polska ratyfi kowała IV Konwencję 
o prawach i zwyczajach wojny lądowej w 1927 r., a IX Konwencję o bombardowaniu 
przez siły morskie w czasie wojny w 1936 r.43 Razem z IV i IX została opublikowana 
ponadto XI Konwencja o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy 
podczas wojny morskiej, która opowiadała się za neutralnością i poszanowaniem 
„statków mających na pokładzie misje religijne, naukowe lub fi lantropijne”44.

Wydawać by się mogło, iż w obliczu tak precyzyjnie określonych zasad ochro-
ny dóbr kultury na wypadek konfl iktu zbrojnego, nic już nie mogło zagrażać 
dziedzictwu naszej kultury. Jest to jednak myślenie błędne, zweryfi kować to miał 
ogrom zniszczeń I wojny światowej, gdy zniszczeniu uległa znaczna część zabyt-
ków świadcząca o naszych korzeniach.

Pierwsza wojna światowa była wojną imperialną, wojną o podział wpływów 
na świecie, a zwłaszcza w koloniach, które przynosiły intratne zyski fi nansowe. 
Pomimo, iż konwencje haskie z 1907 r. zostały ogłoszone na kilka lat przed jej 
wybuchem to i tak nie znalazły odzwierciedlenia wśród działań stron wojujących. 
Zarówno państwa Ententy, jak i Centralne konsekwentnie nie stosowały się do jej 
norm, powołując się na luki w regulacjach konwencji o tzw. „konieczności wojsko-
wej”. Takimi wyjątkami miało być chociażby zniszczenie przez Niemców w Belgii 
i Francji wielu obiektów zabytkowych m.in. katedry w Reims, uniwersytetu w Lo-
uvain, ratusza w Ypres, zamku w Coucy45.

W obliczu takich okoliczności postanowiono zająć się od nowa problemem 
ochrony dóbr kultury na wypadek wojny. Pierwszym posunięciem było ponow-
ne zrewidowanie defi nicji wojny, a raczej zanegowanie jej w myśl paktu Brianda-
-Kellogga z 27 sierpnia 1928 r.46 mówiącego o wyrzeczeniu się wojny jako narzę-
dzia polityki narodowej.

Również na gruncie interesującego mnie tematu – ochrony dóbr kultury po-
czyniono pewne kroki. Pomimo licznych głosów krytyki konwencji haskich po-
stanowiono jedynie uaktualnić ich regulacje, aby dostosować zasady do obowią-
zujących wówczas standardów. I tak nie zmieniono przepisów związanych z wojną 

42  IV konwencja haska…, art. 2.
43  K. Sałaciński, Ochrona dóbr kultury w prawie międzynarodowym i polskim, „Zeszyt Problemowy”, War-

szawa 2001, nr 3, s. 50.
44  XI konwencja haska z 1907 roku, art. 4, „DzURP”, 1936, nr 6, poz. 68.
45  Szerzej o tym: S. E. Nahlik, op. cit., s. 232 -237.
46  Traktat o wyrzeczeniu się wojny, „DzURP”, 1929, nr 63, poz. 489.
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lądową stwierdzając, iż regulacje zawarte w Regulaminie praw i zwyczajów wojny 
lądowej mają nadal wiążącą postać. Niewielkie zmiany nastąpiły w normowaniu 
wojny morskiej, które zaszły na konferencji waszyngtońskiej w 1922 r.47, która za 
swą nadrzędną zasadę uznała zagadnienie ograniczenia zbrojeń morskich, a mó-
wiąc bardziej szczegółowo określała rozdzielnik dla tonażu fl oty wojennej. Ponad-
to zainteresowała się również działalnością łodzi podwodnych, o których wzmian-
ka nie znalazła się w konwencjach haskich. Jednakże ustalenia tej konferencji nie 
zostały ratyfi kowane przez co kwestia ta nadal nie została uregulowana.

Jednakże największe posunięcia w tej materii zapadły na konferencji w Ha-
dze. Komisja pod przewodnictwem amerykańskiego prawnika J. B. Moore`a wraz 
z przedstawicielami państw alianckich ułożyła wnikliwy projekt Regulaminu wojny 
powietrznej ogłoszonego w lutym 1923 r. Główną zasadą tego planu było ograni-
czenie bombardowania jedynie do obiektów wojskowych. Natomiast wsie, miasta 
oraz budynki, które znajdowały się poza sferą działań wojsk lądowych nie mogły 
być bombardowane w ogóle48. Był to swoistego rodzaju akt przełomowy, który za-
powiadał kompleksową ochronę przed, jakże wyniszczającym, bombardowaniem. 
Potwierdzono go 25 września 1938 r., kiedy to na wniosek brytyjskiego delegata 
uchwałą Zgromadzenia Ligii Narodów ograniczono bombardowanie jedynie do 
obiektów wojskowych.

Oprócz założeń prawnych proponowano ponadto już w 1915 r. stworzenie 
międzynarodowej instytucji „Złotego Krzyża”49, która miałaby za zadanie ochra-
niać zabytki w czasie wojny. Z podobnym projektem wystąpił szanowany profesor 
uniwersytetu w Bonn – Zittelman. Jednakże oba te zamysły nie zostały zrealizo-
wane. Wykreowanie specjalnego biura ochrony zabytków zaproponowało również 
Holenderskie Towarzystwo Archeologiczne w projekcie50 z 1918 r.

Duże zainteresowanie tą kwestią świadczyć może o powodzeniu jakim cieszyło 
się zagadnienie ochrony dóbr kultury na wypadek konfl iktu zbrojnego. Niewąt-
pliwie przyczynił się do tego wybuch I wojny światowej i ogrom zniszczeń, które 
dokonały się w jej toku.

Należy podkreślić, iż znacznie większe znaczenie praktyczne dla rozwiązania 
zagadnienia ochrony dziedzictwa kultury w czasie wojny osiągnął traktat O ochro-
nie instytucji artystycznych i naukowych oraz zabytków historycznych, zwany po-
tocznie Paktem Roericha51. Został on zainicjowany przez koła muzealne Stanów 
Zjednoczonych, po czym uzyskał akceptację Międzynarodowego Urzędu Muzeów 
w 1930 r. Ostatecznie „w mieście Waszyngtonie [...] dwudziestego piątego dnia 
października Roku Pańskiego tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego, a w roku 
sto sześćdziesiątym Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki”52 został 
opublikowany zarządzeniem ówczesnego prezydenta USA F. D. Roosevelta. Już 
w samej arendze tego dokumentu spisane cele przyświecają Wysokim Umawia-
jącym się Stronom. Zgodnie z dyspozycją paktu miał on posłużyć „dla zachowa-

47  Szerzej o tym: S. E. Nahlik, op. cit., s. 262.
48  Por. Regulamin haski z 1923 roku, art. 22, 23, 24, 25, 26.
49  Głównymi inicjatorami tego projektu byli szwajcarscy uczeni Vetter i Moriaud.
50  Szerzej o tym: S. E. Nahlik, op. cit., s. 267.
51  Nazwa wywodzi się od prof. Roericha, twórcy pierwotnej koncepcji owego projektu.
52  Pakt Roericha, tekst zawarty jest na stronie www.Pakt%20Roericha.htm
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nia w razie jakiegokolwiek zagrożenia wszystkich zabytkowych nieruchomości 
będących własnością narodową lub prywatną, a stanowiący skarb kultury naro-
dów, postanowiły zawrzeć traktat, którego celem jest sprawienie, aby dobra kultu-
ry były szanowane i chronione w czasie wojny i pokoju”53. W części normatywnej, 
która zawierała 8 artykułów został wyłożony wnikliwy zapis dotyczący ochrony 
m.in. zbytków, muzeów, instytucji naukowych, artystycznych, oświatowych i kul-
turowych54. Wprowadzał bezapelacyjne novum skupiając swoją uwagę nie tylko 
na ochronie dóbr kultury, ale również na personelu, który stał na straży jego za-
bezpieczenia. W kolejnych artykułach strony zobowiązywały się do przestrzegania 
traktatu na wszystkich podległych sobie terytoriach. A do zapisów traktatu został 
dołączony ważny postulat, który stwierdzał, iż „do identyfi kacji zabytków i insty-
tucji wymienionych w artykule I można używać rozpoznawczej fl agi (czerwony 
okrąg zawierający wewnątrz trzy czerwone kule na białym tle) zgodnie ze wzorem 
dołączonym do niniejszego traktatu”55

Podobny zapis o stosowaniu oznakowania uprzywilejowanych gmachów zawie-
rała już IX konwencja haska. Ponadto w ramach traktatu znalazło się sformułowa-
nie mówiące o tym, że każda ze Stron zobowiązana była sporządzić listę obiektów, 
które pragnęła otoczyć ochroną i przedłożyć na sesji Unii Panamerykańskiej56.

Pakt Roericha niejednokrotnie krytykowany był przez ekspertów europej-
skich57, lecz należy mu się uznanie, gdyż poruszał aktualne, jak na owe czasy pro-
blemy dotyczące ochrony dóbr kultury oraz personelu, który odpowiadał za bez-
pieczeństwo tych dóbr. Kolejnym dowodem, który przemawiał za uznaniem paktu 
za gruntowne ujęcie tego problemu świadczył fakt, iż przyjął on formę wiążącą, 
gdyż podpisało go 21 państw: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ko-
staryka, Kuba, Dominikana, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, 
Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, USA, Urugwaj oraz Wenezuela. Za 
jedyną niedogodność można uznać fakt, iż obowiązywał on w wyznaczonym krę-
gu geografi cznym oraz, że nie posiadał żadnego międzynarodowego patronatu.

W okresie międzywojennym w Europie nowego impulsu do rozwoju kodyfi ka-
cji dotyczącej ochrony dóbr kultury dała wojna w Hiszpanii, która w dużym stop-
niu niosła groźbę zniszczenia zabytków. Dlatego też Liga Narodów, współpracując 
z Międzynarodową Komisją Współpracy Intelektualnej, na zlecenie Międzynaro-
dowego Urzędu Muzeów58 powołała do życia w 1937 r. tzw. Komitet Ekspertów, 

53  Ibidem.
54  Por. ibidem, art. I: „zabytki historyczne, muzea o raz instytucje naukowe, artystyczne, oświatowe i kul-

turalne uważane będą za neutralne i jako takie będą szanowane i chronione przez prowadzących wojnę. Takie 
samo poszanowanie i ochrona należne będą personelowi wyżej wymienionych instytucji. Takie samo poszanowa-
nie i ochrona będą przysługiwać zabytkom historycznym, muzeom oraz instytucjom naukowym, artystycznym, 
oświatowym i kulturalnym zarówno w czasie pokoju, jak i wojny”.

55  Ibidem, art III.
56  Por. ibidem, art. IV.
57  Por. C. Berezowski, Ochrona prawno – międzynarodowa zabytków i dzieł sztuki w czasie wojny, Warsza-

wa 1948, s. 65 -67. Zarzucał on m.in. traktatowi, iż nie zajął się ważną zasadą tzw. konieczności wojennej, o której 
mówiły dotychczasowe kodyfikacje.

58  Międzynarodowy Urząd Muzeów – Office International des Musees, to profesjonalna instytucja mię-
dzynarodowa, zawiązana w Paryżu na podstawie rezolucji Komisji Współpracy Intelektualnej oraz Rady i Zgro-
madzenia Ligii Narodów w 1926 r. Po II wojnie światowej przekształcona została w Międzynarodową Radę Mu-
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którego zadaniem miało być opracowanie projektu konwencji. W skład komitetu 
weszło tylko 12 członków: 5 prawników, 5 muzeologów i konserwatorów oraz 2 
ekspertów wojskowych. Zasiadało w nim 3 Francuzów, 2 Greków i Holendrów, 
1 Anglik, Austriak, Belg, Hiszpan i Włoch. Na przewodniczącego został wybra-
ny belgijski prawnik, sędzia Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej 
prof. Charles de Visscher. To zacne grono wybitnych specjalistów już w rok po 
rozpoczęciu obrad opracowało Wstępny projekt konwencji międzynarodowej dla 
ochrony zabytków i dzieł sztuki w czasie konfl iktów zbrojnych59, który został za-
aprobowany we wrześniu 1938 r. przez Zgromadzenie i Radę Ligii Narodów. Starał 
się on zachować konotacje z dotychczasowymi rozwiązaniami tego zagadnienia. 
Dlatego też w jego zapisie można znaleźć odwołania do konwencji haskich z 1899 
i 1907 r. Brak było natomiast nawiązań do Paktu Roericha, gdyż europejscy znaw-
cy tego problemu zarzucali mu pewne niedociągnięcia.

W myśl głównego inicjatora projektu – prof. de Visschera mógł on odnieść suk-
ces jedynie wówczas, gdy obie strony konfl iktu zatroszczą się o dorobek kulturalny, 
który był jedynym świadectwem naszego istnienia dla kolejnych pokoleń. Głosił 
„że strata arcydzieła, bez względu na to, jaki naród je wydał, jest zubożeniem du-
chowym dla całej społeczności międzynarodowej”60. Dlatego też proponował na-
stępujące rozwiązania: „obowiązek każdego państwa – uważa się – zorganizowanie 
ochrony zabytków i dzieł sztuki przeciw dającym się przewidzieć skutkom konfl ik-
tów zbrojnych i zobowiązują się, każda [ze Stron Kontrahujących – A. K.] w swo-
im zakresie, przygotować tę obronę już w czasie pokoju”61. Oznacza to, iż akcja 
ochronna mogła być jedynie skuteczna, gdy została przemyślana i przygotowana 
już w czasie pokoju oraz gdy zostanie przeprowadzona równocześnie w obszarze 
działań narodowych i międzynarodowych.

W części normatywnej projektu znalazła się wielostopniowa koncepcja ochrony 
zabytków, w najszerszym jej znaczeniu stanowiła poszanowanie wszystkich zabyt-
ków i dzieł sztuki, w węższym wprowadzała pojęcie ochrony specjalnej zabytków 
o znaczeniu historycznym lub artystycznym. Wprowadza również analogicznie 
jak poprzednie kodyfi kacje, znak rozpoznawczy, lecz odmienny w swej formie od 
wcześniejszych. Był nim błękitny trójkąt wpisany w białe koło62.

Doniosłym osiągnięciem projektu było ponadto stwierdzenie, iż owe przepisy 
nie odnosiły się tylko do konfl iktów międzynarodowych, ale również miały formę 
wiążącą jeżeli chodzi o konfl ikty lokalne. Było to swoistego rodzaju novum w za-
kresie rozwiązania problemu ochrony dóbr kultury w czasie konfl iktów domo-
wych, z którego jako pierwszy skorzystał republikański rząd w Hiszpanii wysyłając 
zbiory największego muzeum hiszpańskiego Prado znajdującego się w Madrycie 
do Genewy.

Ostatecznie wybuch II wojny światowej przerwał prace nad przyjęciem tej 
konwencji. Lata II wojny światowej przyniosły ze sobą niespotykane zniszczenia 

zeów – International Council of Museums – skrót ICOM, działającą z ramienia UNESCO.
59  Szerzej o tym: E. Foundoukidis, Commentaire du project, „Ars et Archeologie”, Paris 1940, nr 2, s. 82-

-94.
60  Projekt konwencji z 1938 roku, [w:] S. E. Nahlik, op. cit., s. 271.
61  Ibidem, art. 1.
62  Ibidem, art. 7.
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i grabieże dziedzictwa kulturalnego. „Nowe metody walki w postaci szeroko roz-
budowanej broni lotniczej, zastosowanie bombardowania dalekosiężnego poci-
skami o napędzie rakietowym itp. zubożyły w ciągu kilku lat Europę w jej dorobku 
kulturalnym i artystycznym”63. Owe zubożenie spowodowane było zarówno znisz-
czeniami wojennymi, jak i niewłaściwymi krokami podejmowanymi przez władze 
okupanta. Po zakończeniu wojny zaistniała konieczność prawnego uregulowania 
ochrony dóbr kultury przed zgubnymi skutkami działań wojennych.

W listopadzie 1945 r. powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wychowania, Nauki i Kultury (zwana w skrócie UNESCO). Konstytucja UNE-
SCO wśród głównych swych założeń wymieniała m.in. „[...] czuwanie nad zacho-
waniem i ochroną powszechnego dorobku w książkach, dziełach sztuki i innych 
zabytkach o znaczeniu historycznym lub naukowym [...] oraz zlecenie zaintereso-
wanym narodom konwencji międzynarodowej w tej dziedzinie”64.

W okresie powojennym UNESCO było najodpowiedniejszym organem do 
przygotowania prac nad międzynarodową kodyfi kacją ochrony dóbr kultury. 
W 1949 r. Sekretariat UNESCO przedłożył projekt międzynarodowego rozwiąza-
nia zagadnień ochrony dóbr kultury na wypadek konfl iktu zbrojnego. Propozycja 
ta generowała zawarcie z inicjatywy UNESCO konwencji międzynarodowej opar-
tej na założeniach projektu Międzynarodowego Urzędu Muzeów z 1938 r.65 Inicja-
tywę tą sugerowano poszerzyć m.in. o zakaz wywozu poza granice okupowanego 
terytorium przedmiotów o wartości kulturalnej.

Na Konferencji Generalnej UNESCO w 1950 r. delegacja włoska, której głów-
nymi przedstawicielami byli prawnicy: Massimo Pilotti i Mario Matteucci, przed-
łożyła zwarty projekt konwencji. W 1951 r. ów projekt został rozesłany wszystkim 
członkom UNESCO, a także przedstawicielom kół międzynarodowych reprezen-
tujących środowiska muzealne i konserwatorskie. Szerszego omówienia projektu 
dokonano w lipcu 1952 r. na zwołanym w Paryżu komitecie ekspertów z udziałem 
ofi cjalnych delegatów dziewiętnastu rządów, obserwatorów innych rządów oraz 
przedstawicieli Międzynarodowej Rady Archiwów, Międzynarodowej Rady Mu-
zeów i Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy66. Projekt komitetu 
ekspertów został przedłożony w tym samym roku do dyskusji prowadzonej w trak-
cie obrad siódmej konferencji ogólnej UNESCO, która przyjęła uchwałę o zwoła-
niu specjalnej konferencji dyplomatycznej. Po czym w lutym 1953 r. Sekretariat 
UNESCO wysłał projekt wszystkim państwom. W tym samym czasie rząd Holan-
dii wystąpił z inicjatywą, aby międzynarodowa konferencja dyplomatyczna odbyła 
się w Hadze. W celu właściwego przegotowania konferencji, w tym zebrania i za-
nalizowania ankiet, termin jej otwarcia przesunięto na 1954 r. Koncepcja zwołania 
międzynarodowej konferencji jak i sama intencja konwencji spotkały się z szero-
kim entuzjazmem. Uwagi do projektu nadesłało 25 państw, w tym 15 nie zapro-

63  C. Berezowski, op. cit., s. 116.
64  Konstytucja UNESCO z 16 XI 1945 r., art. 1, „DzURP”, 1958, nr 63, poz. 311.
65  Por. S. E. Nahlik, op. cit., s. 339.
66  Ibidem, s. 340 -341.
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ponowało żadnych zmian, 10 zgłosiło poprawki nie naruszające głównych zasad 
projektu. Przeciw projektowi wypowiedziało się tylko jedno państwo – Kanada67.

Konferencja zebrała się w Hadze 21 kwietnia 1954 r. i obradowała z górą trzy 
tygodnie. 14 maja odbyło się uroczyste zamknięcie, połączone wraz z podpisaniem 
Aktu Końcowego68, Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfl iktu zbroj-
nego69 wraz z Regulaminem Wykonawczym70 oraz Protokołu71. Uchwalono ponadto 
trzy Rezolucje72.

Przewodniczącym konferencji wybrano prawnika i wybitnego dyplomatę ho-
lenderskiego Schumanna, byłego komisarza ds. rewindykacji dzieł sztuki, głów-
nym referentem zaś przewodniczącego delegacji francuskiej, również prawnika, 
Bricheta. W konferencji uczestniczyli reprezentanci kół dyplomatycznych, mu-
zealnych, konserwatorskich i wojskowych. W pracach propedeutycznych prym 
wiedli przedstawiciele delegacji Włoch oraz Holandii. Ponadto wyróżniła się rów-
nież delegacja polska pod przewodnictwem prof. Stanisława Lorentza73. Uchwalo-
ne akty zredagowano w czterech językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim 
i rosyjskim.

Pod aktem końcowym znalazły się podpisy 45 państw, konwencję i regulamin 
wykonawczy podpisało 14 maja 1954 r. 37 państw, a protokół jedynie 21. Niemniej 
jednak grono sygnatariuszy było zacne. Z ważniejszych państw europejskich zano-
towano brak podpisu Wielkiej Brytanii, wśród państw pozaeuropejskich pod kon-
wencją swego podpisu nie złożyła Chińska Republika Ludowa oraz większość do-
miniów brytyjskich. Można zanotować również słabe zainteresowanie konwencją 
państw Ameryki Łacińskiej, tłumaczone faktem obowiązywania Paktu Roericha 
z 1935 r. Natomiast doniosłe znaczenie miało podpisanie konwencji przez Stany 
Zjednoczone i Związek Radziecki.

Kamieniem węgielnym defi nicji dóbr kultury obowiązującej w ramach kon-
wencji haskiej było stwierdzenie, iż nie osoba właściciela czy przeznaczenie obiek-
tu, lecz sama jego istota predestynuje do ochrony. W toku burzliwej dyskusji 
nad tym zagadnieniem krzyżowały się najrozmaitsze, czasami sprzeczne poglą-
dy74. Zaaprobowana defi nicja przedstawiała wachlarz przedmiotów znacznie bo-
gatszy niż poprzednie konwencje, które podnosiły ów problem. Po raz pierwszy 

67  K. Sałaciński, Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, [w:] Kultura i Oświata. Materiały i do-
kumenty, Warszawa 1997, s. 38.

68  Acte final de la Conférence intergouvernementale sur la protectiondes biens culturels en cas conflit armé – 
tekst oryginalny, tytuł oficjalnego wydawnictwa obejmującego teksty wszystkich aktów podpisanych w Hadze 14 
maja 1954 roku. Po ratyfikacji Konwencji przez Polskę akty te opublikowano w „DzURP” , 1957, nr 46, poz. 212, 
załącznik.

69  Convention ptur la protection des biens culturels en cas de conflit armé – tekst oryginalny.
70  Règlement d`exécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas conflit armé – tekst 

oryginalny.
71  Protokole – tekst oryginalny, dotyczy jedynie zagadnień restytucyjnych
72  Résolutions (oznaczone cyframi rzymskimi I, II, III)
73  W skład polskiej delegacji wchodził m.in. prof. Jan Zachwatowicz, autor znaku rozpoznawczego kon-

wencji haskiej.
74  Delegat francuski Brichet był zwolennikiem jak najogólniejszej definicji dóbr kulturalnych, nie przed-

stawiającej żadnego kanonu możliwości. Delegat amerykański Carmichal ripostował, że takie ujecie tego tematu 
posiada pewną prawidłowość, ale cóż ma uczynić żołnierz, który chcąc stosować założenia Konwencji nie miałby 
praktycznej wskazówki, za co ma uważać dobro kulturalne.
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w historii wymieniono zabytki nie tylko architektury, ale i urbanistyki („zespo-
ły budowlane”), a ponadto stanowiska archeologiczne. Swoistego rodzaju novum 
było wprowadzenie ochrony „zbiorów”, jako pewnych zamkniętych całości, które 
w myśl szeroko pojętego interesu kultury nie powinny ulec rozprószeniu. Jednym 
z głównych celów konwencji było zapewnienie należytej opieki jak największej 
ilości zagrożonych dóbr kulturalnych. Aby lepiej i skuteczniej ochraniać dobra 
o unikatowej wartości w skali międzynarodowej, konwencja haska zaproponowała 
wprowadzenie dwóch nierozerwalnie połączonych ze sobą kręgów ochrony. Jeden 
przewidywał „ochronę ogólną” – dla wszystkich dóbr, które mieszczą się w ramach 
defi nicji konwencyjnej, drugi zaś – uzupełniającą tę pierwszą, ogarniał swym za-
sięgiem tylko te najcenniejsze. Postanowienia o „ochronie ogólnej” dotyczyły krę-
gu o szerszym promieniu, krąg o promieniu węższym przynależał do postulatów 
„ochrony specjalnej”.

Na „ochronę ogólną” składały się dwa fundamentalne elementy: opieka (sauve-
garde) i poszanowanie (respekt), czego wyrazem był art. 2 konwencji75. Obowiązek 
opieki został sformułowany pozytywnie, określał co należy robić, zaś obowiązek 
poszanowania – negatywnie, mówił o tym czego należy unikać. Opieka bowiem 
dotyczyła zagadnień przygotowawczych76, które powinny zostać przedsięwzięte 
już w czasie pokoju. Rodzaj, ilość oraz intensywność tych kroków pozostawiono 
więc do decyzji danego państwa. W skład tych zadań wchodziło m.in.: ukrycie 
i zabezpieczenie przed zniszczeniem, ewakuacja do schronów, wykonanie prac 
ewidencyjno -dokumentacyjnych. Ponadto niekiedy konieczne było – w myśl Kon-
wencji – zdanie się na działalność obcej władzy, chodziło tu mianowicie o przypa-
dek okupacji (element ten został dokładnie opracowany, gdyż w umysłach twór-
ców konwencji haskiej z 1954 r. wciąż żywe były obrazy zniszczenia i grabieży dóbr 
kulturalnych jaki dokonane zostały na terenach okupowanych podczas II wojny 
światowej). Natomiast obowiązek poszanowania stwierdzał, iż ciężar odpowie-
dzialności za ochronę dóbr kulturalnych spoczywa na stronach konfl iktu zbrojne-
go (kwestia ta została już podniesiona w przedwojennym projekcie Międzynaro-
dowego Urzędu Muzeów). Konwencja nakazywała obowiązek powstrzymywania 
się od używania tych dóbr nie tylko do celów wojskowych, lecz wszystkich, które 
mogłyby się przyczynić do zniszczenia lub uszkodzenia. Sformułowanie to roz-
ciągało się już na czas pokoju. Kwestia ta wydawała się kontrowersyjna, gdyż nie 
istniały żadne prawne uwarunkowania, które mogły ograniczać działania państwa 
podejmowane w czasie pokoju wobec ochrony własnych dóbr narodowych. Jed-
nak realia II wojny światowej pokazały, że nie należy bagatelizować tych spraw. 
Dlatego też w myśl konwencji zaproponowano działania mające na celu organizo-

75  „Ochrona dóbr kulturalnych w rozumieniu niniejszej Konwencji obejmuje opiekę nad nimi oraz ich 
poszanowanie”. Zob. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych…, art. 2.

76  Władysław Białek pisał: „Główną ideą konwencji haskiej jest podjęcie przez państwa określonych czyn-
ności dotyczących dóbr kultury jeszcze w okresie czasu pokoju, zarówno przez administrację publiczną jak i siły 
zbrojne, w celu stworzenia warunków do realizacji tej ochrony w wypadku konfliktu zbrojnego”. Zob. w. Białek, 
Ochrona dóbr kultury przez siły zbrojne podczas działań operacyjnych, „Wiedza Obronna”, Warszawa 1996, nr 3, s. 
72.
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wanie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy o normach i potrzebie ochrony dóbr 
kultury na wypadek konfl iktu pośród członków armii77.

Konwencja dopuszczała jednak możliwość uchylenia ochrony wyłącznie gdy 
wymagała tego w sposób niezbędny „konieczność wojskowa”78. Ponadto zakazywa-
ła „wszelkich aktów nieprzyjacielskich”, w ramach których wyodrębniła: kradzież, 
rabunek, bezprawne przywłaszczenie dóbr kulturowych, wandalizm79. Strony po-
nadto wg jej rozporządzeń powstrzymywały się wobec stosowania rekwizycji.

W art. 4, ust. 4 konwencji po raz pierwszy został wprowadzony zapis, w którym 
Wysokie Umawiające się Strony wystrzegały się jakichkolwiek zachowań mających 
na celu odwet na dobru kulturalnym przeciwnika.

Obok „ochrony ogólnej” pojawiła się również idea „ochrony specjalnej”. Przy-
znanie przywileju „ochrony specjalnej” konkretnemu obiektowi wymagało wpi-
su do „Międzynarodowego Rejestru Dóbr Kulturalnych Objętych Ochroną Spe-
cjalną”, którego dokonywał w myśl art. 8, ust. 6 konwencji Dyrektor Generalny 
UNESCO. Wnikliwa analiza tego zagadnienia została zawarta w Regulaminie Wy-
konawczym do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfl iktu zbrojne-
go, który zawierał szczegółowy opis procedury wpisu dóbr do Międzynarodowego 
Rejestru. W świetle regulaminu zainteresowane państwo (mogło nim być nawet 
państwo okupujące) składało najpierw wniosek o wpis, jednakże każde państwo 
mogło zgłosić swój umotywowany sprzeciw w terminie nie dłuższym niż cztery 
miesiące od daty otrzymania informacji o złożeniu wniosku o wpis80. W przypad-
ku nie wycofania veta w terminie sześciu miesięcy (w czasie których owe państwo 
wnioskujące może użyć legalnych metod do przekonania o swych racjach pań-
stwo sprzeciwiające się), sprawę kieruje się pod arbitraż81. Ponadto zgodnie z re-
gulaminem było drugie wyjście z tej sytuacji, gdy państwo nie wyrażało zgody na 
postępowanie arbitrażowe dochodziło do głosowania wszystkich stron konwencji, 
dopuszczone zostało nawet głosowanie korespondencyjne. Wpis został udarem-
niony, gdy swój sprzeciw podtrzymała większość 2/3 głosujących. W przypadku 
nie uzyskania tejże większości wniosek o wpis do Międzynarodowego Rejestru zo-
stał zaaprobowany. Dodatkowo Komisarz Generalny UNESCO mógł po uwzględ-
nieniu pewnych warunków82 wysunąć wniosek o wpisanie do rejestru zaimprowi-
zowanego schronu nawet w trakcie toczących się walk. Z chwilą zarejestrowania 

77  „Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się wprowadzić już w czasie pokoju w regulaminach lub 
instrukcjach, przeznaczonych do użytku swoich wojsk, postanowienia, które by zapewniły przestrzeganie niższej 
Konwencji, oraz wpoić członkom swoich sił zbrojnych poczucie szacunku dla kultury i dóbr kulturalnych wszyst-
kich narodów. Zobowiązują się one przygotować lub utworzyć już w czasie pokoju, w łonie swoich sił zbrojnych, 
bądź komórki organizacyjne, bądź zespół osób o specjalnych kwalifikacjach, którego zadaniem będzie czuwanie 
nad poszanowaniem dóbr kulturalnych i współpraca z władzami cywilnymi, do których należy opieka nad tymi 
dobrami.”. Zob. ibidem, art. 7.

78  Szerzej o tym: ibidem, art. 4. ust. 2.
79  Ibidem, art. 4, ust. 3.
80  Regulamin Wykonawczy, art. 14, ust. 1, „DzURP”, 1957, nr 46, poz. 212, zał.
81  „Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym Dyrektor Generalny otrzymał pismo zawierające 

sprzeciw, nie otrzyma on od Wielkiej Umawiającej się Strony, która zgłosiła sprzeciw, zawiadomienia, że sprzeciw 
zostaje wycofany. Wysoka Umawiająca się strona, która zgłosiła wniosek o wpisanie do rejestru, może wystąpić 
na drogę arbitrażu”. Zob. Ibidem, art. 14, ust. 6.

82  Szerzej o tym: ibidem, art. 11.
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dobra kulturalnego w Międzynarodowym Rejestrze uzyskiwało ono status niety-
kalności, jednakże korzyść ta mogła być cofnięta z dwóch przyczyn: 1) gdy jedna 
ze stron dopuści się pogwałcenia zobowiązań wynikających z nadania danemu do-
bru przepisu nietykalności, 2) w przypadkach nie dającej się uniknąć konieczności 
wojskowej i wyłącznie na czas jej trwania; decyzję taką może podjąć jedynie do-
wódca jednostki odpowiadającej dywizji, bądź wyżej i oznajmia ją odpowiednio 
wcześniej Stronie przeciwnej83.

Poza dobrami kulturalnymi wpisanymi do rejestru z możliwości „ochrony spe-
cjalnej” mogły korzystać jedynie transporty mające za wyłączny cel przewiezienie 
dóbr kulturalnych bądź w obrębie własnego terytorium, bądź za granicę. Dobrom 
transportowanym oraz środkom transportowym służącym do przewozu owych 
dóbr przysługuje przywilej nietykalności również w przypadku ich zajęcia, zdo-
byczy lub łupu84.

Wprowadzono także jednolity znak rozpoznawczy konwencji, który miał uła-
twić identyfi kację obiektów chronionych. Prace nad przygotowaniem odpowied-
niego znaku zlecono specjalnej komisji, której głównym referentem był członek 
polskiej dyplomacji prof. Jan Zachwatowicz

Kwestią szczególnie kłopotliwą okazało się zagadnienie konieczności wojsko-
wej. Ów termin znany był już ekspertom tego tematu, pierwsze wzmianki o niej 
można odnaleźć w konwencjach haskich z 1907 r. Polemika dotycząca tego zagad-
nienia znalazła swój oddźwięk w głosowaniu: 22 głosy „za” koniecznością woj-
skową, 8 głosów przeciwnych i 8 nieobecnych85. Zatem „konieczność wojskowa” 
weszła jako norma do zapisów konwencji. Jednakże kwestia ta nadal mogła budzić 
niepokój, gdyż tekst konwencji nie zawierał jej precyzyjnej defi nicji oraz warun-
ków stosowania. Wyróżniał jedynie „kategoryczną’ i „nie dającą się uniknąć” ko-
nieczność wojskową.

„Kategoryczna konieczność wojskowa” upoważniała stronę konfl iktu do korzy-
stania z chronionych dóbr kulturalnych oraz ich otoczenia do celów, które mogą 
doprowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia, jednak nie wolno było powoły-
wać się na nią uzasadniając akty kradzieży, rabunku czy wandalizmu.

Natomiast „nie dająca się uniknąć konieczność wojskowa” dotyczyła odebra-
nia przywileju nietykalności dobrom objętym ochroną specjalną. W świetle kon-
wencji mogła być ona cofnięta tylko w wyjątkowych sytuacjach przy akceptacji 
dowódcy jednostki odpowiadającej dywizji lub wyższej. W tej okoliczności stro-
na konfl iktu uchylająca ochronę musiała niezwłocznie powiadomić o powyższym 
stronę przeciwną.

Rzeczywista moc konwencji rozciągała się na wszelkie możliwe konfl ikty, bez 
względu na ich formalny charakter bądź sytuację prawną przeciwników86. Mówiła 
wprawdzie o „wojnie wypowiedzianej”, ale na równi z nią stawiała „jakikolwiek 
inny konfl ikt zbrojny” pomiędzy stronami87. Obowiązywała nawet wobec państw, 

83  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych…, art. 11, ust. 2.
84  Ibidem, art. 14.
85  S.E. Nahlik, op. cit., s. 361.
86  Regulacja ta stanowi niewątpliwy postęp w porównaniu z konwencjami z 1907 roku.
87  Por. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych…, art. 18, ust. 1.
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które dopiero w czasie konfl iktu wyraziły wolę przystąpienia do niej. Przepisy 
konwencji odnosiły się również do państw, które nie były stronami postanowień 
konferencji haskiej. Polska złożyła dokument ratyfi kacyjny w UNESCO, w dniu 
6 sierpnia 1956 r., jako siódmy kraj z kolei88. Polska stała się pełnoprawną stroną 
konwencji w dniu 6 listopada 1956 r.

Razem z konwencją został przyjęty protokół. Nakładał on obowiązek restytu-
cji89 dóbr kultury nieprawnie zagarniętych przez okupanta, zobowiązania te zna-
lazły się w jego I części. Jednakże największa bitwa została stoczona o tzw. „pol-
ską poprawkę” zgłoszoną przez Stanisława Lorentza90. Jej treść była następująca: 
„Dobra kulturalne pochodzące z terytorium jednej z Wysokich Umawiających się 
Stron, a zdeponowane przez Nią na terytorium innej Wysokiej Umawiającej się 
Strony dla ochrony przed niebezpieczeństwem konfl iktu zbrojnego, będą zwró-
cone przez tę ostatnia właściwym władza terytorium pochodzenia po zakończe-
niu działań wojennych”91. Podczas głosowania 19 delegacji było za, nikt nie był 
przeciw a 17 wstrzymało się od głosu. Poprawka wzbudziła ogromne kontrowersje 
z uwagi na fakt, iż krył się za nią ówczesny spór Polski z Kanadą o zwrot arrasów 
oraz innych precjozów, które zostały złożone w depozyt w Kanadzie w czasie II 
wojny światowej.

Z uwagi na liczne polemiki co do tego zapisu wprowadzono możliwość ratyfi ka-
cji przez państwa jedynie wybranych przez nie merytorycznych części protokołu: 
I bądź II, przy jednoczesnej możliwości ratyfi kacji obu części. Część III zawierała 
kwestie techniczne takie jak: możliwość podpisania protokołu, jego wypowiedze-
nia czy wejścia w życie. Obecnie protokół ratyfi kowały 92 państwa.

Bolesne doświadczenia ostatnich lat dotkliwie zrewidowały niedoskonałości 
postanowień konwencyjnych. P przykładem tego był chociażby konfl ikt w by-
łej Jugosławii. Lecz wydarzenia na Bałkanach nie były jedynymi, dla przykładu 
w Kabulu podczas walk zniszczono największy w tym mieście zabytkowy meczet, 
w Macedonii grupy ekstremistów zajęły i zdewastowały pięknie zdobiony zabytko-
wy klasztor, a w czasie wojny domowej w Kambodży zniszczono lub rozgrabiono 
znaczną część bezcennych rzeźb ze znanego zespołu świątynnego Angkor Wat. 
Postanowienia konwencyjne nie znalazły swego zastosowania ponadto w konfl ik-
tach: Iraku z Kuwejtem, Iraku z Iranem, Armenii z Azerbejdżanem. Podczas wojny 
w Zatoce Perskiej zniszczeniu uległy setki stanowisk archeologicznych bogatych 
w źródła piśmiennictwa akkadyjskiego, zaś trwająca wojna w Iraku spustoszyła 
muzea zawierające pozostałości kultury praprzodków cywilizacji europejskiej. Po-
dobnych przykładów można podawać tysiące. W ostatnich latach dla dóbr kultu-
ry coraz większym zagrożeniem stały się ataki terrorystyczne. Tylko we Włoszech 
w 1993 r. kilkakrotnie doszło do takich incydentów, w każdym z nich zanotowano 
uszkodzenie bądź zniszczenie zabytków oraz dzieł sztuki. Grupy terrorystyczne 
wcześniej rzadko atakowały dobra kulturalne, jednakże zwłaszcza po ostatnich 
zamachach terrorystycznych w Nowym Jorku, Madrycie czy Londynie możemy 

88  Przed Polską dokumenty ratyfikowały państwa: Egipt, San Marino, Birma, Jugosławia, Meksyk, Węgry.
89  Protokół…, cz. I.
90  Szerzej o tym: S.E. Nahlik, op. cit., s. 376 -377.
91  Protokół…, cz. II.
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spodziewać się, iż dziedzictwo kulturowe może stać się dla nich cennym obiek-
tem ataku. Ochrona w takich sytuacjach jest bardzo trudna, lecz możliwa92. Sze-
reg słabości konwencji haskiej przyczynił się podjęcia dyskusji nad nowym instru-
mentem prawnym, który byłby uzupełnieniem zapisów konwencyjnych. Finalnym 
etapem tych prac było przyjęcie w Hadze 26 marca 1999 roku II Protokołu Dodat-
kowego93 do konwencji.

W 1991 roku z inicjatywy rządu holenderskiego oraz UNESCO poproszono 
znanego specjalistę prof. Patricka Boylana do przygotowania raportu przedstawia-
jącego analizę obecnego stanu ochrony dziedzictwa kulturowego. Analiza ta miała 
stać się wytyczną kierunku koniecznych zmian prowadzących do lepszej ochro-
ny, jak i skuteczniejszej implementacji regulacji konwencyjnych, z możliwością 
uchwalenia ich w formie protokołu dodatkowego.

W dwa lata później (1993) opublikowany został tzw. Raport Boylana (Review 
of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
confl ict94), w którym znalazły się niezbędne poprawki do konwencji haskiej. Naj-
ważniejsze z nich to: 1) zastąpienie defi nicji dóbr kulturalnych określonych w art. 
1 konwencji nowym terminem, 2) wprowadzenie środków arbitrażu do rozstrzy-
gnięcia międzynarodowych sporów związanych ze stosowaniem konwencji haskiej, 
3) uniknięcie wprowadzenia do zapisów nowego dokumentu pojęcia konieczności 
wojskowej, 4) poszerzenie koncepcji ochrony specjalnej, 5) rewizja procedur po-
woływania Komisarzy Generalnych ds. Dóbr Kulturalnych, 6) ustanowienie Ko-
mitetu Doradczego ds. Ochrony Dóbr Kultury w Konfl iktach Zbrojnych wzoro-
wanego na Komitecie Dziedzictwa Światowego, 7) rozważenie możliwości objęcia 
ochroną obiektów dziedzictwa naturalnego i zagrożonych gatunków95.

Rada Wykonawcza przyjęła do wiadomości Raport Boylana i zadecydowała 
o powołaniu grupy ekspertów celem przygotowania zmian w konwencji. W dniach 
od 5 do 7 lipca 1993 r. odbyło się w Hadze spotkanie specjalistów prawnych i kul-
turalnych, które miało na celu przeanalizowanie zastosowania i efektywności kon-
wencji haskiej. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z 19 krajów, przedstawiciele 
UNESCO i dwóch organizacji pozarządowych oraz dwóch konsultantów uczestni-
czących we własnym imieniu. Podczas dyskusji plenarnej specjaliści stwierdzili, że 
„przedmiot i cel konwencji nadal są ważne i realistyczne oraz że jej fundamentalne 
zasady mogą być uważane za część międzynarodowego prawa zwyczajowego”96. 
Jednocześnie wyartykułowano słabe strony konwencji oraz braki we wdrażaniu jej 
w życie. Ponadto eksperci uznali potrzebę należytego wzmocnienia stosowanych 
środków karnych.

92  R. Russo, Ochrona dóbr kultury przed atakami terroryzmu, [w:] Ochrona dóbr kultury w razie zagrożeń 
czasu wojny i pokoju…, s. 55.

93  Protokół ten wszedł w życie 9 marca 2004 roku, sporządzony został w 6 językach: arabskim, chińskim, 
angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

94  P. J. Boylan, Przegląd postanowień Konwencji o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego, [w:] 
UNESCO doc. CLT -93/WS/12, Paris 1993.

95  Ibidem oraz K. Sałaciński, Drugi Protokół do Konwencji Haskiej z maja 1954 r. jako nowy instrument 
prawa międzynarodowego, [w:] Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury 
wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju. Konferencja naukowa -Warszawa, 25 października 2002, Warszawa 2002, s. 
51.

96  K. Sałaciński, Drugi Protokół…, s. 51.
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W 1995 r. w siedzibie UNESCO odbyło się kolejne spotkanie Państw -Stron 
konwencji haskiej, na którym podjęto kolejne kroki w celu lepszego jej zastoso-
wania. Wzięło w nim udział 69 Państw -Stron konwencji, przedstawiciele organi-
zacji międzynarodowych oraz obserwatorzy z 8 państw97. Debatę nad zmianami 
poprzedziła wypowiedź reprezentanta Sekretariatu UNESCO, który wysunął pro-
jekt zmian, które obejmowały m.in.: potrzebę stworzenia organu nadzorującego, 
który monitorowałby wdrażanie konwencyjnych regulacji, zastąpienia istniejącego 
mechanizmu kontroli zawartego w konwencji w drodze nominacji Komisarzy Ge-
neralnych bardziej elastycznym i efektywnym systemem modyfi kacji zasad okre-
ślonych w konwencji, a dotyczących ochrony specjalnej98. Państwa uczestniczące 
w tym spotkaniu99 przyjęły na drodze daleko idącego consensusu rezolucję końco-
wą, na mocy której Dyrektor Generalny miał prawo, w czasie konfl iktu, do wysła-
nia swoich przedstawicieli, aby monitorowali przestrzeganie zapisów konwencyj-
nych przez walczące strony. Ponadto wyrażono zgodę na zacieśnianie współpracy 
z siłami pokojowymi ONZ oraz wyznaczono termin (5 września 1996r.), do które-
go Państwa -Strony mogą przedstawiać merytoryczne poprawki do konwencji.

W dniach 24 -27 marca 1997 r. w Paryżu odbyło się kolejne spotkanie kon-
sultantów, na którym dokonano oceny rezultatów dwóch wcześniejszych spotkań 
eksperckich100 oraz oceny zgłoszonych przez 9 krajów uwag na piśmie w sprawie 
poprawek do konwencji. Grupa redagująca treść zmian składała się z przedstawi-
cieli Ghany, Libanu, Holandii oraz Tajlandii. Jej prace zaowocowały przygotowa-
niem zrewidowanej wersji dokumentu z Lauswolt101. Dyskusja specjalistów była 
skupiona wokół następujących kwestii: ochrony dóbr kultury, środków prewen-
cji, ochrony specjalnej, odpowiedzialności państwa, odpowiedzialności osobistej, 
jurysdykcji.

Jeszcze jednak wtedy brak było consensusu co do formy nowego aktu praw-
nego, który uwzględniałby proponowane zmiany. Natomiast pojawiły się cztery 
projekty rewizji obowiązującego prawa. Pierwszy zawierał zmianę tekstu konwen-
cji, co wymagałoby jednomyślnej zgody wszystkich jej Stron, drugi – proponował 
przyjęcie osobnej konwencji, co doprowadziłoby do utworzenia dwóch rozległych 
systemów prawa ochrony dziedzictwa kulturowego. Trzeci natomiast wnioskował 
o przyjęcie protokołu ukierunkowanego na zmianę treści konwencji, co podob-
nie wiązało się z zasadą jednomyślności. Czwarty postulował zaaprobowanie pro-
tokołu dodatkowego, który w żaden sposób nie kłóciłby się z zapisami konwen-

97  Patrz: Drugie spotkanie Wysokich Umawiających się Stron Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych na 
wypadek konfliktu zbrojnego (Haga 1954), UNESCO doc. CLT -95/CONF.009/5, Paris 1995. Ministerstwo Kultury 
RP Biuro Spraw Obronnych (tłum. robocze).

98  Ibidem, s. 3.
99  Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Argentyny, Austii, Belgii, Kambodży, Chorwacji, Czech, 

Francji, Niemiec, Ghany, Grecji, Węgier, Indii, Iraku, Włoch, Kirgizji, Libanu, Libijskiej Republiki Arabskiej, 
Mali, Holandii, Pakistanu, Peru, Polski, Rosji, Słowenii, Szwecji, Tajlandii, Jemenu, Zairu oraz przedstawiciele 
ICCROM, ICOMOS, ICOM, ICA.

100  Miały one miejsce w lipcu 1993 r. w Hadze oraz w lutym 1994 r. w Lauswolt.
101  Revised Lauswolt Document. Prace przygotowawcze omawia m.in.: J. M. Henckaerst, New rules for the 

protection of cultural property in armed conflict, “International Review of the Red Cross”, September 1999, vol. 81, 
nb 835.
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cyjnymi, a jedynie uzupełniałby je102. W rezultacie zwyciężyła ostatnia koncepcja. 
Przygotowany ówcześnie Projekt postanowień prawnych dotyczących rewizji Kon-
wencji Haskiej z 1954 roku103 wraz z komentarzem UNESCO został przekazany 
stronom konwencji i stał się podstawą do kolejnego spotkania specjalistów zorga-
nizowanego w Wiedniu w 1998 r.

W spotkaniu w Wiedniu uczestniczyło 49 przedstawicieli104 Państw -Stron kon-
wencji, 22 przedstawicieli państw, które jej nie ratyfi kowały m.in.: USA, Wielkiej 
Brytanii, Japonii i Danii oraz reprezentanci organizacji pozarządowych: ICRC, 
ICA, IFLA105. Dyskutowali oni zwłaszcza nad kształtem przyszłego aktu prawnego, 
potrzebą i ewentualną formą ochrony specjalnej, koniecznością wojskową, jurys-
dykcja i odpowiedzialnością karną oraz rozwiązaniami instytucjonalnymi procesu 
implementacyjnego106.

Finalnym efektem pracy ekspertów w Wiedniu było przygotowanie przez Se-
kretariat UNESCO Drugiego wstępnego projektu Protokołu Dodatkowego do Kon-
wencji Haskiej z 1954 roku. Jednocześnie Sekretariat zwołał do Hagi międzynaro-
dową konferencję dyplomatyczną w celu dokonania przyjęcia zaproponowanych 
zmian konwencyjnych. Konferencja, w której uczestniczyły 74 Państwa -Strony 
konwencji oraz 19 państw, które jej jeszcze nie ratyfi kowały odbyła się w dniach 
15 -26 marca 1999 r. II Protokół do Konwencji Haskiej został jednomyślnie przyjęty 
26 marca 1999 r.

Międzynarodowa ochrona dóbr kultury jest niezwykle istotna dla wszystkich 
kultur, państw, narodów. Historia naszej cywilizacji nierozerwalnie połączona jest 
z destrukcją dziedzictwa kulturalnego, o czym my Polacy powinniśmy doskonale 
wiedzieć, gdyż nasz kraj wielokrotnie poddawany był bolesnym próbom. Szkody 
wyrządzone dobrom kulturalnym – do któregokolwiek należałyby one narodu – 
stanowią uszczerbek w dziewictwie kulturalnym całej ludzkości, gdyż każdy naród 
ma swój udział w kształtowaniu kultury światowej. Ogólnie wiadomo, iż niemożli-
we jest wyeliminowanie wojny, gdyż od dawna podejmowano próby ograniczenia 
jej niszczycielskich skutków aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać najwspanial-
sze dzieła kulturowe swoich przodków.

The Development of Views on the Protection of Cultural Assets in the Event of War 

throughout the Ages. An Outline of Issues

The development of war technology tended to cause increasingly greater losses in cultural 
heritage; consequently there were suggestions for passing appropriate legal provisions that wo-
uld protect cultural property. However, before fi rst legal systems were created to regulate this 
question, during the Antiquity and in the Middle Ages fi rst mentions of the protection of the 

102  Za przykład posłużyły Protokoły Dodatkowe z 1977 roku do Konwencji Genewskich.
103  Projekt postanowień prawnych dotyczących rewizji Konwencji Haskiej z 1954 roku, [w:] UNESCO doc. 

CLT -97/Conf.208/2, Paris 1997.
104  Polskę reprezentowali w Wiedniu: prof. dr hab. Wojciech Kowalski oraz dr Halina Nieć.
105  K. Sałaciński, Drugi Protokół…, s. 55; IRCR – Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża; ICA – 

Międzynarodowa Rada Archiwów; IFLA – Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich.
106  Ibidem, s. 55 -56.
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places of worship and cultural monuments already appeared. The next decades were also full of 
proposals for the protection of cultural assets in the event of armed confl icts. In particular, we can 
name the Spanish school represented by Francisco de Victoria, Las Casas or Suarez. They suppor-
ted the idea of respect for the cultural heritage of the indigenous peoples living in America.

From the mid -nineteenth century there was a breakthrough in the provisions concerning the 
protection of cultural property in the event of armed confl icts, which was made possible by the 
conclusion of multilateral agreements. It was the Hague conventions of 1899 and 1907 that were 
the fi rst overall concepts comprehensively covering the problem of the protection of cultural 
property in the event of war. However, they did not prevent the destructive eff ects of World Wars 
One and Two in this fi eld. In 1954 another convention was signed in Hague. An additional legal 
act that supports the protection of cultural property in the event of armed confl icts is Protocol II 
to the Hague Convention signed on 26 March 1999.
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Bibliografia Lubelszczyzny 1963 -2009. Historia, 

dzień dzisiejszy, kierunki rozwoju

Pierwsze spisy bibliografi czne o charakterze regionalnym opracowano w Eu-
ropie już na przełomie XVI i XVII w. W Polsce pojawiły się pod koniec XVIII w.1 
Tworzono je również w XIX i początkach XX w. Ich rozwój nastąpił po II woj-
nie światowej, a impulsem były postulaty Pierwszej Narady Bibliografów zorga-
nizowanej w 1956 r.2 Założenia metodyczne podawały podręczniki opublikowane 
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w.3 Należy zaznaczyć, że władze po-
lityczne szczególną wagę przywiązywały do bibliografi i Ziem Odzyskanych, ota-
czały ją patronatem, a wręcz kuratelą. Bibliografi a regionalna miała dokumento-
wać i potwierdzać polskość tych ziem.

Działaniom na polu bibliografi i regionalnej w Polsce już od początku XX w. 
towarzyszyły dyskusje terminologiczne. Do dziś są prowadzone rozważania nad 
defi nicjami: bibliografi a regionalna, bibliografi a terytorialna, bibliografi a lokal-
na. Zauważamy, że nastąpił rozdźwięk pomiędzy terminologią usankcjonowaną 
polską normą a praktyką bibliografi czną4. W niniejszym artykule będziemy po-

1  Bibliografia. Metodyka i organizacja, pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego, Warszawa 2000, s. 284.
2  Mówiono o konieczności „zorganizowania prac nad bibliografią regionalną w skali kraju”. Zob. Ogólno-

krajowa Narada Bibliografów, Warszawa 19 lutego 1956, Warszawa 1956, s. 30.
3  M. Dembowska, Rodzaje bibliografii, Warszawa 1953; Bibliografia. Poradnik metodyki bibliograficznej, 

Warszawa 1960; Metodyka bibliograficzna. Poradnik dla autorów bibliografii specjalnych, red. H. Hleb -Koszańska, 
M. Dembowska, H. Sawoniak, Warszawa 1963.

4  Bibliografia. Metodyka…, s. 297; A. Żbikowska -Migoń, Bibliografia regionalna – tradycje i perspektywy, 
w: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne, Warszawa 1999, s. 8 -11; Norma PN -89 -/N -01225 Rodzaje i czę-
ści składowe bibliografii, Warszawa 1989 definiuje bibliografię terytorialną jako „bibliografię specjalną o zakresie 
ograniczonym do spraw związanych z terytorium mniejszym niż państwo”; natomiast bibliografia regionalna to 
„bibliografia ogólna o zasięgu terytorialnym obejmującym obszar większy niż państwo, który ze względu na swo-
je cechy geograficzne, językowe, gospodarcze lub polityczne uznawany jest za region”. Jednak powszechnie termin 
bibliografia regionalna jest używany w tym pierwszym znaczeniu. Potwierdzają to wystąpienia konferencyjne, 
a także publikowane bibliografie poszczególnych województw, powiatów itp. Słownik encyklopedyczny informacji, 
języków i systemów informacyjno -wyszukiwawczych, Warszawa 2002 stara się usystematyzować te kwestie: „bi-
bliografia regionalna – bibliografia specjalna o zasięgu terytorialnym bibliografii, obejmującym obszar mniejszy 
niż państwo, który ze względu na cechy geograficzne, kulturowe, gospodarcze, administracyjne tradycyjnie uzna-
wany jest za region. […] W piśmiennictwie obcojęzycznym termin „region” bywa używany w innym znaczeniu 
niż w tradycji polskiej, mianowicie w odniesieniu do grupy państw, które ze względu na cechy geograficzne, 
językowe, gospodarcze lub polityczne są powiązane ze sobą i uznawane za region. Wówczas przez bibliografię 
regionalną rozumie się bibliografię ogólną o zasięgu terytorialnym bibliografii obejmującym obszar większy niż 
państwo. […]”.
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sługiwać się terminem „bibliografi a regionalna”, zgodnie z codzienną praktyką 
bibliografi czną.

Obowiązek gromadzenia literatury regionalnej został przypisany bibliotekom 
publicznym stopnia wojewódzkiego już w dekrecie o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi w 1946 r. Powtórzono to w nieco innej formie w usta-
wie z 1968 r. Obowiązująca od 1997 r. Ustawa o bibliotekach obliguje nie tylko do 
gromadzenia regionalnego piśmiennictwa, ale także do tworzenia i publikowania 
bibliografi i regionalnej wojewódzkie i powiatowe biblioteki publiczne5. To właśnie 
biblioteki publiczne są najbardziej odpowiednie do dokumentowania regionalnej 
aktywności.

Według Anny Żbikowskiej -Migoń bibliografi a regionalna jest ważnym ele-
mentem warsztatu informacji o regionie i ma służyć następującym celom: 1) „na-
ukowym – budowanie warsztatu dla własnych i cudzych badań naukowych, 2) 
ideowo -politycznym – potwierdzanie nowej rzeczywistości politycznej, realizowa-
nie programu przebudowy świadomości politycznej mieszkańców miasta – regio-
nu – państwa, 3) patriotycznym – spontaniczna manifestacja uczucia więzi i dumy 
z własnej „małej ojczyzny”, 4) doraźnoinformacyjnym – zaspokajanie potrzeb bie-
żącej, aktualnej, wieloaspektowej informacji o regionie” również tej informacji, 
która szybko traci na znaczeniu6.

Bibliografi a regionalna zatem służy ważnym i społecznie użytecznym celom, 
zwłaszcza że rejestruje wiele dokumentów, które nigdy nie będą odnotowane 
w żadnej innej bibliografi i. W odniesieniu do tych dokumentów jest bibliografi ą 
prymarną. Odzwierciedla dorobek umysłowy, kulturalny regionu, dokumentuje 
różne przejawy lokalnej aktywności. Z ustawowego obowiązku biblioteki wywią-
zują się zależnie od możliwości fi nansowych, technicznych, kadrowych oraz zgła-
szanych przez użytkowników potrzeb.

W przypadku Lubelszczyzny zainteresowanie władz bibliografi ą regionalną nie 
było zbyt intensywne. Mimo to prace nad Bibliografi ą Lubelszczyzny zostały podję-
te w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie od 1963 r.7 Za-
danie to otrzymał do wykonania Dział Informacyjno -Bibliografi czny, który już od 
początku lat pięćdziesiątych organizował regionalny warsztat informacyjny, w tym 
katalog zbiorów regionalnych (Katalog Lubliniana) oraz prowadził regionalną dzia-
łalność informacyjną dla potrzeb całego województwa8. Pracami bibliografi cznymi 
zajmował się cały zespół (4, a następnie 5 ½ etatu) pod kierownictwem Ireny Har-
halowej (do 1964), a następnie Wiesławy Baszyńskiej (1964 -1987)9. Podejmowano 

5  Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: „DzURP”), 1946, nr 26, poz. 163; Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r., 
„DzURP”, 1968, nr 12, poz. 63; Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), „DzURP”, 1997, nr 
85, poz. 539.

6  A. Żbikowska -Migoń, op. cit., s. 14.
7  T. Zabielska, Współdziałanie bibliotek wojewódzkich w opracowaniu „Bibliografii Lubelszczyzny”, w: 

Bibliografie regionalne. Dokonania, dylematy, wnioski. Materiały z konferencji, Puławy, 15 -16 września 1994 r., 
Warszawa 1995, s. 53 -54.

8  M. Gawarecka, Biblioteka im. H. Łopacińskiego jako regionalny ośrodek biblioteczny Lubelszczyzny, 
„Przegląd Biblioteczny”, 1957, z. 4, s. 345 -349; W. Baszyńska, Dział Informacyjno -Bibliograficzny Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, „Bibliotekarz Lubelski”, R. 30, 1985, s. 30 -31.

9  Archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (dalej: AWBP), Teczka osobowa Ireny Har-
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je w czasie wolnym od obsługi czytelników i innych czynności informacyjnych. 
Bibliografi a regionalna miała rejestrować powojenną produkcję wydawniczą do-
tyczącą regionu. W kartotekach kartkowych gromadzono retrospektywne mate-
riały bibliografi czne od 1944 r., a także odnotowywano aktualnie ukazujące się 
dokumenty. Zdecydowano, że pierwszy tom będzie obejmował okres 20 powo-
jennych lat, drugi 6 lat, natomiast kolejne tomy będą pięcioletnimi kumulacjami. 
Taki stan trwał do końca 1986 r. W tym czasie opublikowano dwa tomy Bibliografi i 
Lubelszczyzny rejestrujące piśmiennictwo z lat 1944 -197010. W 1987 r., w ramach 
Działu Informacyjno -Bibliografi cznego, utworzono Pracownię Bibliografi i Regio-
nalnej, której kierownikiem została Teresa Zabielska. Pracownia docelowo miała 
liczyć 5 ½ etatu. W zamierzeniu miało to przyspieszyć prace bibliografi czne tak, 
aby bibliografi a regionalna ukazywała się na bieżąco i dostarczała czytelnikowi 
najbardziej aktualne informacje o regionie. W rzeczywistości Pracownia liczyła 
okresowo 2 ½, 3 ½ etatu, od 1991 r. 2 etaty, dopiero od czerwca 1994 r. na stałe 
3 etaty11. Brakowało również środków fi nansowych na wydawanie kolejnych to-
mów Bibliografi i. W tej sytuacji przyspieszenie prac nie było możliwe, zwłaszcza 
że do zadań Pracowni należało nie tylko opracowywanie bibliografi i regionalnej 
(od gromadzenia materiałów bibliografi cznych bieżących i retrospektywnych aż 
do przygotowania kolejnych tomów do druku), ale także prowadzenie Katalogu 
Lubliniana, prace redakcyjne nad „Bibliotekarzem Lubelskim”, prowadzenie karto-
tek bibliografi cznych i faktografi cznych. W związku z tym skoncentrowano się na 
gromadzeniu bieżących materiałów bibliografi cznych, bowiem wszelkie zaległości 
byłyby w przyszłości trudne do nadrobienia. Materiały do kolejnych pięcioletnich 
okresów gromadzono w kartotekach kartkowych i systematycznie uzupełniano, 
korzystając z własnych zbiorów, zbiorów bibliotek naukowych Lublina, Bibliote-
ki Narodowej, a także materiałów nadesłanych przez Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną w Chełmie oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zamościu 
(w latach 1976 -1995). Z perspektywy czasu decyzję tę należy ocenić jako bardzo 
rozsądną i przemyślaną. Doceniono to po latach w czasie przygotowywania do 
druku kolejnych tomów Bibliografi i. Dbano również o aktualność Katalogu Lubli-
niana. Teresa Zabielska doprowadziła do opublikowania kolejnego tomu Biblio-
grafi i Lubelszczyzny za lata 1971 -197512. Wykonała również redakcję merytoryczną 
kartoteki za lata 1976 -1980.

W 1995 r., w wyniku zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki, dotychczaso-
wy Dział Informacyjno -Bibliografi czny przekształcił się w Dział Informacji, Biblio-
grafi i i Udostępniania, a dotychczasowa Pracownia Bibliografi i Regionalnej stała 
się Oddziałem Bibliografi i Regionalnej. Kierownictwo, zakres powierzonych obo-
wiązków i organizacja pracy pozostały bez zmian. Do zespołu dołączono czwartą 
osobę, która jednak tylko część etatu mogła poświęcać na prace bibliografi czne, 
mając ponadto w zakresie obowiązków prace redakcyjne (adiustacja stylistyczna 

halowej; Ibidem, Teczka osobowa Wiesławy Baszyńskiej.
10  Bibliografia Lubelszczyzny 1944 -1964, cz. I, red. W. Baszyńska, I. Harhalowa, Lublin 1967; Bibliogra-

fia Lubelszczyzny 1944 -1964, cz. II, red. W. Baszyńska, Lublin 1974; Bibliografia Lubelszczyzny 1965 -1970, red. 
W.  Baszyńska, Lublin 1982.

11  Zabielska, op. cit., s. 53 -54.
12  Bibliografia Lubelszczyzny 1971 -1975, red. W. Baszyńska, Lublin 1994.
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i korekta wydawnictw WBP), a z czasem również prowadzenie wypożyczalni mię-
dzybibliotecznej. Od 1996 r. pracownicy Oddziału włączyli się w dyżury popołu-
dniowe, pomagając bibliotekarzom obsługującym czytelników w Informatorium 
i Czytelni Głównej. Jednocześnie pracownicy Czytelni, w wolnym czasie, uczest-
niczyli w powielaniu kart do Katalogu Lubliniana. W prace te włączał się również 
Zdzisław Bieleń, kierownik Działu Informacji, Bibliografi i i Udostępniania w la-
tach 1996 -1999. Uważał, że prowadzenie i publikowanie bibliografi i regionalnej 
jest ważnym zadaniem Biblioteki i dlatego należy dołożyć starań, aby przyspieszyć 
prace i zminimalizować opóźnienia w jej wydawaniu. Wspólnie z T. Zabielską, 
kierownikiem Oddziału Bibliografi i Regionalnej, podjęli decyzję, że w pierwszej 
kolejności zostaną opublikowane materiały najnowsze, najczęściej poszukiwane 
przez czytelników. Dlatego materiały bibliografi czne za lata 1998 -1999 na bieżą-
co wprowadzano do maszynopisu, wykonywanego już za pomocą komputera, co 
umożliwiało codzienne wpisywanie opisów bibliografi cznych w miarę ich wpły-
wania do kartoteki.

W 1999 r. nastąpiły zmiany personalne. Od 1 lutego kierownikiem Oddziału 
Bibliografi i Regionalnej została Bożena Lech -Jabłońska13. Teresa Zabielska prze-
szła na emeryturę, ale pracownikiem Oddziału, w niepełnym wymiarze etatowym, 
pozostała do końca roku. Od 31 marca kierownikiem Działu Informacji, Biblio-
grafi i i Udostępniania została Ewa Hadrian.

W 2000 r. Dyrekcja WBP przeznaczyła środki na sporządzenie maszynopisu 
tomu obejmującego lata 1976 -1980. Przeprowadzono korektę maszynopisu kom-
puterowego. Dalsze prace odłożono na kilka lat ze względu na brak funduszy. Na-
tomiast w 2002 r. przyspieszono pracę nad tomem za lata 1998 -1999, który ukazał 
się drukiem w przededniu obchodów 95. rocznicy istnienia Biblioteki im. Hiero-
nima Łopacińskiego w Lublinie14.

W grudniu 2003 r. Oddział Bibliografi i Regionalnej został wyodrębniony 
z Działu Informacji, Bibliografi i i Udostępniania. Stał się samodzielną jednostką 
organizacyjną pod nazwą Dział Bibliografi i Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie, 
a jego kierownikiem została Bożena Lech -Jabłońska. Zespół pracowników liczył 
4 osoby, (przy czym jedna osoba nadal odpowiadała za prace redakcyjne publika-
cji Biblioteki), a od 1 kwietnia 2004 r. – 5 osób. Biblioteka starała się o pozyska-
nie funduszy na edycję Bibliografi i Lubelszczyzny ze środków Mecenatu Państwa 
i funduszy operacyjnych. Dzięki temu udało się opublikować cztery tomy za lata 
1976 -1990 oraz 200015. W 2009 r., już bez pomocy fi nansowej z zewnątrz, wydano 
drukiem tomy za lata 1991 -1995 oraz 1996 -199716. Tym samym zakończono pro-

13  Sprawy kadrowe. Personalia, „Dostrzegacz Biblioteczny”, 1999, nr 1, s. 21.
14  Bibliografia Lubelszczyzny 1998 -1999, red. B. Lech -Jabłońska, Lublin 2002. Od ukazania się poprzednie-

go tomu minęło 8 lat.
15  Bibliografia Lubelszczyzny 1976 -1980, red. T. Zabielska, B. Lech -Jabłońska, Lublin 2004; Bibliografia 

Lubelszczyzny 1981 -1985, red. B. Lech -Jabłońska, Lublin 2006; Bibliografia Lubelszczyzny 1986 -1990, red. B. 
Lech -Jabłońska, Lublin 2007; Bibliografia Lubelszczyzny 2000, red. B. Lech -Jabłońska, Lublin 2005. Opisy biblio-
graficzne brakujących dokumentów do rocznika za 2000 r. nadesłały biblioteki powiatowe w: Białej Podlaskiej, 
Chełmie, Janowie Lubelskim, Łukowie, Łęcznej, Opolu Lubelskim i Zamościu.

16  Bibliografia Lubelszczyzny 1991 -1995, red. B. Lech -Jabłońska, Lublin 2009; Bibliografia Lubelszczyzny 
1996 -1997, red. B. Lech -Jabłońska, Lublin 2009.
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ces publikacji retrospektywnych tomów Bibliografi i Lubelszczyzny, obejmujących 
produkcję wydawniczą z lat 1944 -2000.

W ciągu czterdziestu siedmiu lat tworzenia i publikowania Bibliografi i Lubel-
szczyzny w zespole redakcyjnym pracowało dwadzieścia jeden osób, które lata-
mi na bieżąco tworzyły wielotysięczne kartoteki kartkowe, a także osoby, które 
zetknęły się z tą pracą tylko okresowo (np. przy opracowywaniu jednego tomu) 
oraz te, które pracowały nad ostateczną redakcją i przygotowaniem kartotek do 
druku17.

Od stycznia 2000 r. materiały bibliografi czne do Bibliografi i Lubelszczyzny są 
gromadzone w bazie komputerowej o nazwie REGION, prowadzonej w programie 
MAK. Dokumenty z lat 2000 -2004 opracowano w formacie MARC BN i zgroma-
dzono w bazie REGION 2000 -2004. W końcu 2009 r. liczyła ona 17 669 rekordów 
bibliografi cznych. Dokumenty wydane od 2005 r. są wprowadzane w formacie 
MARC 21 do bazy REGION 2005 - -, która zawierała 15 464 rekordy bibliografi cz-
ne. Łącznie na koniec 2009 r. w bazach REGION znajdowało się 33 133 rekordy bi-
bliografi czne18. Bazy są udostępniane czytelnikom w Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz online pod adresem: http://
hieronim.wbp.lublin.pl.

Bibliografi a Lubelszczyzny, podobnie jak inne, opracowywane w Polsce bi-
bliografi e regionalne, jest bibliografi ą przedmiotową. Jednak w niektórych pod-
działach ma cechy podmiotowości, np. w poddziale Czasopisma są rejestrowane 
wszystkie czasopisma publikowane w regionie; w poddziale Teatr – recenzje sztuk 
wystawianych na deskach regionalnych teatrów, niezależnie od ich tematyki. Bi-
bliografi a Lubelszczyzny treściowo uwzględnia wszystkie dziedziny życia z terenu 
woj. lubelskiego w jego granicach administracyjnych, w latach 1975 -1998 z wo-
jewództw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego, również 
w granicach administracyjnych, a od 1999 r. ponownie „dużego” woj. lubelskiego. 
Zasięg językowy jest nieograniczony, a zatem odnotowuje prace niezależnie od 
języka publikacji. Zasięg autorski – rejestruje to, co zostało napisane o regionie 
przez wszystkich autorów, niezależnie od ich narodowości, miejsca pochodzenia 
i zamieszkania. Szczególną uwagę zwraca się na twórców pochodzących z regionu. 
Natomiast jest ograniczony zasięg terytorialny wyznaczony przez miejsce wydania 
rejestrowanych dokumentów. Bibliografi a Lubelszczyzny uwzględnia dokumen-
ty wydane w Polsce. Lubliniana zagraniczne są gromadzone w osobnej kartotece 
kartkowej. Chronologicznie Bibliografi a Lubelszczyzny dotyczy produkcji wydaw-
niczej od 1944 r. Zasięg chronologiczny każdego tomu jest określony w jego tytu-
laturze. Nie stosuje selekcji wydawniczo -formalnej, ponieważ uwzględnia wszyst-
kie jednostki bibliografi czne. Rejestruje wydawnictwa zwarte (opisywane jako 
całość, prace zbiorowe z adnotacją zawartościową, fragmenty bibliografi czne), 

17  W pracach bibliograficznych uczestniczyli: Zofia Albigowska, Wiesława Baszyńska, Wanda Bielak, 
Zdzisław Bieleń, Ewa Chagowska, Irena Dziok -Strelnik, Lidia Głębicka, Lucyna Grybel -Niedokos, Irena Har-
halowa, Waldemar Jakson, Bożena Lech -Jabłońska, Małgorzata Marczyk (z d. Kosmala), Zofia Marczyńska, Jan 
Sieg, Aneta Skórska, Jan Smolarz, Joanna Staniewska, Grażyna Stępień, Józef Wiktorowicz, Dorota Wójcik, Teresa 
Zabielska.

18  Sprawozdanie z wykonania planu pracy w 2009 r. w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regio-
nie, oprac. B. Lech -Jabłońska, k. 1 (mps WBP).
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wydawnictwa ciągłe (dzienniki, czasopisma ogólnopolskie, regionalne i lokal-
ne, kalendarze, informatory), artykuły (artykuły z czasopism, pojedyncze refera-
ty z prac zbiorowych), dokumenty kartografi czne (atlasy, samoistne wydawniczo 
mapy i plany), ważniejsze dokumenty życia społecznego (m.in. foldery, programy 
imprez).

Bibliografi a Lubelszczyzny jest adresowana do szerokiego spektrum odbior-
ców. Jej użytkownikami są pracownicy naukowi, regionaliści, pracownicy admi-
nistracji, gospodarki, instytucji kultury, mediów i oświaty, studenci, uczniowie 
szkół średnich. Dlatego zestaw materiałów kwalifi kowanych do bibliografi i jest 
również szeroki. Są to opracowania naukowe, publikacje popularnonaukowe, re-
feraty, uchwały, obwieszczenia, zarządzenia, biografi e, pamiętniki i wspomnienia, 
wywiady, recenzje książek i spektakli teatralnych, sprawozdania, polemiki i uzu-
pełnienia, a wyjątkowo, ze względu na ważność poruszanych zagadnień, także re-
portaże, przemówienia, listy.

Bibliografi a Lubelszczyzny jest bibliografi ą selekcyjną. Stosuje się selekcję mery-
toryczną, wartościującą, która polega na ocenie treści dokumentu. Mimo to reje-
struje wiele dokumentów, które nigdy nie będą odnotowane w żadnej innej biblio-
grafi i. W odniesieniu do tych dokumentów jest bibliografi ą prymarną i stanowi 
uzupełnienie bibliografi i narodowej.

Opis bibliografi czny sporządzano zawsze na podstawie obowiązujących norm 
bibliografi cznych19. Zdarzało się, że nowe przepisy stosowano, zanim zaczęła obo-
wiązywać norma, korzystając z „Przewodnika Bibliografi cznego” lub projektu nor-
my jako wzorca (np. PN -82/N -01152.01 Opis bibliografi czny. Książki oraz nowy 
opis czasopisma jako całość zastosowano już w kumulacji 1976 -1980)20. Obecnie 
Bibliografi a Lubelszczyzny nadal jest opracowywana na podstawie polskich norm 
bibliografi cznych, uwzględniających międzynarodowe wymagania. Stosowany jest 
opis bibliografi czny rejestracyjny, a tylko w koniecznych przypadkach wprowadza 
się adnotacje wyjaśniające lub zawartościowe.

Układ zrębu głównego w Bibliografi i Lubelszczyzny jest układem systema-
tycznym, w którym działy i poddziały są logicznie usystematyzowane. Został on 
oparty na „Ramowym schemacie klasyfi kacyjnym bibliografi i regionalnej przed-
miotowej”, który opracowano w ramach działań koordynacyjnych dotyczących bi-
bliografi i regionalnej i opublikowano po raz pierwszy w 1963 r.21 Był to schemat 
klasyfi kacyjny, który poszczególne biblioteki dostosowały do specyfi ki swego re-
gionu i posługują się nim do dziś. Bibliografi a Lubelszczyzny wykorzystywała od 
początku ten schemat, który składa się z 16 działów głównych i jest to niezmien-
ne. Każdy dział dzieli się, w miarę potrzeby, na poddziały niższych stopni. Dla 

19  Początkowo były to normy: PN/N -01152: Opis zasadniczy w bibliografii bieżącej dziedzin i zagadnień; 
PN -57/N -01158: Skróty wyrażeń typowych w opisie bibliograficznym i katalogowym; PN/N -01150: Skróty tytu-
łów czasopism; PN -73/N -01159: Indeksy do bibliografii. Z biegiem lat normy zmieniały się. Zaczęto kolejno sto-
sować normy PN -73/N -01152.00: Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne; PN -82/N -01152.01: Opis biblio-
graficzny. Książki; PN -N -01152 -2: Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe; PN -85/N -01158: Skróty wyrazów 
i wyrażeń w opisie bibliograficznym; PN -N -01178: Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.

20  T. Zabielska, B. Lech -Jabłońska, Przedmowa, [w:] Bibliografia Lubelszczyzny 1976 -1980, Lublin 2004, s. 
9.

21  W wydaniu z 1960 r. nie stosowano jeszcze klasyfikacji. Zob. Metodyka bibliograficzna…, s. 307 -312.
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każdego dokumentu, kwalifi kowanego do bibliografi i, należy sporządzić charakte-
rystykę rzeczową – przydzielić do właściwego działu i poddziału. Dokumenty wie-
lotematyczne oraz dokumenty omawiające zagadnienia wieloaspektowo otrzymu-
ją pełny opis bibliografi czny w odpowiednim dziale, natomiast w innych działach 
umieszcza się opisy skrócone. Stosowany jest też system odsyłaczy całkowitych 
i uzupełniających.

W kolejnych tomach do schematu wprowadzano uaktualnienia, uwzględniając 
zmiany zachodzące w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, w środowi-
sku naukowym regionu.

Decyzja o wprowadzeniu w 2000 r. automatyzacji prac bibliografi cznych pocią-
gnęła za sobą dalsze decyzje odnoszące się do metodyki Bibliografi i. Najważniejsza 
zmiana, oprócz modyfi kacji schematu, dotyczyła opracowania rzeczowego doku-
mentów wprowadzanych do bibliografi i. Zrezygnowano z dotychczasowego indek-
su przedmiotowego i do charakterystyki treściowej zaczęto stosować Język Haseł 
Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Wymagało to od zespołu intensywnego sa-
mokształcenia, uczestnictwa w warsztatach, konferencjach, wykładach poświęco-
nych opracowaniu dokumentów w tym języku informacyjno -wyszukiwawczym.

Należy zaznaczyć, że w okresie od 2000 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie dołożyła wszelkich starań, aby nadrobić 
zaległości. Na konferencji „Bibliografi e regionalne (terytorialne) w Polsce”, zorga-
nizowanej w Puławach w 1994 r., Lucjan Biliński22 stwierdził, że bibliografi e re-
gionalne w Polsce są wydawane nieterminowo. Dotyczyło to również Bibliografi i 
Lubelszczyzny, która wówczas miała najdłuższy poślizg. Ostatnio opublikowano 
komplet tomów za lata 1944 -2000. Jest to ewenement w skali kraju ze względu 
na tak rozległy zasięg chronologiczny oraz obszar, którego Bibliografi a Lubelszczy-
zny dotyczy. Mimo zmian administracyjnych, w latach 1975 -1998 nie ograniczono 
bibliografi i do terytorium „małego” woj. lubelskiego. Tę wyjątkowość potwierdza 
analiza stanu prac nad bibliografi ami regionalnymi w Polsce, przygotowana przez 
L. Bilińskiego w 1998 r. oraz Marzenę Przybysz według stanu na lipiec 2009 r.23

Bibliografi e regionalne są prowadzone w wielu bibliotekach stopnia woje-
wódzkiego i powiatowego. Obecnie niemal wszystkie oferują użytkownikom do-
stęp online do najnowszych materiałów24. Jednakże luki i zaległości w częściach 
retrospektywnych nadal są faktem. Na przykład region białostocki posiada opu-
blikowane tomy bibliografi i regionalnej za lata 1944 -1989 oraz 1999 -2002. W kar-
totece zgromadzono materiały za lata 1990 -1998, przy czym lata 1990 -1992 są już 
wprowadzane do bazy. W Bibliografi i Śląska dostrzega się lukę za lata 1989 -1998. 

22  L. Biliński, Postęp czy regres w opracowaniu i wydawaniu bibliografii regionalnej?, [w:] Bibliografie regio-
nalne. Dokonania, dylematy, wnioski. Materiały z konferencji, Puławy, 15 -16 września 1994 r., Warszawa 1995, s. 
32.

23  Idem, Stan i perspektywy bibliografii regionalnej w Polsce, [w:] Narodowe i regionalne serwisy bibliogra-
ficzne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. „Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regio-
nalne, bibliografia narodowa. Stan prac i zamierzenia”, Warszawa, 2 -4 grudnia 1998 r., Warszawa 1999, s. 36 -61; 
Bibliografie regionalne 1999 – , oprac. M. Przybysz [online]. [20 marca 2010]. Dostępny: http://www.ebib.info/
content/category/10/64/61/.

24  Dostęp do wszystkich baz bibliografii regionalnych na stronie EBIB -u: Bibliografie regionalne [online]. 
[20 marca 2010]. Dostępny: http://www.ebib.info/content/view/2086/61/.
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi imponuje bazami bieżącej bi-
bliografi i regionalnej (prowadzone od 1993 r.) oraz świetnie funkcjonującym Sys-
temem Bibliografi i Regionalnej Województwa Łódzkiego. Publikowane tomy reje-
strują publikacje dopiero od 1971 r. i nadal jest luka za lata 1975 -1980, 1982 -1992. 
W Bibliografi i Warmii i Mazur brakuje tylko dwóch roczników za lata 1999 -2000. 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oferuje czytelnikom 
w postaci PDF na swojej stronie internetowej wydane drukiem tomy bibliografi i 
regionalnej za lata 1944 -1993, ale ciągle brakuje tomów za lata 1994 -1996. Biblio-
grafi a Pomorza Zachodniego – bibliografi a o chlubnych tradycjach – też boryka się 
z brakującymi tomami za lata 1973 -1975, 1977 -1979, 1982 -1987, 1989.

Taki stan rzeczy wynika z permanentnego niedofi nansowania bibliografi i re-
gionalnych, zbyt małej obsadzie kadrowej. Tym bardziej należy podkreślić starania 
bibliotek i bibliotekarzy odpowiedzialnych za prowadzenie bibliografi i regional-
nych o postęp prac, wdrażanie automatyzacji i nowoczesności.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie zakończenie edycji retro-
spektywnych tomów było możliwe dzięki dofi nansowaniu z Mecenatu Państwa, 
zwiększeniu obsady personalnej oraz wyodrębnieniu osobnego Działu, który mógł 
poświęcić się pracom bibliografi cznym bieżącym i retrospektywnym, a od lipca 
2007 r. również działalności informacyjnej z zakresu wiedzy o regionie. Bezpo-
średni, codzienny kontakt z czytelnikiem pozwolił na zapoznanie się z opiniami 
i oczekiwaniami użytkowników odnośnie do Bibliografi i Lubelszczyzny. Te doraźne 
opinie są pomocne w dalszej pracy, pozwalają uniknąć błędów, wprowadzić ewen-
tualne zmiany. Jest to ważne, ponieważ w Polsce już nie recenzuje się bibliografi i 
regionalnych. Mimo że kolejne tomy Bibliografi i Lubelszczyzny zawsze wzbudzały 
zainteresowanie użytkowników, to tylko dwa pierwsze otrzymały recenzje w cza-
sopismach. Były to recenzje pochlebne, choć niepozbawione uwag krytycznych25. 
Podkreślano, że jest to publikacja pożyteczna i dobrze wykonana, ale też wskazano 
na braki w niektórych działach, zbyt małą liczbę odsyłaczy, niedociągnięcia w kla-
syfi kacji dokumentów. Następne tomy nie doczekały się publikowanych recenzji, 
dopiero tom 1986 -1990 został zrecenzowany (recenzje w formie maszynopisu)26.

Zakończenie edycji retrospektywnych tomów Bibliografi i Lubelszczyzny pozwoli 
zająć się kolejnymi zadaniami, niezbędnymi do dalszego rozwoju WBP w Lublinie 
na polu bibliografi i regionalnej. W odniesieniu do najnowszych roczników należy 
dążyć do połączenia obecnie istniejących dwóch baz bibliografi i regionalnej. Aby 
to osiągnąć, trzeba konwertować bazę za lata 2000 -2004 z formatu MARC BN na 
format MARC 21. Prawdopodobnie baza po konwersji będzie wymagała korekty 
opisu formalnego, a jednocześnie uaktualnienia charakterystyki rzeczowej doku-
mentów. Z czasem zarówno słownictwo JHP BN, jak również praktyka stosowania 
tego języka w Bibliografi i Lubelszczyzny zmieniły się. Po konwersji będzie jedna 
baza REGION, stale uaktualniana, zawierająca informacje o dokumentach opubli-
kowanych od 2000 r. Prowadzenie tej bazy, liczącej kilkadziesiąt tysięcy rekordów, 

25  „Rocznik Lubelski”, 1968, t. 11, s. 194 -197; „Studia Źródłoznawcze”, 1971, t. XV, s. 205 -208; „Tygodnik 
Chełmski”, 1983, nr 32, s. 7.

26  M. Juda, Opinia na temat „Bibliografii Lubelszczyzny” (mps WBP); E. Stefańczyk, Recenzja „Bibliografii 
Lubelszczyzny” (mps WBP).
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to kolejne wyzwanie dla bibliografów WBP. Będzie ona wymagała stałej kontroli 
jakości opisu bibliografi cznego – kontroli prowadzonej na różnych etapach pracy. 
Nadrzędnym celem będzie uzyskanie jednolitości opracowania formalnego i rze-
czowego, a tym samym zapewnienie sprawności informacyjnej bazy.

Kolejne zadanie to stworzenie Systemu Bibliografi i Regionalnej Województwa 
Lubelskiego (SBR). Biblioteki współpracujące w ramach SBR będą przysyłały go-
towe opisy bibliografi czne do serwera posadowionego w WBP. Po dokonaniu nie-
zbędnych poprawek, opis będzie gotowy do wprowadzenia zarówno do bazy woje-
wódzkiej, jak i baz lokalnych w bibliotekach regionu. Niewątpliwie z jednej strony 
przyspieszy to tworzenie baz regionalnych w bibliotekach woj. lubelskiego, z dru-
giej zaś zmieni rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w tworzeniu bibliografi i 
regionalnej. Z instytucji opracowującej bibliografi ę od początku do końca, stanie 
się instytucją koordynującą działania. Do jej zadań będzie należało kontrolowanie 
jakości wprowadzanych rekordów, czuwanie nad merytoryczną poprawnością ca-
łości oraz zarządzanie powstałym systemem bibliografi cznej informacji o regionie. 
Kolejny krok to przekształcenie tego systemu w bazę hipertekstową, która pozwoli 
przenosić się od opisu bibliografi cznego do pełnego tekstu dokumentu, dostęp-
nego w postaci cyfrowej w zasobach internetowych. Zrealizowanie tych zamie-
rzeń przyniesie korzyści bibliotekom woj. lubelskiego, a przede wszystkim naszym 
użytkownikom. Wiąże się to jednak z odpowiedzią na wiele pytań, dość trudnych, 
ponieważ zaniechano rozwoju programu MAK, dominującego w bibliotekach woj. 
lubelskiego. W związku z tym należy zdecydować: na podstawie jakiego programu 
komputerowego realizować SBR, czy SBR będzie prowadzony metodą współkata-
logowania, czy w inny sposób.

Odrębnym zagadnieniem, godnym polecenia i realizacji, jest podjęcie prac 
nad bibliografi ą regionu okresu międzywojennego i okresów wcześniejszych. Jako 
osobne zestawienie bibliografi czne powinna ukazać się także bibliografi a, roboczo 
nazywana, Lubliniana zagraniczne, do której materiały są gromadzone od 2004 r. 
w tradycyjnej kartotece, zawierającej 490 opisów bibliografi cznych27.

Zadania są wielkie, ale też w dobie społeczeństwa informacyjnego bibliografi a 
regionalna jest niezwykle cenną skarbnicą informacji o kulturze, gospodarce, hi-
storii i turystyce regionu. Gromadzenie dokumentów jest bardzo ważne. Jednak 
zarówno informowanie o istnieniu tych dokumentów, jak ich promowanie spowo-
duje pozyskanie nowych czytelników i przyczyni się do rozwoju regionu.

Bibliography of the Lublin Region 1963 -2009.

History, Present Day, Directions of Development

The paper discusses the regional bibliography compiled and published by the Hieronim Ło-
paciński Provincial Public Library in Lublin. It refers to the history of work on the regional biblio-
graphy in Poland after World War Two and to the terminological issues and tasks of the regio-
nal bibliography. The paper presents the history of bibliographical work: organizational units 

27  Sprawozdanie z wykonania planu pracy w 2009 r. w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regio-
nie, oprac. B. Lech -Jabłońska, k. 1 (mps WBP).
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responsible for this work in successive periods, persons who took pat in the project at diff erent 
stages, methodological assumptions of the Bibliografi a Lubelszczyzny (Bibliography of the Lublin 
Region), the recent period since 2000, and the problems of automation.

The Bibliografi a Lubelszczyzny is the Library’s editorial and factual -content achievement on 
a regional and national scale. It is an excellent source of information about the Lublin region. It 
records many documents not included in any other bibliography and is a supplement to the na-
tional bibliography. The set of published volumes covers the postwar years until the end of the 
twentieth century. This is a sensation on a national scale, which is confi rmed by the analysis of the 
state of work on regional bibliographies in Poland. Therefore, it is important to continue to com-
plement the current database for the Bibliografi a Lubelszczyzny, including the setting -up of the 
System of Regional Bibliography for the Lublin Province in cooperation with local -government li-
braries, and to compile the Region’s bibliography for the interwar decades and for earlier periods. 
The bibliography Lubliniana zagraniczne (Foreign Lubliniana) should also be published a separa-
te bibliographical list.
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Lublin

Bracia Antoni i Jan Müllerowie w życiu 

muzycznym Lublina w XIX w.

Niegdysiejszy muzyczny Lublin najczęściej postrzegany jest przez pryzmat ka-
riery Henryka i Józefa Wieniawskich. Zapomina się, że działali tu artyści tej mia-
ry, jak: Stanisław Serwaczyński, Jan Hornziel, Alfons Czarnecki. Pod wpływem 
m.in. ich sukcesów publiczność chętnie ściągała do sal koncertowych, dopomina-
jąc się przy okazji o występy możliwie najlepszych artystów polskich i zagranicz-
nych. Lecz najwybitniejsi, uznani muzycy europejscy, jak np. wiolonczelista belgij-
ski Adrien -François Servais, koncertowali tutaj niezmiernie rzadko. W ich cieniu, 
poniekąd na własne życzenie, znaleźli się znakomici muzycy czescy Antoni i Jan 
Müllerowie. Niestety, prawie zupełnie dzisiaj zapomniani1.

Antoni (Anton) i Jan Nepomucen (Johann Nepomuk) Müllerowie pochodzili 
z mieszanego małżeństwa. Ich ojciec, Anton, był czeskim Niemcem, matka zaś, Jo-
sefa z domu Kopecková, Czeszką. W dorosłym życiu, z powodu niemieckiego na-
zwiska, podkreślali swoje czeskie pochodzenie i przywiązanie do czeskiej ojczyzny, 
chociaż na co dzień chętniej posługiwali się językiem niemieckim aniżeli czeskim. 
Antoni, urodzony 13 kwietnia 1807 r., otrzymał imię po ojcu, natomiast jego brat, 
urodzony 16 maja 1810 r., na chrzcie otrzymał bardzo popularne, niemal symbo-
liczne w Czechach imiona. Obaj przyszli na świat w Žamberku (Senft enbergu)2, 
urokliwym miasteczku u stóp Gór Orlickich. Tam też spędzili dzieciństwo.

Na naukę udali się do Pragi, zapewne w bardzo młodym wieku. W przypadku 
Antoniego pewne jest tylko to, iż w 1827 r. ukończył z bardzo dobrymi wynikami 
ck Szkołę Główną Wzorcową3. Jan, interesujący się w równym stopniu muzyką, 
jak naukami ścisłymi, nie potrafi ł dokonać wyboru. Skończył więc zarówno Kon-
serwatorium jak i Politechnikę Praską. Obydwaj, być może pod wpływem rodzi-
ców, poświęcili się grze na organach (Antoni także na altówce). Niewątpliwie byli 
bardzo utalentowani, w przeciwnym razie nie zostaliby uczniami Jana Nepomuka 

1  L.T. Błaszczyk, Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX wieku, Kraków 1964, s. 197; L. 
Gawroński, Nekropol muzyczny, „Kurier Lubelski”, 1983, nr 212, s. 4; A. Kaproń, Cudzoziemscy nauczyciele gimna-
zjum lubelskiego w latach 1815–1915, Lublin 2001, s. 27–28; Idem, Bracia Müllerowie, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 
2006, nr 2, s. 21; nr 3, s. 21; Idem, Czescy i niemieccy nauczyciele muzyki w Lublinie, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 
2007, nr 51, s. 23; A. Massalski, Słownik biograficzny. Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie 
Polskim 1833–1862, [Warszawa 2009], s. 291 -292.

2  Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Akta m. Lublina (dalej: AmL), sygn. 756. Najprawdo-
podobniej ich rodzonym bratem był Karol (Karl) Müller (1806 -?), nauczyciel śpiewu kościelnego w szkołach 
warszawskich w latach 1851 -1864. Zob. A. Massalski, op. cit., s. 292.

3  APL, Akta osobowe nauczycieli Lubelskiej, Chełmskiej, Siedleckiej Dyrekcji Szkolnej 1866 -1915 (dalej: 
Dyrekcje Szkolne), sygn. 1911, k. 12 -13, (Świadectwo ukończenia k.k. Musterhauptschule w Pradze jest porozry-
wane); Ibidem, Lubelskie Gimnazjum Męskie (dalej: LGM), sygn. 756.



Andrzej Kaproń182

Augusta Vitáska (1770 -1839), kapelmistrza kościoła katedralnego pw. św. Wita na 
Hradczanach. Pod kierunkiem mistrza Jan kształcił się do 1832 r. (stosowne za-
świadczenie Vitásek wydał mu 20 kwietnia), natomiast Antoni do 1833 r. (zgodnie 
z zaświadczeniem Vitáska z 10 stycznia)4.

Bracia Müllerowie opuścili Pragę w 1836 r. Wyemigrowali do Królestwa Pol-
skiego. Do przyjazdu namówił ich Franciszek (František) Synek (1805 -1865), ich 
serdeczny kolega, również uczeń Vitáska, który pracował wówczas jako nauczyciel 
muzyki u Wincentego Wydżgi, właściciela Trzeszczan, w Hrubieszowskiem. On też 
znalazł im posady nauczycieli muzyki w okolicach Krasnegostawu. Prawdopodob-
nie obaj, ale Jan na pewno, podjęli pracę w Tarnogórze. Ich drogi rozeszły się dwa 
lata później, gdy Jan przeniósł się do Mołodiatycz, w Hrubieszowskiem, ściągnięty 
przez właściciela tamtejszych dóbr Antoniego Horodyskiego. W Mołodiatyczach 
przebywał do września 1841 r., kiedy to przeniósł się do pobliskich Trzeszczan na 
miejsce zwolnione w 1838 r. przez Synka5. Antoni pozostał w Krasnostawskiem, 
gdzie stał się jednym z animatorów życia muzycznego, koncentrującego się w do-
mach ziemiańskich. Najciekawszym jego przedsięwzięciem było urządzenie wraz 
ze skrzypkiem Janem Hornzielem koncertu wokalno -instrumentalnego, który od-
był się 21 kwietnia 1839 r. w gmachu pojezuickim w Krasnymstawie. W przepeł-
nionej sali wystąpili nie tylko obaj artyści, ale i liczni amatorzy. Młode uczenni-
ce Müllera zagrały na dwóch fortepianach uwerturę z opery Zampa L. Hérolda, 
opracowaną przez swego nauczyciela. Dochód z koncertu, prawie 2 tys. złp., zasilił 
fundusz szpitala miejskiego w Krasnymstawie6.

W końcu kwietnia 1841 r. Antoni Müller osiadł na stałe w Lublinie. Swój przy-
jazd, wszak był poddanym austriackim, zgłosił władzom carskim w dniu 1 maja7. 
Przez pierwsze lata pobytu w mieście udzielał wyłącznie lekcji muzyki. Prawdo-
podobnie wtedy uczył krótko gry na fortepianie i kompozycji Konrada Staczyń-
skiego (1823 -1894), jednego z lepszych muzyków lubelskich. Oczywiście nie za-
pomniał o bracie. W pierwszych dniach stycznia 1842 r. sprowadził go do Lublina, 
gdzie ten złożył nawet podanie z prośbą o przyznanie mu uprawnień do nauczania 
gry na fortepianie i języka niemieckiego w mowie miejscowej młodzieży8. Jan, nie 
znalazłszy tu jednak odpowiedniej posady, wyjechał ponownie w Hrubieszowskie. 
Dosyć długo pracował u Rulikowskich w Mirczu. Następnie przeniósł się do po-
bliskiego Poturzyna, by uczyć muzyki wielce uzdolnione dzieci Tytusa Woycie-
chowskiego, przyjaciela Fryderyka Chopina. Wędrówkę po ziemi hrubieszowskiej 
zakończył w Wojsławicach, u Leopolda hr. Poletyły, szwagra Woyciechowskiego. 
Na początku lat 50. zamieszkał na stałe w Lublinie9.

Tymczasem Antoni, rekomendowany przez przechodzącego w 1843 r. z Gim-
nazjum Gubernialnego Lubelskiego do Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania 
Panien nauczyciela śpiewu kościelnego Franciszka (Františka) Stevicha (1814-

4  APL, Dyrekcje Szkolne, sygn. 1911, k. 14; Ibidem, Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie (dalej: GWL), 
sygn. 519, k. 21 -23.

5  Ibidem, k. 18 -20; Ibidem, AmL, sygn. 753.
6  „Kurier Warszawski”, 1839, nr 124, s. 598.
7  APL, GWL, sygn. 519, k. 77.
8  Ibidem, sygn. 507.
9  APL, Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: RGL), sygn. Adm. 979, s. 32 -33.
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-1877), Czecha, poczynił skuteczne starania o przyjęcie do pracy w gimnazjum. 
Posadę nauczyciela śpiewu kościelnego objął 8 marca 1844 r. Nie było to ani po-
płatne (jeszcze w 1854 r. zarabiał ledwo 90 rubli rocznie), ani eksponowane stano-
wisko, ale umożliwiało dodatkowe zarobkowanie na pensjach i w innych szkołach. 
Chętniej brali też lekcje prywatne uzdolnieni muzycznie gimnazjaliści. Z racji 
zajmowanego stanowiska Müller zasiadał w komisji kwalifi kacyjnej, udzielającej 
zgody na prywatne nauczanie muzyki. W praktyce jego decyzja była wiążąca dla 
pozostałych członków komisji, powoływanej każdorazowo przez dyrektora Gim-
nazjum Gubernialnego Lubelskiego10. Do jego obowiązków należało prowadzenie 
chóru szkolnego. W następstwie reformy szkolnictwa i reorganizacji stanu nauczy-
cielskiego z dniem 18 września 1862 r. został zwolniony z gimnazjum11. W połowie 
1864 r. wyprowadził się nawet z rodziną do Poznania, gdzie krewni żony przygo-
towali mu grunt do pracy zawodowej. Jednakowoż po śmierci F. Synka, który za-
stąpił go na stanowisku nauczyciela śpiewu kościelnego, wrócił do Lublina i został 
ponownie, z dniem 28 kwietnia 1865 r., przyjęty do pracy, lecz z niższym uposa-
żeniem. (W 1862 r. zarabiał 200 rubli rocznie, natomiast w 1865 r. tylko 150 rubli 
rocznie). Długo miejsca nie zagrzał, jako że 24 października 1866 r. został zmuszo-
ny do przejścia na emeryturę. Ale nie był to koniec jego działalności pedagogicz-
nej. Jeszcze tego samego dnia został zatrudniony w którejś ze szkół w Chełmskiem. 
Dojeżdżając raz albo dwa razy w tygodniu z Lublina, pracował w niej równo dwa 
lata. Zastanawiające, że ze służby zwolniono go dopiero 10 maja 1869 r.

Prawie do końca życia udzielał lekcji prywatnych. W większości przypadków 
uczył gry na modnym wtedy fortepianie. Jego nieprzeciętnymi uczniami byli K. 
Staczyński i Michał Marian Biernacki (1855 -1936), którego uczył gry na wio-
lonczeli. Zdecydowanie lepszym metrem muzyki był jednak Jan Müller, uczący 
przede wszystkim gry na fortepianie i kompozycji. Był najlepszym nauczycielem 
kontrapunktu w Lublinie! Jego najwybitniejszymi uczniami byli: Alfons Czarnecki 
(1841 -1892), Władysław Brankiewicz (1853 -1929) i M.M. Biernacki.

W międzypowstaniowym Lublinie szczególną popularnością cieszyły się kon-
certy wokalno -instrumentalne, organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Do-
broczynności na korzyść ubogich. Stosunkowo często uczestniczył w nich Antoni 
Müller. Wszystko wskazuje na to, iż „zadebiutował” 9 maja 1844 r. w całkiem nie-
złym towarzystwie, albowiem wystąpili z nim m.in. Tytus Woyciechowski, Franci-
szek Stevich, Antoni (Anton) Teichmann, Antoni Parys, Franciszek Synek, Ernest 
Géede, Adam Smolikowski12. Spośród koncertów dobroczynnych z udziałem An-
toniego Müllera wyjątkowo głośnym echem odbił się koncert urządzony 14 listo-
pada 1848 r. Nieprzypadkowo. Tego dnia gwiazdą wieczoru był młodziutki Henryk 
Wieniawski, któremu towarzyszyła mieszkająca w Lublinie Rosjanka niemieckie-
go pochodzenia Henryka (Gienrika) baronowa von Kaulbars, wielce uzdolniona 
śpiewaczka amatorka. Zainteresowanie koncertem było tak duże, a napływ gości 

10  Na przykład 20 XII 1847 r. komisja kwalifikacyjna z Antonim Müllerem na czele uznała Wiktora Cza-
chórskiego (1824 -1877) zdolnym do udzielania lekcji muzyki. Zob. APL, GWL, sygn. 509.

11  Ibidem, Dyrekcje Szkolne, sygn. 1911, k. 3.
12  „Kurier Warszawski”, 1844, nr 206, s. 984.
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tak wielki, że zabrakło nie tylko biletów, ale nawet miejsc w hotelach. Ostatecznie 
na sali zasiadły 423 osoby13.

Jan Müller, w przeciwieństwie do brata, unikał koncertów dobroczynnych. Wy-
jątek zrobił 3 marca 1860 r., przyjąwszy udział w „Uroczystości muzykalnej” na 
korzyść projektowanego Instytutu Muzycznego w Warszawie. Wystąpił jedynie 
w pierwszej części koncertu, przypuszczalnie w zastępstwie, razem ze Stevichem 
i jego puławskimi uczennicami Konstancją Heydenreich i Ksawerą Chełmicką. 
Wykonali Uwerturę Stevicha, specjalnie napisany utwór na osiem rąk. W drugiej 
części koncertu wystąpił duet Teichmann -Stevich, na koniec wsparty przez Helenę 
Bonar14.

Müllerowie najchętniej brali udział w wieczorkach muzycznych w Resursie 
Gubernialnej Lubelskiej, urządzanych z reguły parę razy w roku pod kierunkiem 
F. Synka. Ale najczęściej występowali w prywatnych salonach, gdzie dominowała 
muzyka fortepianowa. Tam też kiedy niekiedy grali swoje utwory. Komponowali 
głównie tańce, dość popularne w Lubelskiem, zwłaszcza w karnawale. W styczniu 
1865 r. młodszy z braci wydał w Lublinie Polkę mazurkę. Caprice pour le piano15 
i Marche des chasseurs, pour le piano. W lutym następnego roku wyszły, również 
w Księgarni, Składzie Nut Muzycznych i Map Stanisława Arcta, jego dwa mniej 
znane utwory fortepianowe Marche des chasseurs (wznowienie) i Pas redouble. 
Marche des chasseurs, № 216.

Niepłatne propozycje zawodowe bracia zazwyczaj odrzucali. Bądź co bądź An-
toni Müller nie kupił z pensji w 1850 r. na publicznej licytacji kamienicy (Pałacu 
Pociejów) przy ul. Królewskiej 207, w 1852 r. wartej 4550 rubli17. Ale w pełni usta-
bilizował się fi nansowo dopiero po poślubieniu 12 listopada 1853 r. w katedrze lu-
belskiej Joanny Leokadii Schnierstein, posażnej, dwudziestoletniej panny. Jednym 
ze świadków był Jan Müller. Przyjęcie weselne odbyło się w Resursie18. Leokadia 
Sznirsztajn, tak się podpisywała po polsku, była rodowitą lublinianką, pochodzącą 
z luterańskiej, spolonizowanej rodziny niemieckiej. Jej ojciec, Fryderyk Schnier-
stein (1783 -1847), który był właścicielem zajazdu przy Krakowskim Przedmieściu 
140 i kupcem, pozostawił rodzinie znaczny majątek. Nic więc dziwnego, że Antoni 
Müller został później właścicielem Hotelu Saskiego, jednego z najlepszych w mie-
ście19. O wyjeździe do Czech już nie myślał. Żona Leokadia urodziła mu sześcioro 

13  „Gazeta Warszawska”, 1848, nr 325, s. 1; „Kurier Warszawski”, 1848, nr 328, s. 1574–1575; L. Gawroński, 
Saga rodu Wieniawskich, Lublin 2003, s. 36.

14  „Kurier Warszawski”, 1860, nr 70, s. 379; A. Krasiński, Lublin, d[nia] 8 marca, „Ruch Muzyczny”, 1860, 
nr 11, s. 187 -188; M. Demska -Trębacz, Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki i dwory, Lublin 2005, s. 123.

15  Polka mazurka. Caprice pour le piano composée par Jean Népomucène Müller (Lublin [1865]) zachowała 
się w zbiorach muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie (mf. 52 779).

16  „Kurier Warszawski”, 1865, nr 7, s. 36; „Kurier Lubelski”, 1866, nr 12, s. 3; L. Gawroński, Karnawał 
w dawnym Lublinie, „Dziennik Wschodni”, Lublin 1996, nr 41, s. 9.

17  APL, RGL, sygn. Taj. 170, s. 110–111. W 1857 r. kamienicę sprzedał Danielowi Andrzejewskiemu.
18  „Kurier Warszawski”, 1853, nr 306, s. 1508.
19  Hotel Saski powstał w wyniku modernizacji zajazdu Schniersteina. Müller osobiście hotelu nie prowa-

dził, lecz jego żona, zresztą krótko. W związku z wyjazdem do Poznania wydzierżawiał go z dniem 1 VII 1864 r. 
Wandzie i Janowi Wołowskim. W 1869 r. kamienica, w której mieścił się hotel, była warta aż 16 tys. rubli. Zob. 
APL, Notariusz J.K. Majewski, sygn. 29 (1864/118); Ibidem, LGM, sygn. 756; A. Kaproń, O karczmach, zajazdach, 
hotelach, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 2007, nr 38, s. 23.
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dzieci: Aleksandrę Idę (1855 -?), Leokadię (1857 -1862), Antoniego (1859 -1862), 
Wacława Juliana (1861 -?), Jadwigę Teodorę (1867 -?) i Józefę Antoninę (1873-
-1875), którą powiła po śmierci męża. Jan Müller rodziny nie założył.

W okresie żałoby narodowej po upadku powstania styczniowego obaj bracia 
zajęli się muzyką religijną. Pomimo początkowych niepowodzeń, jesienią 1865 r. 
Antoni Müller reaktywował i prowadził do końca czerwca 1866 r. chór katedral-
ny, powstały z połączenia dwóch chórków: gimnazjalnego i kleryków. Dwudzie-
stoosobowy chór (4 soprany, 4 alty, 6 tenorów i 6 basów) najczęściej wykonywał 
podczas sum kompozycje swego dyrygenta: Graduale, O salutaris hostia i pieśń do 
Boga Ojca Qui passus. W repertuarze miał m.in. Ave verum w.A. Mozarta, Agnus 
Dei D. Bortnianskiego, Ave Maria J. Vitáska. Po wakacjach chórzystów zebrać się 
już nie dało. Wielokrotnie ponawiane przez Antoniego Müllera próby skompleto-
wania chóru nie przyniosły trwałego rezultatu. Nie powiodło się także jego bratu.

Ostatnią ważniejszą imprezą artystyczną z udziałem Antoniego Müllera, jako 
altowiolinisty, był koncert odbyty 22 września 1867 r. z okazji otwarcia nowo od-
restaurowanej sali w gmachu pojezuickim w Lublinie20.

Antoni Müller zmarł we własnym domu 11 stycznia 1873 r. po długiej i ciężkiej 
chorobie. Trzy dni później odbyły się uroczystości pogrzebowe. Podziękowanie 
Müllerowej ukazało się na łamach „Kuriera Lubelskiego”: „Pozostała w głębokim 
smutku wdowa po śp. Antonim Müllerze […] ma zaszczyt złożyć niniejszym naj-
serdeczniejsze i najczulsze podziękowanie tak Wielebnemu duchowieństwu za ła-
skawe, bezinteresowne odprowadzenie zwłok śp. męża na cmentarz miejscowy, 
jak i Szanownym Amatorkom i Amatorom, a w szczególności pp. Skibowskiemu 
i Konradowi Staczyńskiemu, którzy raczyli wykonać chóry podczas nabożeństwa 
żałobnego w d[niu] 20 stycznia za duszę nieboszczyka odbytego”21.

Od śmierci brata Jan Müller wyraźnie ograniczył działalność muzyczną. Ale 
w niektóre niedziele i święta wykonywał w katedrze, razem z przyjaciółmi, dzieła 
religijne. Gros czasu spędzał w swoim małym obserwatorium astronomicznym, 
z upodobaniem oglądając przez teleskop ciała niebieskie. (Astronomią i matema-
tyką pasjonował się przez całe życie). Zmarł 17 września 1883 r. w Lublinie. Trzy 
dni później, żegnany przez tłumy lublinian, spoczął obok brata na miejscowym 
cmentarzu. Pogrzebem zajęli się jego przyjaciele22.

Uroczystą mszę żałobną za jego duszę odprawiono 20 października 1883 r. 
w katedrze lubelskiej. Podczas niej miejscowi muzycy, w większości uczennice 
i uczniowie zmarłego, wykonali Mszę żałobną S. Moniuszki i specjalnie napisany 
z tej okazji przez A. Czarneckiego utwór Salve Regina23.

Odejście braci Müllerów było nadzwyczaj bolesną stratą w środowisku mu-
zycznym Lublina. Cenili ich bowiem nie tylko uczniowie, lecz i koledzy muzycy. 
Wyrazem tego było wybranie Jana Müllera członkiem honorowym Instytutu Mu-
zycznego w Warszawie. Niestety, Antoni Müller takiej chwili nie doczekał.

20  „Kurier Lubelski”, 1867, nr 107, s. 470.
21  L. Müller, Pozostała w głębokim smutku…, „Kurier Lubelski”, 1873, nr 10, s. 3.
22  „Gazeta Lubelska”, 1883, nr 202, s. 2; Wł[adysław] St[elmasiewicz], Wspomnienie pośmiertne, „Gazeta 

Lubelska”, 1883, nr 205, s. 1 -2.
23  „Gazeta Lubelska”, 1883, nr 225, s. 2; nr 230, s. 2.
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Prawdziwe losy kupca Jana Mincla

W międzypowstaniowej strukturze handlu Lublina ważną rolę odgrywały skle-
py korzenne, mieszczące się w centrum miasta. Oprócz Polaków prowadzili je: 
miejscowy Niemiec Adam Fritsch, Chorwat Gregorije Jagazović i Niemiec sudecki 
Johann Münzel1. Ostatni z wymienionych kupców został uwieczniony na kartach 
Lalki przez Bolesława Prusa: „Właścicielem sklepu był Jan Mincel, starzec z rumia-
ną twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on 
pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaft an, biały 
fartuch i takąż szlafmycę. Przed nim na stole leżała wielka księga, w której noto-
wał dochód, a tuż nad jego głową wisiał pęk dyscyplin, przeznaczonych głównie 
na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał w księdze, 
niekiedy drzemał, lecz pomimo tylu zajęć, z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem 
handlu w całym sklepie”2.

Johann Nepomuk Münzel urodził się 1 marca 1795 r. w Ober -Preschkau (Horní 
Prysk), w północnych Czechach. Wieś zamieszkiwała wyłącznie rzymskokatolicka 
ludność niemiecka, zajmująca się w większości rolnictwem. Część mieszkańców 
pracowała w okolicznych hutach szkła.

Przedstawiciel handlowy tamtejszych hut szkła Joseph Anton Wenzel3 około 
1790 r. przybył na stałe do Lublina via Lwów. W 1807 r. kupił na licytacji ruderę 
z placem, na miejscu której wybudował jednopiętrową kamienicę pod obecnym 
adresem Krakowskie Przedmieście 6. Dnia 14 maja 1810 r. odsprzedał ją synowi 
Antoniemu (1783 -1820)4. W międzyczasie udał się na krótko do rodzinnej wsi 
Ober -Preschkau. Tam Rosa i Anton Münzlowie poprosili go, by przyuczył do ku-
piectwa ich syna Johanna, który ukończył był miejscową szkołę. Najpewniej razem 
przyjechali do Lublina.

Johann Münzel był pojętnym uczniem. Usamodzielnił się najpóźniej w 1815 r., 
albowiem tegoż roku trafi ł na listę dłużników lekarza Christiana Krakaua (był mu 

1  H. Gawarecki, O dawnym Lublinie, Lublin 1986, s. 170 -173; M. Wyszkowski, Mincel Jan, [w:] Słownik 
biograficzny miasta Lublina, t. II pod red. T. Radzika, A.A. Wituska, J. Ziółka, Lublin 1996, s. 167; M. Denys, Jan 
Mincel – prawda i zmyślenie, „Na przykład”, 1997, nr 47, s. 13 -15; J.A. Malik, „Lalka”. Historie z różnych światów, 
Lublin 2005, s. 25 -69; A. Kaproń, Sklep korzenny Jana Mincla, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 2007, nr 19, s. 18; Idem, 
Prawdziwe losy kupca Mincla, „Nowy Tydzień w Lublinie”, 2007, nr 20, s. 24.

2  B. Prus, Lalka, t. I, Warszawa 1973, s. 90.
3  J. Riabinin, Teatr i zabawy w Lublinie za Stanisława Augusta, Lublin 1932, s. 20. Czasowo wspierał go 

krewny Josef Wenzel.
4  APL, Notariusz J. Wasiutyński, sygn. 16 (1836/270).
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winien 2 zł 24 gr)5. Do Zgromadzenia Kupców miasta Lublina należał od 1819 r. 
Mieszkał i handlował w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście pod obec-
nym numerem 12. W końcu 1820 r. niespodziewanie został jednym z trzech bie-
głych wyceniających majątek po zmarłym Antonim Wenzlu6. Wtedy to wyraźnie 
zbliżył się do wdowy Tekli Wenzel z dziećmi Teklą Brygidą i Józefem Antonim7.

Tekla z Fenglerów Wenzel (1794 -1840) była Polką, córką Wacława i Wiktorii 
z Podkowińskich. W Lublinie miała liczną rodzinę. Za Johanna Münzla wyszła 
16 maja 1821 r. Ślub wzięli w kościele św. Michała na Starym Mieście w obecności 
świadków: Jana Krausego, Josepha Antona Wenzla, Mikołaja Bojarskiego i Jana 
Szpota, licznie zgromadzonej rodziny i znajomych. Pod aktem ślubu pan młody 
podpisał się po polsku – Jan Mincel8 i odtąd w zasadzie czynił tak do śmierci.

Po ślubie Mincel przeprowadził się do żony. Zamieszkali na piętrze, gdzie znaj-
dowała się kuchnia i sześć pokoi. Na parterze mieściły się dwa sklepy ze składami, 
które niebawem przejął nowy współwłaściciel kamienicy. „Wnętrze sklepu wyglą-
dało jak duża piwnica, której końca nigdy nie mogłem dojrzeć z powodu ciemno-
ści”9. Faktycznie, nawet z lakonicznego opisu kamienicy, sporządzonego w grud-
niu 1820 r., można odnieść takie wrażenie10.

Mincel szybko rozkręcił interes, chociaż z początku miewał przejściowe kłopo-
ty fi nansowe. Z pewnością wahał się, czy nie wrócić do Czech. Myśl o powrocie za-
rzucił po uzyskaniu 12 grudnia 1826 r. obywatelstwa miejskiego, notabene razem 
z Franciszkiem Fenglerem11. Już przed powstaniem listopadowym stać go było na 
wspieranie instytucji charytatywnych. W lutym 1830 r. zobowiązał się do przeka-
zywania na rzecz Towarzystwa Dobroczynności w Lublinie 100 złp. rocznie12.

Pożycie małżeńskie Tekli i Jana Minclów układało się nadspodziewanie dobrze. 
Doczekali się ośmiorga dzieci: Jana (1822 -1875), Zygmunta (1823 -1881), Teresy 
(1825 -?), Antoniego (1826 -1875), Jakuba (25 -28 VII 1827), Floriana (1828 -?)13, 
Józefa (1829 -?) i Feliksa (1832 -1883). Dwóch synów było kalekami. Zygmunt uro-
dził się prawdopodobnie z zespołem Downa, Antoni zaś miał wadę postawy.

Latem 1836 r. rozpoczęło się porządkowanie spraw spadkowych po Wenzlach. 
W tym celu przyjechali z Ober -Preschkau do Lublina Elias Weidlich i Stefan Hel-
mich, by reprezentować interesy swoich żon i ich dwóch kuzynek. Świadkami, 
znającymi zarówno przyjezdnych, jak i Minclów, byli miejscowi szlifi erze Johann 
Tomas i Ignaz Schöne, obaj rodem z Ober -Preschkau. Po zaspokojeniu pretensji 
kuzynek Wenzlów Jan Mincel i Józef Wenzel ofi cjalnie zostali jedynymi właścicie-
lami kamienicy. Pasierbica Mincla, Tekla Łagiewnicka, otrzymała spłatę przed za-
mążpójściem i wyjazdem na Grodzieńszczyznę. Dnia 3 października 1839 r. Min-
cel odkupił za sumę 14 250 złp. pozostałą część kamienicy od pasierba, dzierżawcy 

5  Ibidem, Notariusz M. Kobyliński, sygn. 14 (1819/636), k. 420.
6  Ibidem, sygn. 16 (1820/1039), k. 1440–1476.
7  Antonina Wiktoria Wenzel, ur. 2 XII 1819 r. w Lublinie, zmarła zaraz po urodzeniu.
8  APL, USC parafii rzymskokatolickiej św. Michała w Lublinie, sygn. 28, poz. 44, s. 121 -122.
9  B. Prus, op. cit., s. 90.
10  APL, Notariusz M. Kobyliński, sygn. 16 (1820/1039), k. 1440–1476.
11  Ibidem, AmL, sygn. 718.
12  Ibidem, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, sygn. 1, s. 63.
13  Zmarł w dzieciństwie.
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dóbr Gliniska. Ostatecznie sprawę zakończyło porozumienie zawarte na początku 
1848 r. z Moniką Wenzel, wdową po Józefi e Wenzlu (dzieci nie mieli)14.

Po śmierci żony Mincel miał kłopoty z prowadzeniem domu i wychowywa-
niem synów, dlatego w 1846 r. sprowadził ze wsi Miedniewice wdowę Józefę Teo-
fi lę z Wróblewskich Iwanicką z córeczką Julią. Ofi cjalnie zarządzała ona domem, 
w istocie była konkubiną Mincla. Owocem tego związku był Zygmunt Jan. Dla 
jasności, służącą w domu Mincla była Waleria Miłosz15.

Związek z Józefą Iwanicką Mincel zalegalizował niemal na łożu śmierci. 
Ze względu na jego chorobę małżeństwa zawartego 23 lipca 1864 r. nie poprzedziły 
zapowiedzi. Nowo zaślubieni oświadczyli za to, że syna Zygmunta Jana, „którego 
w przedślubnym pożyciu wspólnie z sobą spłodzili, niniejszym aktem małżeństwa 
za swego własnego przyznają i onemu stan i prawa dziecięcia prawego zapewnia-
ją”16. Na pewno przyglądali się temu świadkowie Stanisław Streibel i Władysław 
Kossakowski, miejscowi księgarze.

W połowie XIX w. fi rma Mincla była jedną z najbardziej znanych w Lublinie, 
a jej właściciel zaliczał się do najzamożniejszych obywateli miasta. Handlował 
głównie towarami kolonialnymi i galanterią, lecz nie gardził nawet kramarszczy-
zną. Stale zatrudniał 2 -3 subiektów, m.in. Antona Trautweina z Saksonii. Niestety, 
Mincel nazbyt często sprzedawał na kredyt, przez co sporządził gigantyczną listę 
dłużników. Od czasu do czasu obracał papierami wartościowymi. Znaczny dochód 
miał jednak ze sprzedaży losów Loterii Klasycznej w Królestwie Polskim. Kolektu-
rę prowadził od 1833 r.17 Towarzysko raczej się nie udzielał, zwłaszcza pod koniec 
życia. Najchętniej przebywał w gronie Niemców sudeckich, których stosunkowo 
dużo mieszkało wtedy w Lublinie.

Starszy Zgromadzenia Kupców miasta Lublina Jan Nepomucen Mincel zmarł 
29 lipca 1864 r. w swoim domu. Pochowano go obok pierwszej żony na cmenta-
rzu rzymskokatolickim przy dzisiejszej ulicy Lipowej. Ponieważ testamentu nie 
zostawił, już 6 sierpnia 1864 r. wdowa Józefa Mincel wystąpiła z wnioskiem o spo-
rządzenie inwentarza masy spadkowej. O podziale majątku zadecydowali: Józe-
fa Mincel, Emilian Bóbr, reprezentujący nieletniego Zygmunta Jana Mincla, Józef 
Mincel, Jan Borkowski, reprezentujący nieletnią sierotę Józefę Gabrielę Eckert18, 
córkę Augusta i Teresy z Minclów, mieszkającą w Krasnymstawie u wuja Józefa 
Mincla, i Jan Mincel. Ponadto spadkobiercami byli ubezwłasnowolniony Zygmunt 
Mincel, przebywający w szpitalu Jana Bożego w Lublinie, i Antoni Mincel, zesłany 
na Syberię za udział w powstaniu styczniowym. Feliks Mincel prawo do schedy po 
ojcu odstąpił wcześniej bratu Janowi19. Kamienica, wystawiona na licytację, prze-
szła w obce ręce.

14  APL, Notariusz K. Chełmicki, sygn. 15 (1836/364); Ibidem, Notariusz J. Wasiutyński, sygn. 16 (1836/270); 
Ibidem, Notariusz J.K. Majewski, sygn. 5 (1840/313); sygn. 7 (1842/83); sygn. 13 (1848/52); Ibidem, AmL, sygn. 
904.

15  Ibidem, Notariusz J.K. Majewski, sygn. 29 (1864/316).
16  Cyt. za: H. Gawarecki, op. cit., s. 171.
17  Kilkakrotnie padały u niego wysokie wygrane, np. w 1852 r. na los z numerem 13561 padła wygrana 

w wysokości 250 rubli. („Kurier Warszawski” 1852, nr 330, s. 1729).
18  W 1873 r. poślubiła w Krasnymstawie Feliksa Erazma Drzewińskiego.
19  APL, Notariusz J.K. Majewski, sygn. 29 (1864/316).
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Wspomnienia Wacława Fabierkiewicza z działalności 

niepodległościowej przed i w czasie I wojny światowej 

w Białymstoku, Lwowie, Lublinie i Warszawie

Wacław Fabierkiewicz (1891 -1967) nie był postacią z pierwszego szeregu pił-
sudczyków. Być może nawet sam nie uważał się za piłsudczyka. Niemniej koleje 
życia związały go od najmłodszych lat z środowiskiem piłsudczyków. Podczas stu-
diów politechnicznych w Petersburgu wstąpił do PPS i Związku Walki Czynnej. Po 
relegowaniu przeniósł się do Lwowa, gdzie w 1910 r. wstąpił do Związku Strzelec-
kiego. Po wybuchu I wojny światowej przystąpił również do Polskiej Organizacji 
Wojskowej. W latach 1916 -1918 był współpracownikiem Biura Pracy Społecznej 
i przewodniczącym Rady Związków Zawodowych w Lublinie. W 1921 r. zakoń-
czył działalność partyjną i poświęcił się pracy naukowej. Rozpoczął również ka-
rierę urzędniczą. Pracował jako referent w Biurze Pracy Społecznej (1918 -1919)1, 
urzędnik w Ministerstwie Aprowizacji (do 1923), starszy radca w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu (do 1926). Przed przewrotem majowym, prawdopodobnie 
za pośrednictwem Tadeusza Szturm de Sztrema, poznał Stefana Starzyńskiego. 
Znajomość ta zaowocowała w październiku 1926 r. awansem na stanowisko na-
czelnika Wydziału Ogólnej Polityki Finansowo -Gospodarczej w Ministerstwie 
Skarbu2. Był to tzw. „pierwszy ruch kadrowy” Starzyńskiego zaledwie dzień wcze-
śniej mianowanego dyrektorem Departamentu Prezydialnego we wspomnianym 
ministerstwie. Fabierkiewicz uznawany był za naczelnego teoretyka, stworzonej 
przez Starzyńskiego, tzw. Pierwszej Brygady Gospodarczej i związał z nim swoje 
zawodowe losy. W latach 1929 -1933 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ceł 
w Ministerstwie Skarbu. Po nominacji Starzyńskiego na komisarycznego prezy-
denta stolicy, Fabierkiewicz został dyrektorem biura ekonomicznego w Zarządzie 
Miejskim m. st. Warszawy (1934 -1938). Był również posłem Sejmu III kadencji 
(w styczniu 1931 r. zrzekł się mandatu). Podczas okupacji niemieckiej praco-
wał w Radzie Głównej Opiekuńczej i kontynuował pracę naukową. Aresztowany 

1  Biuro Pracy Społecznej, działało od 1910 r. jako pracownia naukowa Towarzystwa Popierania Pracy 
Społecznej i do 1915 r. służyło głównie pomocą dla polskich reprezentantów w Dumie Państwowej. Wydawało 
czasopismo „Praca społeczna” i opracowało „Roczniki Statystyczne Królestwa Polskiego”. Od połowy 1915 r. po 
zajęciu Królestwa przez wojska niemieckie i austriackie BPS ukierunkowało całą swoją działalność na badania 
nad nową sytuacją polityczną i ewentualnym uzyskaniem pełnej autonomii, a nawet niepodległości.

2  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Zespół Ministerstwa Skarbu, sygn. 746, k. 2, Teczka Wacława 
Fabierkiewicza. Szerzej o tym: P. Janus, W nurcie polskiego etatyzmu. Stefan Starzyński i Pierwsza Brygada Gospo-
darcza, Kraków 2009, s. 222 -223.
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w łapance ulicznej zbiegł z transportu do Majdanka. Po wojnie został mianowa-
ny profesorem nadzwyczajnym ekonomii politycznej na Uniwersytecie Łódzkim. 
Usunięty z uczelni pod koniec lat 40. XX w., powrócił do niej w 1958 r. Pełnił 
również funkcję dyrektora działu dokumentacji i wydawnictw Instytutu Włókien-
nictwa w Łodzi.

Zapiski Fabierkiewicza składają się z 59 stron, z których ponad połowa została 
zawarta w poniższym tekście. Pozostała część dotyczy działalności w. Fabierkiewi-
cza w Polsce międzywojennej i jako wykraczająca poza zakres chronologiczny ni-
niejszego tekstu zostanie opublikowana oddzielnie. Autor przedstawianych wspo-
mnień nie zawsze chronologicznie, przedstawiał w nich najważniejsze wydarzenia 
życia, snując przy tym rozważania między innymi na temat polityki wschodniej 
Józefa Piłsudskiego, własnej osobowości oraz rewolucji październikowej. Wspo-
mnienia w formie maszynopisu zostały przekazane autorowi opracowania przez 
wnuczkę Fabierkiewicza, dr nauk med. Joannę Sempińską -Szewczyk3. Przy opra-
cowaniu publikowanego fragmentu, powstałego najprawdopodobniej w latach 
1965 -1966, poprawiono pisownię imion i nazwisk. Zweryfi kowano również frag-
menty, w których autor podaje nieścisłe informacje oraz przedstawiono krótkie 
biogramy osób występujących w tekście.

***

Jestem już człowiekiem starym i schorowanym i od dwóch blisko lat prowadzę 
żywot emeryta. Swoje funkcje życiowe świadomie ograniczyłem do pracy nauko-
wej w dziedzinie teorii ekonomiki, gdzie – jak sądzę – przez czas dłuższy jeszcze 
będę mógł czerpać z nagromadzonych uprzednio zasobów wiedzy oraz doradztwa 
na terenie Instytutu Włókiennictwa, gdzie moja praca – wiem o tym dobrze – daje 
konkretne efekty gospodarcze. Wycofałem się natomiast z tych wszystkich zajęć 
– pomiędzy innymi i społecznych, jak Towarzystwo Ekonomiczne, Łódzkie Towa-
rzystwo Naukowe itp., gdzie z tytułu swej pozycji, zmuszony byłbym do zabiera-
nia głosu, przewodniczenia i udziału w dyskusjach. Zbyt duże postępy poczyniła 
już miażdżyca. Zawsze sądziłem, że człowiek rozsądny musi umieć wycofać się 
w porę z tych wszystkich pół aktywnych działań, które przestają pasować do osią-
gniętego przezeń wieku. Inaczej staje się śmiesznym. Niczego w życiu nie bałem 
się więcej niż śmieszności. Wycofywałem się też raczej za wcześnie, niż za późno. 
To moje samowyłączenie się społeczne stworzyło we mnie korzystny nastrój dla 
obiektywizacji wspomnień. Problem kariery społecznej, zdobycia honorów, jakie-
goś specjalnego znaczenia, które nigdy nie były przedmiotem mego szczególnego 
pożądania, znikły dziś w ogóle z mojego pola widzenia. Fakty i wydarzenia z na-
szego życia nabrały właściwych proporcji. Nie chodzi mi już chyba o upiększenie 
swej roli w historii, ale o nią samą – o historię. Z tego punktu widzenia mam coś 
do powiedzenia i to wypowiedzenie się – nie zawsze dla mnie osobiście przyjemne 
– uważam za swój obowiązek

3  J. Sempińska -Szewczyk w ostatnich latach minionego stulecia przepisała odręczne zapiski swojego 
dziadka. E -mail do Autora z 4 lutego 2009 r.
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1. Czasy szkolne

Urodziłem się 2 -go stycznia 1891 r., według starego stylu, w małym miasteczku 
na kresach wschodnich Polski międzywojennej, z rodziców już społecznie zdekla-
sowanych. Ojciec mój był jednym z dwanaściorga dzieci mego nieznanego mi już 
dziadka, który był właścicielem folwarku średniej wielkości, położonego na Pod-
lasiu, w okolicach Łukowa4. Dzieci starsze, wychodząc z folwarku i zdobywając 
swój chleb, prowadziły za sobą dzieci młodsze. Mój ojciec zdobył sobie tytuł magi-
stra farmacji i już po moim urodzeniu się w miasteczku Bielsku nabył, zaciągając 
pożyczkę, małą aptekę w sąsiednim Brańsku5. Rodzina mojej matki uległa wcze-
śniej procesowi zdeklasowania się. Już w czasie mojego dzieciństwa moja babka 
ze strony matki mieszkała w Grodnie, utrzymując siebie i jak mi się wydaje swego 
męża z lekcji języka francuskiego i z przyjmowania „na stancję” synów okolicz-
nych ziemian, uczęszczających do miejscowego gimnazjum. Jej zawdzięczam zdo-
bycie podstawowych wiadomości w zakresu języka francuskiego. Nie miała ona 
zbyt szczęśliwego życia, gdyż mój dziadek był nie małej klasy kobieciarzem.

Gdy miałem 9 lat wstąpiłem do wstępnej klasy gimnazjum grodzieńskiego. Tu 
spotkałem swoją pierwszą „miłość”. Była to siostra mojego kolegi szkolnego Ru-
sieckiego. Pamiętam, że wystąpiłem zdecydowanie w obronie „ukochanej”, gdy 
brat chciał jej przyłożyć kilka braterskich kuksańców. Siedziałem też obok niej 
z dumą na przyjęciu imieninowym jakie urządzili dla mnie moi rodzice, przeby-
wający wówczas w Grodnie, po sprzedaży apteki w Brańsku i przed kupnem nowej 
w Białymstoku. Po osiedleniu się rodziców w tym mieście przeniosłem się do tam-
tejszej szkoły realnej i uczęszczałem do niej aż do jej ukończenia w 1909/10 roku. 
Był to okres przed rewolucją i po rewolucji 1905 r. Wywarła ona niemały wpływ na 
moją polityczną orientację i na całe moje późniejsze zachowanie się.

W 1907 r. stałem się członkiem Związku Młodzieży Postępowo -Nie pod ległoś-
cio wej i organizatorem miejscowego koła Związku. Przybył wówczas do mnie ktoś 
ze starszych przedstawicieli młodzieży szkolnej z Wilna. Nie wiem dlaczego wła-
śnie do mnie. Być może wiązało się to z pozycją społeczną, jaką miał mój ojciec 
na terenie miasta, gdyż on był tym, który przybysza zetknął ze mną, wycofując się 
następnie dyskretnie z rozmowy. Stoczyłem wówczas moją pierwszą rozmowę po-
lityczną na temat potrzeby walki o niepodległość i form tej walki. Następnie otrzy-
małem do kolportażu pierwszą paczkę „bibuły” i ogólne wskazówki pracy. „Przy-
bysz” nie zjawił się po raz drugi i pracę musiałem zorganizować już sam, tak jak 
ją wówczas pojmowałem. Prowadzone przeze mnie koło młodzieżowe studiowało 
przede wszystkim historię ojczystą, przy czym ja byłem głównym, jeśli nie wyłącz-
nym prelegentem. Stworzyło to ze mnie swego rodzaju erudytę w tym przedmiocie. 
Pamiętam na tym tle spięcie, do jakiego doszło pewnego razu pomiędzy mną a in-
spektorem szkoły i wykładowcą historii rosyjskiej. Podczas jednego z wykładów 
tego Pana, dotyczących stosunków polsko -rosyjskich z epoki panowania w Polsce 
Zygmunta Augusta, zerwałem się z ławki w jakimś momencie, aby stwierdzić, że 

4  Łuków nie jest częścią Podlasia jak stwierdzał Fabierkiewicz. Miasto to znajduje się na terenie dzisiejsze-
go województwa lubelskiego.

5  W. Fabierkiewicz miał na myśli Bielsk Podlaski.
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jego wykład jest niezgodny z prawdą, gdyż w rzeczywistości było tak i tak. Na-
stąpiła niesamowita cisza w klasie. Wykładowca trzasnął dziennikiem o podłogę, 
przerwał lekcję i poszedł na skargę na mnie do dyrektora gimnazjum. Oczekiwa-
łem wydalenia ze szkoły, ale.... rozeszło się po kościach, być może ze względu na 
ówczesne nastroje rewolucyjne w państwie carskim, być może w wyniku opozycji 
dyrektora, którego podejrzewam dziś co najmniej o daleko idący liberalizm. Zdają 
się to potwierdzać i innego rodzaju wydarzenia.

Pamiętam dzień, kiedy nastroje szkolne stały się bardzo burzliwe i niemal straj-
kowe. Do klasy wszedł dyrektor i zapytał wprost – czego chcecie? Pytanie wywoła-
ło konsternację wśród moich kolegów pochodzenia białoruskiego i żydowskiego, 
stanowiących większość i... brak odpowiedzi. Wstałem wówczas i powiedziałem, 
że chcemy wykładów języka polskiego. Było to oczywiście tylko częściowo zgodne 
z prawdą, gdyż moi koledzy innych narodowości burzyli się wcale nie dlatego, że 
nie było wykładów tego języka. Mój postulat został jednak od razu przyjęty i zreali-
zowany. Otrzymałem również pisemną zgodę dyrektora na mój udział w delegacji 
społeczeństwa polskiego na pogrzeb Elizy Orzeszkowej w Grodnie, w charakterze 
przedstawiciela młodzieży. Byłem po powrocie pytany, jaki przebieg miała uroczy-
stość i czy jestem zadowolony z udziału w niej. Zachowałem się jednak sztywno 
i uchyliłem od odpowiedzi. Nie miałem wówczas zaufania i nie wierzyłem w szcze-
rość przedstawicieli panującej wówczas narodowości.

Życie społeczeństwa polskiego na terenie Białegostoku koncentrowało się w la-
tach 1907 -1910 w tzw. „Muzie”. Tu odbywały się przedstawienia teatralne, odczy-
ty, potańcówki. Instytucja ta miała swoją sekcję młodzieży, a ja byłem chyba jej 
niezaprzeczalnym przywódcą. Kiedyś przyszło mi do głowy zorganizować kilka 
prelekcji na temat „roli kobiety w historii”. Prelegentami miałem być ja i paru mo-
ich kolegów z 8 -ej klasy. Był to okres szczególnej popularności haseł emancypacji 
(patrz Emancypantka Prusa) i chcieliśmy w ten sposób zamanifestować swoją so-
lidarność społeczną z prądem. Innego jednak zdania co do naszej dojrzałości do 
wypowiadania się na temat „roli kobiety” byli nasi rodzice i nasza próba manife-
stacji solidarności z ruchem emancypacyjnym kobiet nie doszła – szczęśliwie – do 
skutku.

Byłem oczywiście również nieodzownym uczestnikiem wszelkich potańcówek, 
gry w preferansa i w wista (brydża wówczas jeszcze w Polsce nie znano), a po-
nadto miłośnikiem matematyki. W szczególności pasjonowałem się rozwiązywa-
niem równań różniczkowych i całkowych. Ta moja pasja matematyczna – pozo-
stały z niej później jedynie żałosne ślady – opłacała mi się znakomicie. Miałem 
zawsze nadmiar kandydatów na dobrze płatne korepetycje. Były to jednak głównie 
uczennice klas końcowych gimnazjum żeńskiego i miałem czasem wątpliwości, 
czy istotnie kandydatkom zawsze chodziło jedynie o uzupełnienie braków swego 
wykształcenia matematycznego.

Białystok był miastem, w którym 70% ludności stanowili Żydzi, tzw. „litwacy”, 
mówiący żargonem lub po rosyjsku. Nadawało to miastu charakter miasta niepo-
lskiego. Polacy tworzyli szczególną warstwę zarobkującej inteligencji oraz stano-
wili, wraz z Białorusinami, większość ludności robotniczej, zamieszkującej małe 
domki na przedmieściach. Nie było kontaktów pomiędzy obu grupami ludności 
polskiej – tej z przedmieść i ze śródmieścia i nikt – poza mną, takich kontaktów nie 
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usiłował w tych czasach nawiązywać. „Muza” była wyłącznie placówką inteligen-
cji polskiej. W kierowanej przeze mnie grupie młodzieży, główny trzon stanowili 
synowie kolejarzy z sąsiednich Łap. Reszta pozostawała pod wyraźnym wpływem 
ideologii narodowo -demokratycznej. Pod wpływem tej ideologii znajdowała się 
również i grupa inteligencji zrzeszonej w „Muzie”. Ton nadawały rodziny Rząśnic-
kich i Ostromenckich. Kilku uczestników z mojej grupy znalazło się wraz ze mną 
w Związku Walki Czynnej i w Związku Strzeleckim, a następnie w Legionach. Wy-
mienić tu muszę w szczególności Zwierzyńskiego – pseudonim „Sław”6, Nehringa 
– pseudonim „Luty”7, Łapińskiego – pseudonim „Nilski”8, Jareckiego – pseudo-
nim „Jarosław”9. „Sław” dosłużył się w 1 -szym pułku Legionów wysokiego stopnia 
kapitana i dowódcy batalionu, zginął wraz z „Lutym” (podporucznik tegoż bata-
lionu) na Wołyniu w słynnej bitwie pod „Baranią Górą”10. Miał on tak chłopięcy 
wygląd, że dekorujący go za poprzednie walki (1 -szy pułk Legionów sąsiadował 
na Wołyniu z formacjami niemieckimi) „Ritterkreutzen” ofi cerowie niemieccy nie 
mogli się powstrzymać od zdziwienia. Był on niewątpliwie jednym z najzdolniej-
szych i rokujących wielką przyszłość ofi cerów legionowych. „Nilski” – niezwykle 
zdolny ofi cer sztabowy przeszedł szczęśliwie przez kampanię legionową i dosłużył 
się we wczesnej fazie powojennej stopnia podpułkownika sztabu. Jego przedwcze-
sna śmierć była z pewnością wielką stratą dla powojennego wojska polskiego. „Ja-
rosław” był wraz ze mną członkiem Oddziału Lotnego Legionów, członkiem Wy-
działu Pogotowia Bojowego PPS i – jeśli się nie mylę – komendantem, czy szefem 
Sztabu „Gwardii Ludowej” na terenie Warszawy. W administracji cywilnej okresu 
międzywojennego pełnił funkcję wicewojewody warszawskiego.

2. Przed pierwszą wojną światową

Po ukończeniu Szkoły Realnej w Białymstoku w 1909 r. zostałem przyjęty na 
Wydział Mechaniczny (dokładnej nazwy ówczesnej Wydziału już nie pamiętam). 
Mój pobyt na tej Politechnice nie trwał nawet jednego roku i nie dał żadnych efek-
tów naukowych. Był to bowiem czas nasilenia się prądów rewolucyjnych wśród 
młodzieży, które doprowadziły do ogłoszenia strajku generalnego wszystkich wyż-
szych uczelni i zaburzeń zwanych później „tołstojewskimi” (w jakiś niezrozumiały 

6  Stanisław Zwierzyński (1892 -1916). Działacz ZWC i ZS, członek PPS, dowódca 1 kompanii V baonu 
I Brygady, po bitwie pod Słopnicami awansowany do stopnia kapitana. Poległ 4 lipca 1916 r. pod Kostiuchnów-
ką.

7  Aleksander Nehring (1891 -1916). Członek ZS. Dowódca plutonu 1 kompanii III baonu I Brygady Le-
gionów. Poległ 4 lipca 1916 r. pod Kostiuchnówką.

8  Stanisław Kazimierz Nilski -Łapiński (1891 -1922). Ppłk piech. WP. Od 1912 r. w ZS. Służył w 5 p. p. 
I Brygady Legionów. Internowany w Beniaminowie. Uczestnik obrony Lwowa (zastępca naczelnego komendanta 
i I szef sztabu), uczestnik wyprawy wileńskiej w kwietniu 1919 r.. W maju 1920 r. szef sztabu 15 DP. Zmarł 16 
lutego 1929 r. w Poznaniu.

9  Stanisław Jarecki (1892 -1955). Członek Związku Młodzieży Postępowo -Niepodległościowej i PPS, dzia-
łacz ZWC, ZS i POW. w okresie międzywojennym kierownik II Oddziału Dowództwo Okręgu Korpusu nr III 
w Grodnie. Wicewojewoda kielecki (1931–1935), ostatni wojewoda stanisławowski.

10  Autor wspomnień błędnie podał nazwę wzgórza w pobliżu Kostiuchnówki, które Niemcy w uznaniu 
dokonań legionistów nazwali Polską Górą.
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dla mnie sposób zostały one powiązane z osobą i poglądami Tołstoja; sądzę że ten 
wielki pisarz był jedynie fi rmą i pretekstem).

Po przyjeździe do Petersburga (ówczesna nazwa Leningradu) wynająłem po-
kój w dzielnicy Leśnej (blisko Politechniki), w małym domku drewnianym, który 
odznaczał się chyba niesamowitą wprost ilością pluskiew i karaluchów (tzw. „ka-
rakanów”). Pierwsze – niesamowicie wygłodzone rzuciły się na mnie chmarą led-
wie położyłem się na kanapie. Cała noc i następny dzień przeszły mi na ich mor-
dowaniu. Aby zobaczyć karaluchy wystarczyło rzucić na podłogę kawałek chleba 
lub bułki. Wypełzały wówczas ze wszystkich kątów tworząc wokół tych kawałków 
wielką chrzęszczącą masę.

W Petersburgu mieszkał w roku mego przyjazdu mój starszy brat stryjeczny 
Zbigniew11, jeden z wybitniejszych członków ówczesnej SDKPiL12, przyjaciel Le-
nina, skończony inżynier mechanik namiętnie pracujący nad konstrukcją samolo-
tów, zamordowany bezpośrednio po wojnie na granicy, przy legalnej próbie powro-
tu do kraju, bezpośrednio czy przy współudziale późniejszego generała legionisty 
Pasławskiego13 – nie wiem, czy z własnej jego inicjatywy, czy na rozkaz z góry. Mój 
brat stryjeczny, jakkolwiek pragnął mnie widzieć w szeregach SDKPiL, skontakto-
wał mnie lojalnie z przywódcą miejscowej organizacji PPS Wacławem Głazkiem14. 
Odtąd stałem się ofi cjalnie członkiem tej organizacji, a jednocześnie i członkiem 
Związku Walki Czynnej. Nie była to liczna grupa. Obawiam się, że nie liczyła ona 
więcej niż 5 -ciu znanych mi osób (w tym 2 -ch studentów medyków i jednego inży-
niera). Ściśle współpracowałem i zaprzyjaźniłem się jedynie z Kamińskim – pseu-
donim „Kazik” (był on również, tak jak i ja kandydatem na inżyniera).

Ogłoszenie strajku powszechnego poprzedziła demonstracja studencka na 
Newskim Prospekcie. Oczywiście wziąłem w niej udział. Demonstracja została 
rozbita dopiero po dwukrotnej szarży kozaków. Podczas jednej z szarż dostałem 
lekko nahajką i z młodzieńczą dumą przez długi czas potem spoglądałem na ślad 
jaki pozostawiła na mym ręku. Strajk powszechny nie mógł obyć się bez „udziału” 
PPS. Odezwę solidarnościową napisał „Kazik”, ja odbiłem na hektografi e i obcią-
żony odpowiednim plikiem odbitych odezw udałem się na Politechnikę w celach 
kolportażu. Traf chciał, że w tym właśnie czasie nastąpił błyskawiczny, wszech-
stronny nalot policji na Politechnikę. Zostałem zgarnięty wraz z innymi i wtłoczo-
ny do pokoju, w którym przystąpiono do spisywania personaliów. Byłem w dal-
szych, końcowych rzędach i udało mi się – jak sądzę zręcznie – wsunąć za piec 
posiadaną paczkę odezw. Skończyło się więc tylko na wydaleniu z Politechniki bez 
prawa przyjęcia na jakąkolwiek wyższą uczelnię oraz nakazie natychmiastowego 
wyjazdu z Petersburga. Fakt ten stał się – sądzę – przyczyną pomieszania mojej 

11  Zbigniew Fabierkiewicz (1882 -1919). Członek SDKPiL, w latach 1917 -1918 współpracował z „Prawdą”, 
jeden z organizatorów biura SDKPiL w Petersburgu.

12  Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.
13  Stefan Pasławski (1885 -1956). Gen. WP, legionista, dowódca brygady Korpusu Ochrony Pogranicza 

w Baranowiczach i Wilnie, naczelny inspektor Straży Celnej (1927–1928), wojewoda białostocki (1934–1936) 
i stanisławowski (1936 -1939). Po zakończeniu drugiej wojny światowej na emigracji we Francji i Wielkiej Bryta-
nii.

14  Wacław Głazek (1886 -1941). Członek Koła Młodych PPS Frakcji Rewolucyjnej i POW, uczestnik wojny 
polsko -bolszewickiej, od lipca 1935 do czerwca 1936 r. komisaryczny prezydent Łodzi.
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osoby z osobą mego brata i w książce poświęconej udziałowi Polaków w Wielkiej 
Rewolucji Październikowej fi gurowałem już jako nieżyjący – zamordowany przez 
polskich faszystów – jej współuczestnik15. Wróciłem więc z powrotem do Białego-
stoku. Powrót mój do domu przyjęty został przez mego ojca i matkę z zadziwiają-
cym wprost spokojem. Nie spotkałem się z najmniejszą nawet wymówką. Ojciec 
zadecydował tylko, że pośle mnie na dalsze studia poza ówczesną granicę – do 
Lwowa. W międzyczasie próbowałem wykorzystać swój czas pobytu w Białym-
stoku na odbudowę miejscowej organizacji PPS. Nie pamiętam już dróg, jakimi 
dotarłem do kilku dawniejszych członków tej organizacji, ale wkrótce miałem już 
grupę składającą się z kilku starych i paru nowych towarzyszy. Zorganizowaliśmy 
„majówkę” w terenie, a ja miałem „przemawiać”. Moja ówczesna znajomość socja-
lizmu była jednak zbyt słaba, a poza tym nie należałem do ludzi łatwo formułują-
cych swe myśli. Wykręciłem się od „mowy” i skończyło się na zwykłej towarzyskiej 
rozmowie na temat celów i zadań organizacji.

Z młodymi, nowymi towarzyszami miałem nieco kłopotów. Kontakt z jednym 
z nich ułatwił mi „Jarosław”, rodzice którego mieszkali w małym domku w dzielni-
cy robotniczej. Okazało się, że towarzysz ten miał jakieś zatargi z kolegami, które 
groziły rozprawą nożową. W ówczesnym rozumieniu zadań kierownika uważa-
łem, że powinienem „stanąć u jego boku”. Wydobyłem więc z szufl ady rewolwer 
ojca i przez kilka dni, zanim się uspokoiło, chodziłem z nim jako ewentualna „ase-
kuracja” kolegi. Ojciec w międzyczasie zamartwiał się co się stało z jego rewolwe-
rem, ale gdy mu go oddałem z powrotem nie zapytał się nawet po co go brałem. 
Dużo później zrozumiałem istotne źródło tej wielkiej tolerancji ojca w stosunku 
do wszelkich moich „wyczynów”. Należał przecież do tego jedynego pokolenia, 
które nie miało powstania. Był za mały, aby wziąć udział w powstaniu stycznio-
wym. Jedynym wypadkiem, którym mój ojciec lubił się chwalić, było uderzenie 
nahajem kozackim, jakie otrzymał, gdy był kilkunastoletnim chłopcem. Dla wie-
lu pogrobowców romantyzmu – a takim był również i mój ojciec – gotowych do 
rzucania swego życia „na stos”, brak udziału w jakichkolwiek ruchach typu po-
wstańczego był swego rodzaju skazą. „Minderwertigkeit” stąd wynikająca czyniła 
ojca szczególnie tolerancyjnym w stosunku do moich skłonności „burzycielskich”. 
W innych okolicznościach i w moim wieku poszedłby prawdopodobnie zbliżoną 
drogą do mojej.

3. Przed pierwszą wojną światową. Lwów

 a. Delegacja służbowa
Do Lwowa przybyłem jesienią 1911 r. Po przybyciu zapisałem się na Wydział 

Budowy Maszyn Politechniki, a jednocześnie wstąpiłem do Związku Strzeleckiego. 
Do Związku Walki Czynnej i do PPS nie potrzebowałem już wstępować, gdyż już 
w nich byłem.

Ówczesny układ organizacyjny na terenie Małopolski (ówczesnej Galicji) przy-
pominał nieco typ organizacji masońskiej. Ośrodkiem kierującym całością była 

15  Księga Polaków uczestników Rewolucji Październikowej 1917 -1920; Biografie, pod. red. A. Kochańskiego, 
Warszawa 1957, s. 331.
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grupa starych towarzyszy PPS Frakcja Rewolucyjna z Piłsudskim i Sosnkowskim16 
na czele. Wraz z nimi byli tu między innymi Szczerbińska – pseudonim „Ola”, póź-
niejsza Marszałkowa Piłsudska17, Gorzechowski – pseudonim „Jur”18 – postać hi-
storyczna w związku z uprowadzeniem skazanych na śmierć więźniów z Pawiaka, 
Sadowski – pseudonim „Witold”, zbieg z katorgi syberyjskiej, który przewędrował 
w ucieczce całą Rosję i Polskę, Bojarski – pseudonim „Kuba”19, stary bojowiec, któ-
ry poległ następnie w bitwie pod Łowczówkiem jako komendant batalionu, Kukiel 
Marian20, późniejszy generał i historyk, Jaworowski – pseudonim „Świętopełk”21, 
późniejszy Przewodniczący Rady Miejskiej miasta stołecznego Warszawy, Troja-
nowski Ryś22 – wielce zasłużony stary bojowiec, późniejszy generał, niezbyt szczę-
śliwej ręki, Biernacki Kostek23 – późniejszy generał i wojewoda, słynny z procesu 
Brzeskiego, Uzdowski – pseudonim „Bończa”24, późniejszy generał i kilku innych, 
twarze których tkwią mi silnie w pamięci, ale nazwisk i pseudonimów których 
przypomnieć sobie już nie mogę.

Szerszą, konspiracyjną otoczkę tej niewielkiej grupy stanowił Związek Walki 
Czynnej, a szerszą, na wpół wojskową formę organizacyjną legalnego działania 
tworzył Związek Strzelecki. Przy takiej strukturze organizacyjnej potrójna przy-
należność dawała szczególne prerogatywy w ewentualnej karierze politycznej 
i w sferze działania praktycznego. Gdy kadry Związku Strzeleckiego rosły względ-
nie szybko, Związku Walki Czynnej – dużo wolniej, grupa kierująca PPS -owców 

16  Kazimierz Sosnkowski (1885 -1969). Gen. broni WP, polityk, jeden z najbliższych współpracowników 
Józefa Piłsudskiego, założyciel ZWC, szef sztabu ZS, szef sztabu i zastępca komendanta I Brygady Legionów, wi-
ceminister spraw wojskowych (1919 -1920) , minister spraw wojskowych, komendant ZWZ, Naczelny Wódz PSZ 
(1943–1944), po wojnie na emigracji w Kanadzie.

17 Aleksandra Piłsudska ze Szczerbińskich (1882 -1963), działaczka socjalistyczna i społeczna, druga żona 
Józefa Piłsudskiego, w PPS i PPS Frakcji Rewolucyjnej (1904 -1906). W latach 1912 -1914 w ruchu strzeleckim. 
Podczas I wojny światowej w oddziale wywiadowczym I Brygady Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Po odzyskaniu niepodległości zajmowała się działalnością społeczną. Zmarła na emigracji w Londynie

18  Jan Tomasz Jur -Gorzechowski (1874 -1948). Gen. brygady WP, członek Organizacji Bojowej PPS, ZWC 
i ZS, szef żandarmerii I Brygady Legionów, komendant główny Straży Granicznej (1928–1930). Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej na emigracji w Wielkiej Brytanii.

19  Kazimierz Paweł Bojarski (1889 -1914). Członek PPS oraz Organizacji Bojowej. Od 1912 w Związku 
Strzeleckim, gdzie kierował kompanią robotniczą. Po wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów 
i został przydzielony do 1. p. p. I Brygady Legionów. Ranny w bitwie pod Laskami. Poległ w 23 grudnia 1914 
w bitwie pod Łowczówkiem.

20  Marian Kukiel (1885 -1973). Gen dywizji WP, polityk, historyk wojskowości, współzałożyciel Związku 
Walki Czynnej, żołnierz I Brygady Legionów. wiceminister obrony w rządzie gen. w. Sikorskiego.

21  Rajmund Świętopełk Jaworowski (1885 -1941). Działacz socjalistyczny, członek ZWC, komendant od-
działu wywiadowczego I Brygady Legionów. Poseł na Sejm (1922–1930). W czasie drugiej wojny światowej czło-
nek Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.

22  Mieczysław Ryś Trojanowski (1881 -1945). Gen. brygady WP, działacz ZWC i ZS, oficer I Brygady Le-
gionów. W czasie drugiej wojny światowej internowany na Węgrzech. Wydany wraz z innymi oficerami Niem-
com. Zamordowany w obozie koncentracyjnym Mauthausen.

23  Wacław Kostek Biernacki (1887 -1957). Pułkownik WP, pisarz, poeta, członek PPS, żołnierz I brygady 
Legionów, komendant twierdzy brzeskiej, wojewoda nowogrodzki (1931–1932), wojewoda poleski (1932–1939). 
Podczas drugiej wojny światowej internowany w Rumunii. Po powrocie do kraju, aresztowany przez UB w 1945 r. 
i skazany po 8 letnim pobycie w wiezieniu na karę śmierci, zamienioną na 10 lat wiezienia, zwolniony w 1955 r.

24  Władysław Bończa Uzdowski (1887 -1957). Gen. brygady WP, członek Organizacji Bojowej PPS, ZWC 
i ZS, legionista, uczestnik wojny polsko -bolszewickiej (jako dowódca 8 p. p.), W czasie drugiej wojny światowej 
w oflagach Colditz, Hohnstein, Johannisbrunn i Murnau.
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królewiaków nie miała prawie dopływu. Tworzyli ją przy tym ludzie politycznie 
zdekonspirowani, niezdolni już do nielegalnej pracy organizacyjnej na terenie 
dwóch innych zaborów. Każdy nowy nabytek takiego właśnie potrójnego typu, do 
którego należałem był ceniony niemal „na wagę złota”. Dołączył się do tego fakt 
pozornie bez znaczenia; pochodziłem z Kresów i jako pseudonim obrałem sobie 
„Litwin”. Budziło to u moich politycznych zwierzchników skojarzenia wiążące się 
z cechami narodu litewskiego – małomównością, solidnością, uporem w wykony-
waniu powierzanych zadań. Zanosiło się na to, że mogłem stać się jednym z naj-
bliższych współpracowników przyszłego Marszałka Polski. Już bardzo szybko, bo-
wiem na wiosnę 1912 r. wezwał mnie on do siebie i z właściwym sobie czarem, ale 
i z pewną niepewnością co do reakcji z jaką się spotka, zaproponował mi prze-
wiezienie „bibuły” i instrukcji do lokalnych organizacji ZWC i PPS Kijowa i Wil-
na. Nie przypominam sobie już dziś kto mnie „opakowywał” ową bibułą. Byłem 
obłożony cały – tułów i nogi. Okazało się jednak później, że robota nie była po-
zbawiona usterek. Gdy bowiem znalazłem się na granicy, w trakcie dokonywania 
kontroli celnej pękł mi jeden ze sznurków obwiązujących mnie i całe opakowanie 
zaczęło się obsuwać ku dołowi. Aby powstrzymać proces przesuwania się ukląkłem 
na asfalcie obok walizki, po czym po jej zamknięciu, bardzo powoli i z niezwykłą 
ostrożnością przesunąłem się do wagonu, wszedłem do ubikacji i przepakowałem 
znaczną część bibuły z kończyn dolnych. Dojazd do Kijowa odbył się bez dalszych 
przeszkód, ale moi odbiorcy wykazali zupełny brak entuzjazmu z powodu mego 
przybycia. Na terenie Kijowa miały miejsce wsypy i rozpoczęły się pierwsze aresz-
towania. Kierownik organizacji, u którego się zatrzymałem, został aresztowany 
i wywieziony na Sybir następnego dnia po moim wyjeździe, a los ten spotkałby 
z pewnością i mnie, gdybym pozostał tam o jeden dzień dłużej. Do Wilna dojecha-
łem bez przygód. Po oddaniu reszty transportu przeprowadziłem z gospodarzem 
rozmowę (był to pan już w wieku średnim, blondyn z bródką, przyjemnej powierz-
chowności) na powszednie aktualny temat roli i znaczenia hasła walki o niepodle-
głość, w której odegrałem podobno pozytywną rolę, tak jak odegrał ją w stosunku 
do mnie, kilka lat wstecz, inny przedstawiciel organizacji wileńskiej. W przeddzień 
wybuchu pierwszej wojny światowej oczekiwała mnie inna, stokrotnie ważniejsza 
„delegacja” do Warszawy.

 b. Moje życie we Lwowie
Przebiegało ono w podobny sposób jak i życie innych moich kolegów, łączą-

cych studia na Politechnice z pracą wojskową. Czas dzieliłem pomiędzy wykła-
dy i ćwiczenia politechniczne a wykłady i ćwiczenia wojskowe i bilard, który po-
chłaniał mi dużą część nocy. Gdy pieniądze z domu wyczerpywały się, wówczas 
ratowały mnie drobne wpływy ze statystowania w teatrze, przeważnie w scenach 
wojskowych, np. w sztuce „Kościuszko pod Racławicami”. W moim ówczesnym 
życiu nie brakło też takich epizodów, jak... niedoszły zresztą w skutkach, pojedy-
nek. Zareagowałem na rzucone na mnie oskarżenie o kradzież szabli pozostawio-
nej w stołówce „Bratniaka”, przez dwóch innych członków Związku Strzeleckiego. 
Przebieg sprawy był typowy. W towarzystwie dwóch swych świadków – „Sława” 
i „Lutego” udałem się do mieszkania mych oskarżycieli, a gdy wyszli do mnie znie-
ważyłem obu uderzeniem w twarz. Po czym wysunęli się moi świadkowie, zgłosili 
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formalne wyzwanie i wyznaczyli termin, w którym oczekiwać mieli na przybycie 
świadków osób znieważonych. Świadkowie jednak nie przybyli i do pojedynku 
nie doszło. Przyznaję, że fakt niestawienia się ich przyjąłem z wielką ulgą i nie 
chciałem skorzystać ze swych uprawnień przyparcia przeciwników do muru przy 
pomocy ogłoszenia faktu niestawienia się, tym bardziej że i powód wyzwania nie 
był przyjemny.

We Lwowie mieszkałem wraz ze „Sławem” i z „Lutym” (pochodzili z jednego 
miasta), przenosząc się zresztą często z jednego mieszkania do drugiego. Wspólnie 
czytaliśmy i dyskutowaliśmy o tym co było w tym czasie na „fali”. A „na fali” były 
wówczas pisma Brzozowskiego i Nietsche25. Erudytą w zakresie obu stał się „Sław”. 
Ja przedzierałem się z trudnością poprzez gąszcze myślowe „Tako rzecze Zaratu-
stra” i nie czułem w sobie daru przebywania w tych wysokogórskich, lodowatych 
i pełnych samotności regionach zaratustrowego myślenia. Ale przyznawać się do 
tego zgoła nie wypadało.

Na wykłady i ćwiczenia strzeleckie chodziliśmy wspólnie. Przeszliśmy też 
wszyscy trzej przez wszystkie trzy jednoroczne szkoły strzeleckie – niższą, śred-
nią i wyższą. W końcowym roku, bezpośrednio przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej mieliśmy zdawać egzamin ofi cerski na tzw. „parasol”. Tylko 31 strzelców 
osiągnęło tę bardzo cenioną odznakę. „Sław” ją zdobył, ja egzamin oblałem. Pro-
wadzony przeze mnie oddział uległ zaskoczeniu. Nie wykazałem też koniecznej 
orientacji w terenie.

W miarę zbliżania się terminu wybuchu wojny narastała liczba ćwiczeń polo-
wych. Były pomiędzy nimi i wielkie trzydniowe, urządzane już wspólnie z kon-
kurencyjnymi Drużynami Strzeleckimi. Na tle tych wspólnych ćwiczeń pojawiały 
się nowe przyjaźnie. Szczególnie pomiędzy nami trzema a Bojarskim – „Kubą”, 
Uzdowskim – Bończą, Majerem – Marą, a w późniejszym okresie wspólnych ćwi-
czeń z Drużynami Strzeleckimi także z Burhardtem – Bukackim26. Na tle swej 
przynależności do PPS utrzymywałem też ścisłe związki przyjaźni ze starszymi 
ode mnie: Gorzechowskim – Jurem, Sadowskim – Witoldem oraz Szkotem z po-
chodzenia Douglasem27.

 c. Coś niecoś dla parapsychologów
Okres początków wieku XX -go, przed 1 -szą wojną światową był nie tylko okre-

sem snobistycznego zainteresowania się Nietschem, ale i również – w szczególno-
ści na terenie Lwowa – Ochorowiczem. Byliśmy wówczas wszyscy troje sceptykami 
jeśli chodzi o zjawiska „nadnaturalne” i jak najbardziej dalecy od wywoływania 
tzw. „duchów” oraz prowadzenia z nimi rozmów na temat przyszłości. Staliśmy się 
jednak świadkami telekinezy. Sądziliśmy wówczas, że w czasie zjawisk, które miały 

25  Autor miał zapewne na myśli popularne wówczas prace Stanisława Brzozowskiego, Legenda Młodej 
Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Filozofię czynu oraz powieść Płomienie o rewolucjonistach rosyjskiej 
„Narodnej Woli”. Natomiast z dzieł Fryderyka Nietsche chętnie czytano Tako rzecze Zaratustra.

26  Stanisław Burhardt -Bukacki (1890 -1942). Działacz niepodległościowy, generał dywizji WP. Dowódca 
plutonu w I Kompani Kadrowej. W okresie międzywojennym II wiceminister Spraw Wojskowych. Od 1928 r. 
w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Po wybuchu drugiej wojny świtowej szef Polskiej Misji Wojskowej w Pa-
ryżu. Od czerwca do sierpnia 1940 r. dowódca obozów i oddziałów WP w Szkocji. Zmarł w Edynburgu.

27  James Douglas – członek PPS, konsul polski w Harbinie.
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przy nas miejsce mogły działać jakieś niekontrolowane siły pochodzące z nas sa-
mych. Chcieliśmy więc je zbadać w sposób naukowy, gdyż według nas wszystko 
musiało być oparte na zasadach naukowych. Chcieliśmy wiedzieć jaki charakter, 
zakres i wielkość mają owe zjawiska paranormalne i – jeśli się da – zmierzyć po-
równawczo zakres sił w nas działających. Daliśmy więc sobie wzajemnie słowo, 
że nie będziemy swym „siłom” pomagać i postanowiliśmy prowadzić podpisywa-
ne przez wszystkich protokoły seansów. Swe eksperymenty prowadziliśmy zresztą 
z reguły przy świetle dziennym lub przy świetle lampy naft owej. Przychodzący do 
nas goście – nasze eksperymenty wkrótce stały się na terenie Lwowa sławne – sta-
wiali często lampy na podłodze (jeśli był to wieczór), aby móc kontrolować jedno-
cześnie przebieg eksperymentu od dołu i od góry.

Nie mam dziś, tak jak i wówczas, żadnego określonego poglądu na istotę wystę-
pujących tam zjawisk. Brak mi zresztą fachowego przygotowania do formułowa-
nia sądów. Mogę jedynie podać opis i stwierdzić autentyczność zarejestrowanych 
faktów, które – same w sobie – są dostatecznie ciekawe, aby je zarejestrować oraz 
podkreślić pewne występujące prawidłowości w przebiegu zjawisk. Gdy przepro-
wadzaliśmy się mianowicie na nowe mieszkanie, a przeprowadzaliśmy się często, 
napięcie występujących zjawisk silnie spadało. Trzeba było zaczynać od początku 
i czekać zanim eksperymenty zaczną dawać efekty już osiągane na poprzednich 
kwaterach. Wyglądało tak, jakby przedmioty w danym mieszkaniu musiały ulec, 
przy pomocy sił z nas emanujących, jakiejś „magnetyzacji” i znaleźć się z nami 
w jakimś niemal materialnym, jakkolwiek niewidocznym, związku. Było jednak 
i tak, w szczególności w końcowych okresach naszego eksperymentowania, jakby 
na te niemal wyczuwalne materialnie emanacje działały siły w kierunkach sprzecz-
nych z naszymi świadomymi dyrektywami. Eksperymentowaliśmy z różnymi 
przedmiotami: drobnymi, średnimi i wielkimi. Maksimum efektów uzyskaliśmy 
jednak z wielkim i ciężkim stołem dębowym, zajmującym środek wielkiego i dłu-
giego pokoju, w którym mieszkaliśmy we trójkę. W końcowych stadiach ekspery-
mentowania wystarczyło nam przyłożyć ręce do powierzchni stołu aby podniósł 
się on w powietrze powyżej naszych głów. Robiliśmy również i tak, że dwóch z nas 
dotykało powierzchni krzesła, a trzeci nastawiał rękę, z poleceniem aby krzesło 
wskoczyło na rękę – i rzeczywiście wskakiwało.

Jednym z bardziej interesujących był eksperyment ze stołem. Otóż wzięliśmy 
go w 6 -ciu „chłopa” w ręce, podnieśliśmy i zażądaliśmy aby stół wbrew naszej sile 
stanął z powrotem na podłodze. Rzucało nas wówczas po całym pokoju, stół „cho-
dził” w dół i w górę, niemal trzeszczał pośrodku i w końcu nasz opór został prze-
łamany – stół dotknął jedną nogą podłogi. Z kolei jednym ze śmieszniejszych eks-
perymentów był następujący: leżałem na łóżku i nie miałem ochoty na podjęcie 
doświadczeń, czego chcieli moi koledzy. Powiedziałem więc: niech stół przyjdzie 
do mnie. „Stół” – po przyłożeniu rąk przez moich kolegów – podniósł się na dwie 
nogi i przyszedł do mnie na dwóch pozostałych, stawiając dwie podniesione na 
łóżku, na którym leżałem.

Samodzielnych lewitacji mieliśmy tylko dwie, bezpośrednio niemal przed prze-
rwaniem eksperymentowania. Obydwie miały miejsce w pełnym świetle dzien-
nym i w warunkach pozwalających spodziewać się stopniowego powiększania się 
siły zjawisk. Pewnego dnia „skoczyła” z komody stojącej pod ścianą na nasz stół, 
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stojący pośrodku pokoju, malutka małpeczka porcelanowa. Innym razem leżący 
na podłodze mały notesik przeniósł się na stół. Ciekawe, że ten notesik, zanim do-
konał „skoku” ciągnął się pewien czas po podłodze.

Eksperymenty przerwaliśmy, ponieważ moi koledzy zaczęli skarżyć się, że 
przedmioty zaczynają poruszać się nocą same. Ja tego osobiście nie zaobserwo-
wałem, ale wszyscy mieliśmy już tych eksperymentów dość. Były inne, stokroć 
bardziej interesujące sprawy.

Z trzech eksperymentatorów dwóch zginęło podczas wojny. Żyję tylko ja. Pro-
tokoły pozostały we Lwowie i zaginęły. Wątpię bardzo, aby ktokolwiek tym opisom 
uwierzył, ale były to fakty, jeśli nie niezwykłe, to w każdym razie bardzo rzadkie 
i powinny być wobec tego odnotowane. Mam zresztą nadzieję, że pamiętnik mój 
nie znajdzie się w rękach członkiń stowarzyszenia Św. Zyty i nie będzie komento-
wany w sposób niezgodny z mymi intencjami.

A’ propos cyganek i ich zdolności przepowiadania przyszłości. W kołach przy-
szłych legionistów powtarzano sobie często o wypadku, jaki spotkał przyszłego 
Marszałka Polski w czasie jego pobytu na Syberii. Podobno wróżąca mu z ręki cy-
ganka odtrąciła tę rękę za zgrozą (nie wiem, czy nie jest to uzupełnienie powtarza-
jących) mówiąc „cariem budiesz”.

Bajarski – Kuba opowiadał mi znów jak po pewnej akcji bojowej na terenie 
Lubelszczyzny, gdy wymykał się klucząc z osaczenia, z małą już nadzieją wydo-
stania się, spotkał w pewnym miejscu cygankę, która mu z ręki wywróżyła, że 
z tych niebezpieczeństw wyjdzie cało, ale zginie następnie w jakiejś wojnie z wiel-
ką sławą. Zginął rzeczywiście później jako komendant batalionu w bitwie pod 
Łowczówkiem.

 d. Poglądy, orientacje, nastroje
Układ warunków, powiązany z podziałem Polski pomiędzy trzech zaborców 

sprawił, że hasło niepodległości mogło znaleźć grunt dla siebie jedynie w zabo-
rze rosyjskim. W zaborze pruskim ludność polska miała do czynienia z jednolitą 
masą ludności niemieckiej, naturalnym poniekąd dążeniem której, było wynaro-
dowienie mniejszości polskiej, jedynej zresztą mniejszości państwa niemieckie-
go. Mniejszość ta mogła myśleć wyłącznie o utrzymaniu się wobec rosnącego 
nacisku rządzącej większości. Szybko uprzemysławiające się zachodnie i środko-
we okręgi Rzeszy chłonęły z łatwością wszelkie nadwyżki ludnościowe Poznań-
skiego, a w związku z rosnącym zapotrzebowaniem okręgów zachodnich na pro-
dukty rolne i relatywnie wysokimi ich cenami rosła zamożność i siła gospodarcza 
oraz obronna rolniczej i nierolniczej części społeczeństwa polskiego. Hasło walki 
zbrojnej o niepodległość musiało być tu traktowane jako mrzonka; nie mogło być 
nawet przedmiotem dyskusji. Mniejszość polska mogła być wyzwolona od presji 
germanizacyjnej jedynie z zewnątrz. „Wyzwolicielem” mogła być jedynie Rosja. 
Słowianofi lizm musiał więc być tu głównym prądem politycznym, a hasło zjedno-
czenia w ramach Imperium Rosyjskiego jedynym konkretnym hasłem politycz-
nym. Zabór pruski stać się więc musiał podstawową bazą Narodowej Demokracji. 
Ideologia tej partii nie miała i nie mogła mieć właściwie na tym terenie konkuren-
tów. Warunki społeczne i strukturalne ludności wzmacniały dodatkowo siłę tej 
ideologii.
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Austro -Węgry stanowiły zlepek narodowości, z której każda zdobyła już na 
swym terenie narodowościowym relatywnie dość znaczny stopień samodzielno-
ści. W Małopolsce (Galicji) rządzili praktycznie Polacy. Posłowie polscy stanowili 
wpływową frakcję w parlamencie wiedeńskim; byli niejednokrotnie premierami 
i ministrami wspólnych rządów Monarchii Austro -Węgierskiej. Hasło „zjednocze-
nia” w ramach Imperium Rosyjskiego nie mogło tu mieć naturalnego gruntu. Na-
turalnym hasłem tej części ludności polskiej mogło być jedynie hasło połączenia 
się z Królestwem na gruncie wojennego rozbicia Rosji, pod berłem Habsburgów. 
Tego rodzaju połączenie równałoby się całkowitej zmianie charakteru Monarchii. 
Ze związku Austrii i Węgier przekształciłaby się ona w związek federacyjny czte-
rech narodów, w którym Polsce przypadłaby z natury rzeczy główna rola. Narodo-
wość niemiecka znalazłaby się w takim związku w mniejszości.

Jak głęboko tkwiła ta koncepcja w ówczesnej rzeczywistości świadczyć może 
o tym fakt, że w okresie międzywojennym stworzenie takiej federacji środkowo 
– europejskiej stało się niemal ofi cjalnym celem polityki polskiej i jeśli koncepcja 
ta nie została zrealizowana, to nie z winy Polski, lecz w wyniku słabego jej po-
parcia w innych krajach tego regionu i w wyniku silnego przeciwdziałania Nie-
miec, które stawiały sobie jako cel zjednoczenie Europy Środkowej, ale pod swoim 
przewodem.

O oderwaniu się samodzielnym od Austro -Węgier ludność polska myśleć nie 
mogła. Galicja sama nie miałaby podstaw gospodarczych do samodzielnego istnie-
nia. Takie hasło byłoby nonsensem. Deklaracja wojenna reprezentacji parlamen-
tarnej ludności polskiej „Przy Tobie Panie stoimy i stać będziemy” i w znacznej 
mierze utworzonego później NKN (Naczelnego Komitetu Narodowego) nie była 
w takiej sprzeczności z ówczesną polską racją stanu, jak to usiłowali przedstawić 
narodowi demokraci i jak myśleli niepodległościowcy „pure sang”.

Tu dotknąć muszę pewnego wstydliwego punktu koncepcji „galicyjskiej”. Roz-
bicie Rosji bez współudziału Niemiec było nie do pomyślenia. Zwolennicy kon-
cepcji Federacji i niepodległościowej „pure sang” nie mogli widzieć załatwienia 
pozytywnego sprawy byłego zaboru pruskiego w tym czasie. Była to dla nich kwe-
stia „drugiego etapu”. Sprawy tej „nie widziano”. Ale to „niewidzenie” miało swe 
głębokie konsekwencje po uzyskaniu zjednoczenia i niepodległości łącznie.

Małopolska nie mogła być samodzielnym ośrodkiem działania niepodległo-
ściowego, ale nieodzowną bazą tego rodzaju działania dla działaczy byłego zaboru 
rosyjskiego. Tu powstały, a ściślej powstać musiały, trzy główne prądy ideologiczne 
upostaciowane w osobach Dmowskiego, Piłsudskiego i Róży Luksemburg.

Rosja była niemal jedynym krajem Europy, którego nie dotknęły żadne reformy 
demokratyczne, związane z formowaniem się ustroju kapitalistycznego. Była ona 
despotią typu wschodniego. Jej car był jednocześnie głową państwa i kościoła. Rol-
nictwo tkwiło w więzach feudalizmu. Rosja była więzieniem narodów. Rozbudo-
wany przez obcy przeważnie kapitał przemysł stworzył silne skupiska robotnicze 
w miastach, tworzące bazę ruchów rewolucyjnych. Tworząca się inteligencja była 
niezadowolona: pragnęła reform typu demokratycznego. Trzymane w okowach 
feudalizmu włościaństwo było potencjalnym sprzymierzeńcem rewolucji. Nie 
było właściwie sił społecznych, poza biurokracją, które mogłyby stanowić istotną 
podporę systemu. Słusznie więc sądzono wśród lewicowych ugrupowań Polski, że 
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niepodległość może być osiągnięta poprzez obalenie caratu w sojuszu z innymi 
siłami rewolucyjnymi Rosji. Specjalny układ warunków społecznych i narodowo-
ściowych spowodował, że połączenie haseł socjalizmu z hasłem niepodległości 
nastąpiło w jednej tylko organizacji – PPS. SDKPiL potępiła to hasło jako nacjo-
nalistyczne. Przywódcy tej organizacji sądzili, że samo wprowadzenie ustroju so-
cjalistycznego rozwiąże sprawy narodowościowe. Było to zresztą zgodne z mark-
sistowskim poglądem na państwo jako na przejściową formę organizacji klasowej 
społeczeństwa.

Ta rozbieżność ideologiczna spowodowała rosnącą ostrość walki o wpływy 
w klasie robotniczej i miała następnie daleko idące konsekwencje w fazie, gdy po-
wstało na terenie Rosji pierwsze państwo komunistyczne. Walka ta, jak zwykle 
w takich wypadkach, pogłębiała różnice, a nie je łagodziła, wzmagała rolę namięt-
ności, zmniejszała działanie rozumu. Naturalnym współpartnerem sił rewolucyj-
nych Rosji właściwej na terenie Królestwa Polskiego stawała się SDKPiL. Dla PPS 
miejsca zabrakło. Działanie sił odpychających rosło. Polaryzacja stanowisk sta-
wała się nieunikniona. Nie można przejść do porządku dziennego nad ukrytymi 
na ogół źródłami tego zjawiska. Musimy poświęcić więc słów kilka tzw. kwestii 
żydowskiej.

Gdy uciekając z Niemiec przed masowymi pogromami za czasów Kazimierza 
Wielkiego Żydzi przybyli do Polski, przywieźli z sobą jedynie znajomość handlu 
i gospodarki pieniężnej oraz żargonu zniekształconego języka niemieckiego. Te 
czynniki, wraz z odmiennością wierzeń religijnych i cech fi zycznych oraz ostrym 
podziałem stanowym społeczeństwa zadecydowały o ich dalszym wyzwoleniu się 
od społeczeństwa, wśród którego żyli i tworzeniu zamkniętych skupisk w miastach 
i miasteczkach. Gdy warunki w Polsce zaczęły dojrzewać do przejścia do ustroju 
kapitalistycznego naturalnym eksponentem miejscowego kapitalizmu na ziemiach 
polskich stać się mogli jedynie Żydzi, gdyż w ich rękach był handel. Oni to, wraz 
z imigrantami pochodzenia niemieckiego, tworzyli trzon przemysłu „polskiego”. 
Część postępowa ludności żydowskiej toczyć musiała niezwykle ostrą walkę o do-
stęp do zawodów wolnych. Nie było żadnych podstaw po temu, aby hasło niepod-
ległości mogło znaleźć w ówczesnych warunkach swój oddźwięk zarówno wśród 
sproletaryzowanej części społeczeństwa żydowskiego, jak i wśród inteligencji ży-
dowskiej. Rozległe obszary państwa rosyjskiego dawały niewspółmiernie większe 
możliwości znalezienia sobie właściwego miejsca i asymilacji z ludnością miej-
scową, aniżeli te, jakie dać mogło ewentualne państwo polskie, a asymilacja była 
właściwie wstydliwie ukrywanym marzeniem znacznej większości inteligencji ży-
dowskiej. Można byłoby zaryzykować tezę, że w interesach tej inteligencji leża-
ło nie popieranie, lecz zwalczanie hasła niepodległości, jako ograniczającego jej 
możliwości życiowe.

Jeśli chodzi o włościaństwo byłego Królestwa Kongresowego, to w początkach 
XX -go w. miało ono jedynie poczucie wspólnoty religijnej. Poczucie wspólnoty 
narodowej dopiero budziło się. Uwłasnowolnienie chłopów przeprowadził dopie-
ro rząd carski. Inteligencja szła dopiero „w lud”, aby go dla polskości zdobyć.

Natomiast dla robotnika kapitalista to nie był tylko wyzyskiwacz, ale i Niemiec 
lub Żyd. Walka o cele społeczne łączyła się tu w sposób naturalny z walką o cele 
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narodowe. Odrzucanie i potępianie hasła niepodległości przez SDKPiL kurczyło 
w sposób naturalny jej wpływy wśród polskich robotników.

Deklasująca się część ziemiaństwa zasilała szeregi PPS. Ziemiaństwo, drobno-
mieszczaństwo, i rzemiosło polskie było naturalną domeną wpływów Narodowej 
Demokracji. Część młodzieży tych warstw społecznych, z większym temperamen-
tem, poszukująca przygód, zasilała szeregi Drużyn Strzeleckich.

Cały okres przedwojenny, 1 -sza wojna światowa i pierwsze lata powojenne 
przepojone były bezkompromisowymi zmaganiami się w społeczeństwie polskim 
dwóch ideologii – walki o niepodległość i hasła zjednoczenia, upostaciowaniem 
których były dwa nazwiska – zdeklasowanego oraz aktualnego szlachcica: Piłsud-
skiego i Dmowskiego. Wydaje mi się dziś, że było to również zmaganie się dwóch 
postaw życiowych – odradzającego się romantyzmu z już silnie osadzonym w rze-
czywistości pozytywizmem. Z tym zaś wiązało się chyba istnienie lub nieistnienie 
silnego nastawienia własnościowego.

Przywiązanie do własności i chęć powiększania swego stanu posiadania nie 
zwykły iść w parze z gotowością do walki o cele zdawałoby się nieosiągalne i wy-
magające poświęcenia nie tylko fortuny, lecz i życia. A taka gotowość nas wszyst-
kich cechowała. Byliśmy typowymi romantykami, pełnymi niewiary w możliwość 
realizacji celów, które nam formalnie przyświecały. Nie była to cecha szeregowych 
członków Związku, lecz chyba ich przywódców. Pamiętam – było to w 1912 r. – 
Piłsudski urządził składkowy obiad wyższych ofi cerów Związku, na którym wy-
głosił zaskakujące nas, pełne niewiary w możliwość realizacji postawionych celów, 
przemówienie. My dopiero, swoją obecnością i postawą, musieliśmy go przekonać, 
że nie idzie błędną drogą i dać poparcie moralne, jakie było mu potrzebne. Ja-
kiż pełen romantyzmu i niewiary był też pierwszy jego rozkaz wojenny, w którym 
przewodnią nicią i usprawiedliwieniem była chęć zapewnienia „szabli polskiej” 
udziału w zmaganiach wojennych o zasięgu światowym.

Osobiście też raczej nie wierzyłem w realność hasła niepodległości. Była to 
dla mnie przede wszystkim okazja do demonstracji swej postawy. Ciągnęło mnie 
wówczas wszędzie tam, gdzie zachodziła potrzeba przeciwstawienia się przemocy. 
„Carat” wykazywał tę przemoc w stosunku do narodu polskiego, a więc hasło wal-
ki o niepodległość – samej walki – stało się i moim hasłem. Nie znosiłem jednak 
nigdy słów takich, jak „patriotyzm”, „ojczyzna” itp. Były to dla mnie zawsze pojęcia 
z istoty swej ciasne, małe, pozbawione horyzontów. Czułem się zawsze tylko czło-
wiekiem i potrzebę granicznych linii narodowości uznawałem jedynie dlatego, że 
ich brak byłby w tych czasach równoznaczny z używaniem przemocy silniejszych 
nad słabszymi. Internacjonalizm nie był więc dla mnie pojęciem obcym. Nie był 
też on pojęciem obcym dla „Sława” (pochodzenie z rodziny drobnych kolejarzy). 
Najmniej miał go w sobie, z nas trzech, „Luty”, pochodzący z zamożnej rodziny 
ziemiańskiej. Jego obecność w ówczesnym Związku była raczej wypadkowa. Nada-
wał się on, ze względu na swą psychikę bardziej do Drużyn Strzeleckich

4. Próba oceny własnej psychiki
Próba taka wydaje mi się potrzebna dlatego, że inaczej wiele moich czynów 

i postaw byłoby prawdopodobnie fałszywie rozumiane i interpretowane.
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Rozpocznę od pozytywnych stron swego charakteru. Za najbardziej pozytyw-
ną cechę uważam zdolność logicznego myślenia. Cechę tę mam chyba rozwiniętą 
w wyjątkowym stopniu. Myśl moja nie ma innej nici przewodniej, poza logiką ro-
zumowania. Każde zdanie wiąże się z poprzedzającym i jest punktem wyjaśnienia 
dla poprzedniego, tworząc nieprzerwane ciągi logiczne. Powiązania boczne two-
rzą wstawki i zdania nawiasowe. Stąd styl staje się ciężki i niesłychanie zwarty. 
Ramy mych wypowiedzi okazywały się często zbyt wąskie dla treści, które chcia-
łem w nich umieścić. Za każdym razem, nawet gdy dotyczyło to tych samych za-
gadnień, proces myślenia biec musiał samodzielnymi torami i prowadził do wnio-
sków, które mogły się nie pokrywać z wnioskami poprzednio wypowiadanymi. 
Nie pamiętałem prawie nigdy tego, czego dowodziłem poprzednio. Nie miałem 
też na ogół zwyczaju przyjmowania jakiś założeń, tylko dla tego, że były one przez 
innych uznane za udowodnione. Każde obce twierdzenie uważałem niemal za 
wrogie. Szukałem przede wszystkim sposobów jego obalenia. Mózg mój miał za-
dziwiającą zdolność eliminowania wszystkiego, co nie było bezpośrednio dla okre-
ślonego zagadnienia potrzebne. Miałem pamięć niemal „kurzą”. Dlatego też języki 
były moją „piętą Achillesa”. Pomimo wielkich wysiłków, jakie w ich opanowywanie 
wkładałem, nie nauczyłem się nigdy posługiwać się nimi w sposób płynny w kon-
wersacji bezpośredniej.

Drugą moją dodatnią cechą było posiadanie wyobraźni. Nawet trudne proble-
my ekonomiczne wyrysowywały mi się nagle w sposób tak wyrazisty w swych po-
wiązaniach, że nabierały niemal cech „obrazu”. Miało to również swoje ujemne 
strony. Przy przelewaniu swych myśli na papier zapominałem niejednokrotnie, że 
to co dla mnie stało się już jasne, może nim nie być dla innych. W wyniku tego 
zachodziły przeskoki myślowe. W takich wypadkach krytyka z zewnątrz stawała 
się czymś w rodzaju pobudzającej konia ostrogi; prowadziła z reguły do całkowitej 
przebudowy pracy. Jeśli zaś żal włożonych uprzednio wysiłków skłaniał mnie ku 
sztucznemu łączeniu starych części z nowymi, nie dawało to prawie nigdy dobrych 
wyników.

Oczywiście, w latach młodszych ambicja moja reagowała na krytykę niejedno-
krotnie ujemnie i szukałem argumentów na rzecz swego stanowiska, nawet tam, 
gdzie nie miałem racji. W latach starszych zaczął mnie irytować już tylko brak 
krytyki.

Moją najbardziej ujemną cechą był brak zmysłu organizacyjnego i umiejętności 
podporządkowania się. Byłem prawdziwym samotnikiem w działaniu i myśleniu. 
Nie można było na mnie liczyć, jeśli rozkaz lub polecenie nie znalazły oddźwięku 
we mnie samym i to zarówno oddźwięku rozumowego, jak i uczuciowego. Potra-
fi łem niejednokrotnie krzyżować plany swych przełożonych, jeśli nie odpowiadały 
one memu punktowi widzenia. Ponad to myślałem zawsze nazbyt „perspektywicz-
nie”, a proces dojrzewania pewnych koncepcji zbytnio skracałem. Powodowało to 
ciągłe konfl ikty z rzeczywistością, kształtującą się według przeciętnych.

Byłem wreszcie niemal całkowicie wyprany z zainteresowań materialnych. Brak 
tych zainteresowań akcentował się tak silnie, że w średniowieczu kwalifi kowałby 
mnie w pełni do zakonu franciszkanów.

Sądzę, że nie brakowało mi też odwagi, zarówno cywilnej jak i wojskowej. Po-
czucie strachu występowało u mnie chyba bardzo rzadko. Przy dużym panowaniu 
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nad sobą i dość powolnej orientacji, w pewnych określonych wypadkach reago-
wałem na niektóre wydarzenia w sposób błyskawiczny i wówczas tzw. rozsądek 
przestawał wprost istnieć. Automatyzm reakcji budziły we mnie w szczególności 
wszelkie akty przemocy i niesprawiedliwości.

Cechowała mnie też duża zdolność samo wyłączania się. Otoczenie przestawa-
ło wówczas dla mnie istnieć. Potrafi łem pracować w latach swej młodości i wieku 
dojrzałego we wszelkich warunkach.

5. Okres pierwszej wojny światowej

 a. Delegacja służbowa do Warszawy
Zbliżał się dzień wybuchu pierwszej wojny światowej. Napięcie polityczne ro-

sło. Piłsudski zadecydował wysłać mnie do Warszawy. Ja zaś byłem wówczas zajęty 
wycofywaniem swych papierów z Politechniki Lwowskiej, zamierzałem bowiem 
przenieść się dla dalszych studiów politechnicznych do Wiednia, w celu lepszego 
opanowania języka niemieckiego. Piłsudski zaczął się wyraźnie niecierpliwić i po-
naglał mnie do wyjazdu. Wyruszyłem jednak w drogę dopiero w dniu wybuchu 
wojny serbsko -austriackiej. W dniu tym zgłosiłem się do jego mieszkania w Kra-
kowie. W mieszkaniu tym był poza mną Jaworowski – Świętopełek, który miał mi 
udzielić szczegółowych instrukcji. W czasie mojej rozmowy ze Świętopełkiem roz-
legły się huki salw artyleryjskich ogłaszające wybuch wojny serbsko -austriackiej. 
Piłsudski, wyraźnie pełen napięcia nerwowego chodził miarowym krokiem z jed-
nego końca pokoju w drugi.

Jedyną „siłą” zorganizowaną na terenie Warszawy była wówczas PPS. Posiada-
ła ona szereg, jak się wydaje, nie zdekonspirowanych Komitetów Dzielnicowych. 
Okręgowcem był „Adam”, robotnik metalowy z fachu, ale o dużej inteligencji na-
bytej, czy też wrodzonej. Prócz tego istniał kanapowy Komitet „Stronnictw Nie-
podległościowych”. POW nie była jeszcze w tym czasie zorganizowana i żadnych 
poleceń w tym zakresie nie otrzymałem. Byłyby one zresztą przedwczesne, zwa-
żywszy na to, że procesy scaleniowe Związku i Drużyn Strzeleckich znajdowały 
się jeszcze w stadium początkowym. Instrukcje w stosunku do PPS miały również 
charakter instrukcji ogólnych, orientacyjno -kierunkowych. „Świętopełek” zapo-
wiadał zresztą swój przyjazd w nieco późniejszym terminie. Z podobnie niespre-
cyzowanymi instrukcjami wysłany został na teren Zagłębia Dąbrowskiego, prawie 
jednocześnie ze mną, „Sław”. Była to cecha Piłsudskiego, że lubił rzucać ludzi na 
„głęboką wodę”: tonęli lub uczyli się pływać. Ja oblałem egzamin „warszawski”, tak 
jak oblałem egzamin lwowski na „parasol”. A oto przebieg tego egzaminu.

Z „Adamem” skontaktowałem się parę dni po przyjeździe do Warszawy. Przed-
tem odwiedziłem swą rodzinę, która przebywała wówczas w Sochaczewie pod 
Warszawą. Na zwołanym na drugi dzień Komitecie Okręgowym zreferowałem ko-
nieczność podjęcia walki zbrojnej i stan przygotowań do niej oraz potrzebę wyda-
nia odpowiedniej odezwy. Organizacja warszawska dysponowała drukarnią. Teza 
ogólnonarodowej walki zbrojnej po stronie Austrii28 i Niemiec przeciwko Rosji 
nie została przyjęta bez dyskusji. Mój autorytet wysłannika Komitetu Centralnego 

28  Pełna nazwa państwa powinna brzmieć Monarchia Austro -Wegier.
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jednak przeważył. Napisanie odezwy do Narodu w imieniu Komitetu Centralne-
go (prawo to sobie uzurpowałem) wziąłem na siebie. W odezwie „wzywałem” do 
zbojkotowania wezwań mobilizacyjnych, rozbrajania gdzie się da punktów mo-
bilizacyjnych, zdobywania i gromadzenia broni i oczekiwania na dalsze rozkazy 
Rządu, który się tworzy. Informowałem o tym, że wojsko polskie przekroczyło już 
granice Kongresówki. W dodanym później dopisku zapowiadałem, że naród pol-
ski, gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi  przeciwstawić się również i Niemcom. Ode-
zwa została przyjęta i oddana do druku. W międzyczasie miałem się skontaktować 
z Komitetami Dzielnicowymi dla organizowania w terenie politycznej i wojsko-
wej strony przygotowań. Pierwszym wyznaczonym zebraniem miało być zebranie 
Komitetu Dzielnicy Jerozolimskiej. Na drugi jednak, czy trzeci dzień po oddaniu 
odezwy do druku – pisałem ją w mieszkaniu przewodniczącego Praskiego Komi-
tetu Dzielnicowego, pseudonimu którego już nie pamiętam, ale twarz pozostała 
w mej pamięci – doszła do mnie wiadomość o przysiędze Legionów na wierność 
Cesarzowi Franciszkowi Józefowi złożonej w Kielcach. Wiadomość ta – rozeszła 
się ona szybko po całej Warszawie – wywarła na mnie piorunujące wrażenie. Pod 
jej wpływem zaproponowałem „Adamowi” wycofanie odezwy. Nie przyszło mi 
wówczas do głowy, że mogła to być swego rodzaju konieczność, bez której zaopa-
trzenie regularne w broń, amunicję i inne środki nie byłoby w ogóle możliwe. Zro-
zumienie tego faktu przyszło później.

„Adam” nie wykazał niestety wystarczającej samodzielności, a być może wia-
domość wywarła na nim podobny wpływ emocjonalny jak na mnie; w każdym 
razie odezwa została wycofana. Jej wydanie w czasie znacznie późniejszym, po 
przybyciu do Warszawy żony Jaworowskiego29, nie miało już żadnego praktyczne-
go znaczenia.

Kilka dni później „Adam” został aresztowany wraz z innymi na posiedzeniu 
Komitetu Stronnictw Niepodległościowych i wysłany na Syberię. Miałem być też 
na tym zebraniu, ale przed wejściem na nie coś wydało mi się nie w porządku 
i przeszedłem obok bramy, nie biorąc udziału w zebraniu.

Trudno dziś mówić co by było, gdyby odezwa ukazała się w czasie wcześniej-
szym. Z perspektywy dnia dzisiejszego wiele spraw ówczesnych wygląda ina-
czej. Przypomnieć jednak należy, że Królestwo tworzyło sak zamknięty od pół-
nocy (Prusy Wschodnie), południa (Małopolska) i zachodu (Poznańskie i Śląsk) 
i ze względu na to swoje geografi czne położenie zostało z chwilą wybuchu woj-
ny oczyszczone z wojsk rosyjskich, z wyjątkiem niewielkich konnych oddziałów 
kozackich. Istniała więc teoretyczna możliwość opanowania tego terenu przez 
zrewoltowane masy ludności polskiej i wykorzystanie przemysłu Królestwa jako 
samodzielnej bazy zbrojeniowej. To że ta możliwość teoretyczna została przekre-
ślona, odpowiedzialność ponoszę wyłącznie ja.

W pierwszej fazie bytu niepodległego spotykałem się parokrotnie ze zdaniem, 
że ludność polska Królestwa była w chwili wybuchu wojny tak zdezorientowana, 
a jednocześnie tak pragnąca jakiegoś politycznego pokierowania, że wezwanie 
przez PPS do walki zbrojnej o niepodległość porwałoby masy. Jeśliby tak istotnie 

29  Konstancja Jaworowska (1881 -1959) z domu Klempińska, ps. Jadwiga, Zalewska. Działaczka ruchu so-
cjalistycznego, trzykrotnie kandydowała do Sejmu z listy PPS (1919, 1922, 1928), radna miejska w Warszawie.
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było, wypadki potoczyłyby się mniej lub bardziej odmiennymi torami i polska siła 
zbrojna okazałaby się prawdopodobnie dużo większa a pozycja polityczna Piłsud-
skiego w społeczeństwie polskim od początku decydująca. Natomiast późniejszy 
konfl ikt z Niemcami, w wypadku odmowy współdziałania w walce na froncie za-
chodnim, mógł stać się w swym przebiegu dużo groźniejszy, względnie zaangażo-
wanie się po stronie przegrywających – mocniejsze i w skutkach politycznych dla 
powstającego państwa polskiego bardziej niebezpieczne.

Jest to jednak rozumowanie ex post. Z punktu widzenia sytuacji, jaka była 
w chwili wybuchu wojny, moje zachowanie się nie miało usprawiedliwienia. Nic 
też dziwnego, że znalazłem się w konsekwencji poza kręgiem potencjalnych pre-
mierów, ministrów i wojewodów obozu sięgającego po władzę. Moje dalsze z nim 
współdziałanie nie miało już charakteru wyraźnie organizacyjnego. Byłem w nim 
i nie byłem. Można byłoby dyskutować moje ewentualne prawo do członkostwa 
w powojennym Związku Legionistów i POW, gdybym zgłosił swą kandydaturę na 
członka tych organizacji. Nie zgłosiłem.

Utrzymał się natomiast nadal mój kontakt organizacyjny z PPS. Dla ułatwie-
nia sobie dalszej pracy wystąpiłem w charakterze praktykanta fabryki Lilpopa. Nie 
natrafi łem już tam jednak na właściwy grunt. Nastroje zmieniły się. Próbowałem 
też stworzyć na terenie warszawskiej PPS jakiś odpowiednik organizującego się 
czy też już w tym czasie uformowanego oddziału lotnego, z jednym z członków 
(„Jarosławem”), którego spotkałem przypadkowo. Podjąłem też – za pośrednic-
twem kilku starszych członków organizacji bojowej z dzielnicy Wolskiej – akcję 
wywiadowczą w celu wynalezienia okazji dla zdobycia większej sumy pieniędzy 
potrzebnej do postawienia i rozwinięcia organizacyjnego pracy. Okazja wkrót-
ce się nadarzyła, ale moi przyszli współtowarzysze walki zażądali podziału przy-
szłej „zdobyczy”: połowę dla organizacji a połowę dla uczestników. Wycofałem się 
szybko w popłochu.

Mimo braku udziału w wyżej wymienionej akcji, niedługo potem zostałem po-
sądzony o rozbój. W czasie jednego z zebrań komitetu dzielnicowego, którą pro-
wadziłem, dokonano napadu na miejscowy sklepik. Gdy się już uspokoiło, a to-
warzysze, po przeprowadzeniu wywiadu oświadczyli mi, że jest już bezpiecznie, 
wyszedłem z zebrania ciemnym wieczorem i przechodząc pod mostem kolejowym 
wpadłem bezpośrednio w ręce obławy policyjnej, która udała się właśnie na prze-
czesywanie terenu. Zostałem pochwycony, zrewidowany i zaprowadzony na miej-
sce mego „napadu”, dla konfrontacji ze sklepikarzem. Jakkolwiek ten nie mógł ja-
koś znaleźć mego podobieństwa do bandyty, szybko przekonano go, że zdążyłem 
widocznie zmienić charakteryzację i przebrać się, m.in. założyć okulary, po czym 
z tryumfem zaprowadzono mnie do więzienia. Przeprowadzone dochodzenie 
policyjne i interwencja ojca spowodowały wypuszczenie mnie na wolność. Gdy 
wychodziłem z więzienia zwalniający mnie „pristaw”30 spojrzał na mnie uważnie 
i powiedział „politiczeskij”. Jego oczy pełne były żalu, że musi takiego wypuścić, ale 
nie przyszło mu nawet do głowy, aby mnie zatrzymać bez żadnych dowodów.

Po przejściach związanych z drugą wojną światową przypominałem sobie 
z rozrzewnieniem ten epizod. Jak zachował się urzędnik policyjny despotycznej 

30  Pristaw – naczelnik policji w Cesarstwie Rosyjskim.
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i barbarzyńskiej Rosji Carskiej, a jak zachowywali się urzędnicy policyjni „wyso-
ko cywilizowanych” Niemiec, dla których żadne prawa poza własnymi nie miały 
znaczenia.

 b. Lublin. Okres okupacji rosyjskiej
Po tym epizodzie grunt zaczął mi się „palić pod nogami”. Stwierdziłem, że je-

stem inwigilowany. W tym samym mniej więcej czasie ujęty został podstępnie na 
ulicy w Lublinie, z bronią w ręku, okręgowiec lubelski „Andrzej”. Ze sposobu uję-
cia wynikało wyraźnie, że policja carska była dokładnie poinformowana o jego roli 
i że organizacja lubelska musiała mieć w swym łonie prowokatora.

Pojechałem do Lublina na miejsce „Andrzeja”. Otrzymałem dwa adresy „ro-
bociarskie” i jeden „inteligencki” – dyrektora szkoły średniej Kunickiego31. Jed-
nym z robociarzy był Paweł Ryczek, drugim – Łuszczyński. Łuszczyński był na 
liście członków „Ochrony”, ogłoszonej po rewolucji październikowej 1917 r. Bywa-
łem u obu prawie codziennie i przy ich pomocy tworzyłem piątki bojowe. Policja 
carska była więc do początku informowana o wszelkich moich poczynaniach po-
dejmowanych w ramach PPS. Organizowane wyłącznie w ramach POW komór-
ki złożone z młodzieży szkół średnich, nie mogły mieć bezpośrednich kontaktów 
z prowokatorem. W ich organizowaniu i instruowaniu nie brałem czynnego udzia-
łu. Była to dość szczęśliwa okoliczność dla członków tych komórek.

Na terenie Lublina spotkałem się z Herfurtem – pseudonim „Armak”32, które-
go poznałem jeszcze na terenie Lwowa jako członka ZWC i Związku Strzeleckiego. 
Przed wybuchem wojny „Armak” ukończył kurs średni szkoły ofi cerskiej i został 
wysłany „na robotę wojskową” do Lublina, tak jak ja do Warszawy i „Sław” do Za-
głębia. „Armak” zaproponował mi wejście w skład już funkcjonującego Oddziału 
Lotnego (dalej: O.L.). Jednocześnie „objąłem”, a raczej chyba uzurpowałem sobie 
szumną funkcję „Szefa Sztabu Okręgu Lubelskiego POW”. Mówię – „uzurpowa-
łem”, gdyż nie dostałem nigdy organizacyjnego potwierdzenia tych swych funkcji 
z warszawskiej centrali. Bagiński – pseudonim „Florek”33, członek O.L., późniejszy 
poseł, burczał niejednokrotnie na tę moją „samonominację” i nie krył się z wątpli-
wościami co do mego przygotowania do zajęcia takiego stanowiska.

W tym czasie na czele O.L. stał Kobiałko – pseudonim „Walek”34, robociarz i bo-
jowiec z 1905 r., a w skład O.L. wchodził jeszcze – poza „Armakiem”, „Jarosławem” 
i „Florkiem” T. Szturm de Sztrem – pseudonim „Mały”35. Funkcję komendanta 

31  Władysław Kunicki (1872 -1942). Działacz samorządowy, członek PPS. Właściciel gimnazjum żeńskiego 
w Lublinie.

32  Tadeusz Jan Herfurt (1890 -?). Działacz socjalistyczny, członek Lotnego Oddziału Wojsk Polskich. 
W okresie międzywojennym oficer Wojskowego Instytutu Geograficznego W 1935 r. mianowany podpułkowni-
kiem Wojska Polskiego.

33  Kazimierz Bagiński (1890 -1966). Działacz ludowy, jeden ze współtwórców PSL „Wyzwolenie”. Poseł 
na Sejm (1919 -1930). W czasie drugiej wojny światowej zastępca prezesa Rady Jedności Narodowej, oskarżony 
w tzw. procesie szesnastu w Moskwie i skazany na rok więzienia. Od 1947 r. na emigracji w Stanach Zjednoczo-
nych.

34  Józef Kobiałko. Działacz socjalistyczny, członek Organizacji Bojowej PPS
35  Tadeusz Szturm de Sztrem (1892 -1968). Działacz społeczny i polityczny, członek PPS, żołnierz I Bryga-

dy Legionów. Po kryzysie przysięgowym pracownik warszawskiego Biura Pracy Społecznej. W okresie między-
wojennym pracował w Instytucie Gospodarstwa Społecznego i redagował kwartalnik „Ekonomista” oraz w Wy-
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miasta pełnił Gisges – pseudonim „Artur”, student architektury. Komendantką 
oddziału żeńskiego POW była moja obecna żona, wówczas Szymańska – pseu-
donim „Helena”. Jej zastępczynią była Z. Szturm de Sztrem obecna Herfurtowa36, 
która była jednocześnie i członkiem kobiecym O.L. Innych nazwisk i pseudoni-
mów, poza Lucyną „Jagienką”, niestety nie pamiętam. Głównym punktem oparcia 
„Komendy” było mieszkanie księdza Nowosielskiego. Spotykaliśmy się też często 
w mieszkaniu p. Arnsztajnowej37, syn której był członkiem POW i zginął później 
w Legionach.

Okres komendantury „Walka” w O.L. był raczej – w zestawieniu z poprzedzają-
cym – okresem zastoju. Jak mi się dziś wydaje zastój ten zawdzięczać należy przede 
wszystkim sytuacji wojennej, która nie sprzyjała podejmowaniu określonych ak-
cji bojowych (ofensywa rosyjska i kontrofensywa austriacko -niemiecka). Pewną 
rolę odegrać mogła jednak i osobowość „Walka”. Nieustraszony wykonawca akcji 
bojowych „Walek” nie miał w sobie cech organizatora i wodza. Był to człowiek 
skromny i raczej chorujący na poczucie „Minderwertigkeit”. Bardzo ożywioną na-
tomiast była akcja rozbudowy organizacyjnej, gromadzenia broni i tworzenia pla-
nów wystąpień zbrojnych w ramach POW. Nie obce były nam myśli dokonania 
w pewnym momencie próby czasowego opanowania Lublina. Uzbrojenie nie było 
jednak w całokształcie imponujące. Nie wiem, czy mieliśmy więcej niż trzydzieści 
kilka sztuk broni krótkiej i długiej (długa ukryta była m.in. w grobach na cmen-
tarzu). Fantazji jednak nie brakowało. Gdy kontrofensywa niemiecko -austriacka 
zaczęła się posuwać w kierunku Lublina dokonaliśmy „mobilizacji” całej organi-
zacji POW i skoncentrowaliśmy nasze „siły” w kilku punktach miasta. Komenda 
zgrupowała się w moim pokoju, który otrzymałem od Kunickiego, w gmachu kie-
rowanej przez niego szkoły. Pomiędzy komendą i punktami zgrupowań kursowali 
co pewien czas łącznicy. Dom, w którym mieszkałem inwigilowany był wówczas 
w dzień i w nocy. Obserwowaliśmy przez okno pokoju szpicli, spacerujących tam 
i z powrotem. Nie wzruszało to nas jednak. Byliśmy w nastroju bojowym i jak mi 
się wydaje, śpiewaliśmy nawet pieśni bojowe. Taki stan mobilizacyjny trwał kilka 
dni, po czym zdecydowaliśmy rozpuścić na jeden dzień naszych ludzi po domach. 
Sądziliśmy, że trzeba im dać chociaż jeden dzień wypoczynku... I wówczas nastą-
piło kontruderzenie. Tej samej nocy rozbito nam szereg punktów organizacyjnych 
i aresztowano szereg ludzi. Zostaliśmy unieszkodliwieni na pewien, wystarczający 
dla przeciwnika, okres czasu.

Następnego dnia szedłem z „Arturem” i „Heleną”, obaj uzbrojeni w broń krót-
ką, wiedząc już o dokonanych aresztowaniach. Umówiliśmy się, że spotkamy się 
u księdza Nowosielskiego dla omówienia sytuacji. Na rogu ul. Namiestnikowskiej, 
gdzie mieszkałem, pożegnałem się z towarzyszami i poszedłem do siebie. Jak się 
później dowiedziałem, na jednej z ulic, gdy „Artur” z „Heleną” szli spokojnie pod 
rękę, z jednej z bram wypadli ukryci tam żandarmi i metodą podobną do tej, jaka 

dziale Statystki Społecznej Ministerstwa Skarbu. W czasie drugiej wojny światowej współtworzył konspiracyjną 
organizacje Wolność – Równość – Niepodległość. Po wojnie represjonowany (spędził 5 lat w wiezieniu).

36  Zofia Herfurt z domu Szturm de Sztrem (1891 -1965). Działaczka socjalistyczna, członkini POW.
37  Franciszka Arnsztajnowa (1865 -1942). Poetka, dramatopisarka, tłumaczka, założycielka (wraz z Józe-

fem Czechowiczem) Związku Literatów Lubelskich.
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była zastosowana przy ujęciu Andrzeja, zaskoczyli Artura od tyłu, wykręcając mu 
ręce tak, że nie mógł wyciągnąć posiadanej broni. Helena została wepchnięta do 
sklepu, a jeden z żandarmów został postawiony w drzwiach dla jej pilnowania. 
Ponieważ jednak Artur bardzo się szarpał, pilnujący Helenę żandarm zagapił się 
i Helenie udało się prześliznąć pod jego ręką (była stosunkowo niskiego wzrostu) 
i uciec w sąsiednią uliczkę, a następnie zawiadomić organizację.

Po spotkaniu u księdza Nowosielskiego z pozostałymi na wolności członka-
mi Komendy rozeszliśmy się właściwie bez żadnych decyzji. Ksiądz był bardzo 
zdenerwowany i bardzo nas ponaglał abyśmy opuścili jego mieszkanie (spodzie-
wał się prawdopodobnie rewizji, gdyż mieszkał na tej samej klatce schodowej co 
„Helena”). Wyszedłem w mrocznym nastroju, wściekły niepomiernie z powodu 
zaskoczenia i z myślą – powstałą już po wyjściu – przygotowania próby odbicia 
więźniów. W związku z tym zamiarem wysłałem ogółem, jeśli się nie mylę, trzech 
członków organizacji, których spotkałem (byli to członkowie z nie zdekonspiro-
wanej całkowicie młodzieżowej części organizacji) do jednego z lokali przez nas 
posiadanych, położonego tuż za mostkiem, przy ulicy prowadzącej do dworca ko-
lejowego, a więc w miejscu szczególnie dogodnym dla dokonania ewentualnego 
napadu na konwój prowadzący aresztowanych. I tu muszę poruszyć kwestię dru-
giego zdarzenia, w toku którego, ujawniły się opisywane już poprzednio ujemne 
cechy mego charakteru – impulsywność w podejmowaniu decyzji przy szczególnie 
napiętym stanie emocjonalnym. Nie lubiłem nigdy o tym wspominać. Zbyt wiele 
było w tym melodramatu. Czułem się też odpowiedzialny za nie dojście napadu 
do skutku, a z tym związane wywiezienie aresztowanych do Rosji i ewentualne 
rozstrzelanie niektórych z nich. Nie mogę jednak sfałszować istotnego przebiegu 
wypadków i motywów mego postępowania. Prawdomówność należała zawsze do 
najbardziej typowych cech mego charakteru. Otóż, zamiast udać się natychmiast 
na miejsce wyznaczonej zbiórki i przygotować akcję ewentualnego odbicia więź-
niów, udałem się – pod wpływem nowej fali wściekłości – do naszego zaszpiclo-
wanego mieszkania. Była tam przy tym jakaś myśl, że dwie bomby jakie miałem 
w swym mieszkaniu przydałyby się w akcji, ale była to myśl poboczna, pozbawio-
na znaczenia. Istotnym motywem była chęć zademonstrowania wrogom, że nie 
wszystko im pójdzie tak gładko, jak dotychczas. W drodze do domu spostrzegłem 
istotnie, że idzie za mną czterech przebranych już po cywilnemu agentów bezpie-
czeństwa. Wstąpiłem więc po drodze do sklepiku spożywczego, aby kupić coś do 
jedzenia. Chciałem się bowiem bronić przez czas dłuższy niż kilka godzin. Był już 
lekki zmierzch. W sklepiku było już światło i kątem oka mogłem obserwować co 
się dzieje na ulicy. Moi prześladowcy zawahali się wyraźnie, czy ująć mnie w skle-
pie, czy też zaczekać na mnie, kiedy wyjdę. Zdecydowali się na to ostatnie. Gdy 
wyszedłem, zrobili parę kroków w moim kierunku. Wyrwałem wówczas z kieszeni 
browning (miałem i mauzera) i skierowałem jego lufę na moich przeciwników. Sta-
nęli jak wryci. Trzymając ich wciąż „na muszce” przeszedłem na drugą stronę ulicy 
i wszedłem do bramy domu, w którym mieszkałem. Jak się okazało później, był to 
dzień ewakuacji. W nocy przeszły przez Lublin ostatnie oddziały wojsk rosyjskich. 
Nie próbowano mnie już ująć. Gdy rankiem wyszedłem z domu, na wyznaczo-
ne miejsce zbiórki, nie zastałem już nikogo. Moi podkomendni rozeszli się. Wy-
chodząc z domu natknąłem się natomiast na konwój prowadzący aresztowanych. 
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Byłem sam. Na przedzie szło trzech żołnierzy. Za nimi grupa aresztowanych, 
z „Arturem” w kajdanach na przedzie. Patrzyliśmy sobie w oczy tak intensywnie – 
„Artur” z nadzieją, a ja z rozpaczą – że aż „prystaw” zaczął się niespokojnie kręcić, 
zastanawiając się widocznie nad tym, czy nie zatrzymać konwoju i nie dołączyć 
mnie do aresztowanych. Poszedłem więc dalej. Sceny tej nie potrafi łem już nigdy 
zapomnieć. Tkwi ona dotąd, z wszelkimi szczegółami w mojej świadomości.

 c. Lublin. Okres okupacji austriackiej
Wkrótce po tym wstrząsającym dla mnie epizodzie spotkałem kręcących się po 

mieście kilku członków organizacji. Poprowadziłem ich na cmentarz, gdzie w jed-
nym z grobów złożonych zostało kilka karabinów. Przemaszerowałem z oddziałem 
przez miasto, witany z balkonów oklaskami mieszkańców (ulice były jeszcze puste) 
i zająłem jeden kilkupokojowy lokal wojskowy porosyjski wraz z znajdującą się 
w nim bronią (karabinami) i oprzyrządowaniem wojskowym. Po przybyciu „Ar-
maka” (później „Jana”) i innych członków „sztabu” rozpoczęliśmy natychmiast ak-
cję werbunkową. Przed ustawionymi na rynku stołami utworzyły się długie kolejki 
ochotników. Zapisy prowadziły członkinie oddziału żeńskiego. Intendenturę, apro-
wizację i pralnię formowanych w oddziały ochotników przejęła w swe ręce „Hele-
na”. Byłem już wówczas w mundurze legionowym, który mi jeszcze w końcowym 
okresie okupacji rosyjskiej uszyła Ryczkowa, a od Heleny, na drodze „protekcyj-
nej” dostałem z przejętych zapasów wspaniałe buty ofi cerskie, ku wielkiemu nieza-
dowoleniu „Armaka” („Jana”), który uważał że mu się te buty, jako komendantowi 
okręgu, w pierwszej kolejności należą. Przy werbunku mieliśmy pewne trudności 
z odrzucaniem ochotników poniżej ustalonej granicy wieku. Zwerbowani ochot-
nicy byli od razu formowani w oddziały i poddawani wstępnemu przeszkoleniu. 
Piłsudski był wówczas na kwaterze w jednej z podlubelskich wsi. Znajdujące się 
pod jego dowództwem oddziały legionowe były, jak się wydaje celowo, skierowane 
tak, aby nie im przypadł w udziale zaszczyt zajęcia Lublina. Chyba zaraz na drugi 
dzień udałem się – już jako drugi przedstawiciel polityczny (obok Kunickiego) 
miejscowej organizacji PPS – wraz z całą delegacją Wydziału Narodowego (lubel-
ski odpowiednik warszawskiego Komitetu Stronnictw Niepodległościowych) do 
kwatery Komendanta. Byłem już oczywiście w mundurze. Po stosunkowo krót-
kiej rozmowie z całością delegacji (Piłsudski był wówczas niedysponowany i leżał 
w łóżku) zostałem zatrzymany i dostałem od Komendanta zaskakujący mnie wów-
czas całkowicie poufny rozkaz zorganizowania demonstracji antywerbunkowej na 
ewentualnym odczycie jakiegoś bliżej nieokreślonego przedstawiciela austriackiej 
komendy Legionów. Zgłoszona jednocześnie moja prośba skierowania mnie na 
front została odrzucona. Nie zostali zresztą skierowani wówczas na front i inni 
członkowie „Sztabu” okręgu, wraz z „Armakiem”, który jednak otrzymał nomina-
cję na podporucznika. Była to już faza otwartej walki z Komendą austriacką Le-
gionów o samodzielność i rozbudowę sił w ramach armii podziemnej – POW. My 
jednak w kraju nie orientowaliśmy się jeszcze o tej fazie walki. Im bardziej jednak 
ciągnęła się wojna i rósł w cenie materiał ludzki, tym bardziej jeszcze stawało się 
dla nas istotne znaczenie gry, którą prowadził Piłsudski i tym bardziej godną po-
tępienia wydawała nam się akcja werbunkowa Sikorskiego i Komendy Legionów. 
Informacje z frontu walki napływały zresztą wówczas bez przeszkód, teren byłego 
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Królestwa Kongresowego był już bowiem zajęty prawie w całości przez wojska 
państw centralnych. Widzieliśmy więc, jak były paraliżowane wysiłki Piłsudskiego 
koncentracji sił legionowych na określonych odcinkach frontu, jak pomniejszano 
jego możliwości i znaczenie poprzez wysuwanie na nadrzędne stanowiska w Ko-
mendzie Legionów i równorzędne komendantów brygad, różnego typu fi gurantów. 
Mój udział w akcji anty werbunkowej i w kierownictwie okręgu POW miał jednak 
w tym czasie raczej charakter formalny. Również prawie bez znaczenia była moja 
praca na terenie lubelskiego Wydziału Narodowego. Był to dział leżący w prawie 
wyłącznej kompetencji Kunickiego, tak jak organizacja i praca szkoleniowa POW 
była domeną T. Herfurta („Armaka”). Cały swój czas poświęcałem natomiast pra-
cy organizacyjnej w PPS. Korzystałem z wszelkich okoliczności, aby pobudzać siłę 
bojową mas. Urządzałem przy lada jakiej sposobności, pod jakimkolwiek pretek-
stem wiece i demonstracje. Pamiętam, że na pierwszej, którą urządziłem nie było 
więcej niż 20 -30 uczestników, przy czym, gdy ukazał się maszerujący wypadko-
wo oddziałek wojska austriackiego, połowa uczestników znalazła się na chodniku. 
Ale już po manifestacji jaką zorganizowałem na cmentarzu w jakąś tam rocznicę 
śmierci księdza Ściegiennego poszedł za mną Krakowskim Przedmieściem z roz-
winiętymi, czerwonym sztandarami i śpiewem, pełny ducha bojowego silny po-
chód, który rozwiązałem dopiero przed pałacem generał -gubernatora lubelskiego. 
Na drugi dzień zostałem wezwany do pałacu i poinformowani mnie, że w przy-
padku powtórzenia się podobnej manifestacji wojsko otrzyma rozkaz strzelania. 
Rozmowa miała przebieg bardzo ostry.

Do pobudzania ducha oporu i walki wiele okazji dały ogłoszone przez władze 
okupacyjne wybory do Rady Miejskiej. Jeśli mnie pamięć nie myli, mały one cha-
rakter kurialny. W kurii powszechnej, gdzie zgłosiłem listę kandydatów na rad-
nych z ramienia PPS, głównym przeciwnikiem była Chrześcijańska Demokracja. 
Organizowałem nie tylko własne wiece. Chodziłem na każde otwarte, a nawet jeśli 
mogłem się przedostać, zamknięte zebrania przeciwników, zabierałem głos i pra-
wie zawsze zdobywałem salę. Nie pamiętam już ilu przeprowadziłem radnych, ale 
wybory wygrałem ogromną większością38. Zorganizowałem też w między czasie 
Okręgową Radę Klasowych Związków Zawodowych. Gdy przez państwa central-
ne ogłoszony został „akt 26 -go listopada”39, na zorganizowanym przed pałacem 
generał -gubernatora uroczystym obchodzie, jedyną zwartą siłą była PPS. Poza nią 
obecne były tylko drobne grupki kilkunasto -, kilkudziesięcioosobowe. W wygło-
szonym wówczas przemówieniu potraktowałem „akt” jako pozbawiony znaczenia 
etap w walce o niepodległą Polskę Ludową. Jednym z wprowadzonych przeze mnie 
na listę radnych miasta Lublina był wspomniany już Łuszczyński, z fachu gar-
barz, który okazał się agentem płatnym Ochrany carskiej. Aby odwieść od siebie 

38  Wybory odbyły się na podstawie rozporządzenia Naczelnego Wodza Armii austriackiej o ordynacji 
samorządowej z 18 sierpnia 1918 r. Zostały one przeprowadzone w grudniu 1916 r. na zasadach kurialnych i stąd 
wynikać może podawana przez w. Fabierkiewicza nieprawdziwa informacja o zwycięstwie PPS. W rzeczywistości 
wybory wygrała Chrześcijańska Demokracja, a socjaliści zdobyli jedynie 12 mandatów na 60 możliwych w Ra-
dzie Miejskiej. Wspominając o zwycięstwie PPS, Fabierkiewicz być może miał na myśli wyniki w kurii piątej, do 
której przynależna była tzw. klasa robotnicza, gdzie socjaliści wygrali z Chrześcijańską Demokracją. Zob. szerzej 
S. Krzykała, Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918 -1920, Lublin 1968, s.12 -15 i n.

39  Fabierkiewicz miał na myśli Akt 5 listopada.
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ewentualne podejrzenia, których w stosunku do jego osoby nigdy zresztą nie mia-
no wskazał on jako prowokatora innego robotnika, członka partii. Nie pamiętam 
już jego nazwiska. Tylko szczęśliwym trafem nie zastałem go, po wkroczeniu wojsk 
austriackich, w domu i uniknął on z mojej ręki i towarzysza, którego dobrałem, 
śmierci, ale przez długi czas był w więzieniu „pod śledztwem”.

 d. Warszawa. W niemieckiej strefi e okupacyjnej
Po ogłoszeniu aktu 26 -go listopada nie widzieliśmy już dla siebie odpowiednie-

go pola „do pracy” w Lublinie i zdecydowaliśmy z się całym Oddziałem Lotnym 
przenieść do Warszawy. Nie pamiętam już, jakie motywy mną wówczas kierowały, 
kiedy zaproponowałem swym współtowarzyszom z Oddziału Lotnego utworzenie 
organizacji dla walki zbrojnej z Niemcami i na jakim etapie po określaniu się listo-
padowych celów Niemiec fakt ten nastąpił. Wiem natomiast, że moja propozycja 
wydała się moim współtowarzyszom w tym stopniu naturalna i zrozumiała, że 
nie zachodziła w ogóle potrzeba jakichkolwiek dyskusji. Wprost przez przypadek 
wypowiedziałem pierwszy myśl, która tkwiła już w głowach wszystkich. Sądzę, że 
przyczyn tej jednomyślności szukać należy w fakcie, iż w naszej grupie, tak zresztą 
jak w całym obozie Piłsudskiego, nie było orientacji na..., lecz świadomość ist-
nienia trzech wrogów, o kolejności walki z którymi decydował jedynie układ wa-
runków. Gdy warunki do podjęcia walki z Niemcami, w naszym rozumowaniu, 
dojrzały, walkę tę podjęliśmy. Nie było też pomiędzy nami dyskusji, kto ma być 
naszym komendantem. Wybraliśmy jednogłośnie na to stanowisko najmłodszego 
z nas „Piotra” (Korczaka)40. W tym czasie „Piotr” zaledwie zdał maturę w gimna-
zjum w Siedlcach i miał formalnie dużo mniejsze doświadczenie bojowe np. od 
„Walka”, ale czuliśmy wszyscy, że to jest urodzony wódz. Oczywiście, dla wprowa-
dzenia w życie naszych zamierzeń trzeba było przede wszystkim środków. Zdobyć 
je mogliśmy tylko na nieprzyjacielu. Nie było jednak mowy, aby można było je 
zdobyć pod fi rmą PPS, którą widzieliśmy jako przyszłą bazę naszego działania. 
Trzeba było się zdobyć na walkę anonimową. Powiedzieliśmy sobie, że w wypad-
ku wsypy fi guralnie występować będziemy jako bandyci. Do akcji „Piotr” wybrał 
mnie – działałem wówczas pod pseudonimem „Szymon” – i Landego – pseudo-
nimu nie pamiętam41. Był on wówczas, albo stał się później członkiem SDKPiL 
i partii komunistycznej, po czym wyemigrował z Polski i o dalszych jego losach 
nic nie wiem. Obiektem akcji miały być pieniądze z przymusowej, o ile sobie do-
brze przypominam, karnej rekwizycji koni w powiecie radzymińskim, ulokowane 
w kasie gminnej we wsi, nazwy której już nie pamiętam. Pojechaliśmy kolejką do 
Radzymina i następnie piechotą do owej wsi. Gdy przybyliśmy na miejsce zapadał 
zmierzch. Zgodnie z dyspozycją „Piotra” ja wpadłem do budynku kasy gminnej, 
gdzie znajdowała się kobieta z kilkuletnim synkiem, a „Piotr” z Landym poszli po 
wójta, aby zmusić go do otworzenia kasy. Gdy go prowadzili na miejsce, wyrwał się 
i zaczął uciekać. Skoro na okrzyki stój nie zatrzymał się, Landy na rozkaz „Piotra” 

40  Józef Korczak (1891 -1920) – działacz niepodległościowy, członek Związku Strzeleckiego i POW, żoł-
nierz w wojnie polsko – bolszewickiej. Poległ w bitwie pod Michniszkami na Wileńszczyźnie.

41  Adam Landy ps. „Niedzielski” (1891 -1937). Działacz PPS, od 1920 r. członek Komunistycznej Partii 
Polski. Rozstrzelany w ZSRR.
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strzelił za uciekającym trafi ając go, po czym – po wydobyciu klucza – „Piotr” 
wpadł do kasy, pozostawiając Landego na straży, na zewnątrz. Kasy nie udało się 
jednak otworzyć kluczem i trzeba było założyć ładunek dynamitowy dla jej rozbi-
cia. Po zapaleniu lontu nastąpił wybuch, który zrobił wielką dziurę, poprzez któ-
rą opróżniliśmy kasę z pieniędzy. Poprzedni strzał i wybuch, który z pewnością 
słychać było na wiele mil, zaalarmował całą wieś. Chłopi – trzymając się zresztą 
w przyzwoitej odległości i nie pokazując się w polu widzenia – zaczęli hałasować. 
Wypadliśmy z „Piotrem” z budynku i następnie we trójkę dopadliśmy chłopskiego 
konia z wozem, który akurat stał w pobliżu, wskoczyliśmy na niego i popędziliśmy 
na przełaj, w kierunku Warszawy, omijając celowo Radzymin. Przy tej szalonej 
jeździe, w jakimś miejscu drogi, wóz rozbił się i musieliśmy go porzucić a resztę 
drogi przebyć na piechotę. W tym czasie na przedpolu Warszawy była utrzymywa-
na linia posterunków wojskowych, poprzedzona pasem drutów kolczastych. Prze-
prawiając się poprzez te druty (było bardzo ciemno) wpadliśmy nieoczekiwanie 
na jeden z posterunków wojskowych. Żołnierz tak się przeraził – trzymaliśmy ręce 
w kieszeniach na kolbach rewolwerów i co do naszego ewentualnego zachowania 
się nie mogło być wątpliwości – że ręce mu wprost latały. Zapytał nas o „Auswajsy”, 
które mu pokazaliśmy lewą ręką i nie czytając oddał je nam z powrotem. Poszli-
śmy więc spokojnie w kierunku Warszawy. Pierwsze domy były w odległości chyba 
nie większej niż kilkaset metrów. Już w mieście wsiedliśmy w pierwszą napotkaną 
dorożkę i wysiedliśmy w jakiejś przyzwoitej odległości od jednego z naszych kon-
spiracyjnych lokali. Po przybyciu na miejsce przeliczyliśmy nasz łup. Było około 
100 marek. Suma ta w ówczesnych warunkach zapewniała nam swobodę działa-
nia na dłuższy okres czasu. W związku z tą akcją pragnę odnotować następujące 
ciekawostki:

1)  Zaraz po moim wtargnięciu do pokoju kasy gminnej i po strzale Landego 
chłopczyk zapytał swej matki, kim są ci panowie i co oni robią. Ponieważ 
matka uchyliła się od odpowiedzi, a ja lubiłem dzieci, bardzo niewiele bra-
kowało abym odpowiedział za nią, że są to bandyci i zaproponował mu, aby 
poprosił mamusię o kupno książeczki o takim jednym bandycie, który na-
zywał się Riwaldo Riwaldini. Zorientowałem się jednak w porę, że byłaby 
to pośrednia dekonspiracja charakteru akcji, gdyż prawdziwy bandyta nie 
mógłby tak powiedzieć. Parę miesięcy później, traf chciał, że wchodząc po 
schodach do swego mieszkania zobaczyłem przed sobą ową mamusię wraz 
z przyjaciółką, gdy z wielkim ożywieniem i z właściwą w takich wypadkach 
przesadą opisywała napad z moją osobą w roli głównej. Wyobraziłem sobie 
później jaką minę miałaby, gdyby przypadkiem obejrzała się.

2)  O udział w tym napadzie podejrzewała mnie rodzina „Sława” (Zwierzyń-
skiego), która przeniosła się wówczas z Łap do Warszawy i w domu której 
bardzo często przebywałem i nocowałem. Najmłodsza z trzech sióstr, wów-
czas 17 -letnia koza, po zamążpójściu dość znana autorka książek dla dzieci, 
napisała wtedy swój pierwszy kilkudziesięciostronicowy wierszowany epos. 
Został on mi później uroczyście wręczony, z zaznaczeniem, że pod postacią 
„emisariusza” kryje się moja osoba. Byłem, jako bohater eposu, tak niewy-
mownie wzniosły i przemawiałem tak kordianowskim stylem, że nie mo-
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głem się powstrzymać od wrzucenia tego pierwszego dzieła pisarki do pieca, 
nawet się z nią nie porozumiewając.

3)  Dla prowadzenia księgowości i odnotowywania naszych wpływów i wydat-
ków wzięliśmy K. Podwysockiego, starszego już wówczas pana, księgowego 
z fachu i pryncypialnego komunistę (bez przynależności partyjnej) z poglą-
dów. Księgowość ta była solidnie prowadzona i nasza działalność handlowa, 
zakupy, wydatki towarowe i stan kasy były skrupulatnie odnotowywane pod 
wymyślnymi nazwami. Niestety, już po zamknięciu naszej działalności jej 
dokumenty gdzieś się zawieruszyły.

4)  W obserwacji i przygotowaniu terenowym akcji brał udział Mizikowski. Był 
to gospodarz małorolny, pszczelarz, o nastawieniu politycznym bliższym ra-
czej ruchowi ludowemu (Zaraniu), aniżeli PPS. Miał on do nas później lek-
kie pretensje, że nie porozumieliśmy się z nim co do terminu akcji. Dałaby 
ona podobno dużo większy efekt fi nansowy gdybyśmy nieco poczekali.

Umowy naszej co do zachowania akcji w tajemnicy w pełni dotrzymaliśmy. 
Relacja ta jest pierwszą wzmianką o tym zdarzeniu i jego charakterze. Tajny ter-
min podjęcia przez PPS bojowej akcji przeciw Niemcom był więc o kilka miesię-
cy wcześniejszy od podawanego. Kolejna nasza akcja antyniemiecka miała raczej 
charakter demonstracyjno -sabotażowy. Szukając odpowiednich obiektów do za-
atakowania zwróciliśmy uwagę na elektrownię i gazownię. W pierwszym wypad-
ku chodziło o czasowe przerwanie w dostawie prądu, przez wysadzenie jednego 
z ulicznych punktów rozdzielczych. Do akcji – o ile sobie dobrze przypominam 
– zostali wzięci przez Piotra, „Armak”, „Jarosław” i „Mały”. Akcja miała miejsce 
późną nocą, kiedy ulice były już puste. Sama akcja miała przebieg gładki.

Drugim aktem dywersyjnym o pozornie ekonomicznym charakterze mała być 
organizacja akcji strajkowej w obu instytucjach. Ta znalazła się w moich rękach 
z tego tytułu, że byłem do czasu przyjazdu Żuławskiego42 z Krakowa p.o. pierw-
szego sekretarza Komisji Centralnej Klasowych Związków Zawodowych. Już nie 
pamiętam w tej chwili jak to było z elektrownią. Utkwiły mi w pamięci tylko pew-
ne szczegóły dotyczące gazowni, a to dlatego, że głównym dyrektorem gazowni 
był mój wuj cioteczny – Jan Wolski – u którego często bywałem. Miał on wów-
czas bezwzględny nakaz władz okupacyjnych uruchomienia gazowni, a strajk miał 
przebieg ostry i pracowników łapano po domach, doprowadzając przymusowo do 
pracy. Wuj chwytał się za głowę, a wujenka śmiała się i pokpiwała z kłopotów swe-
go męża powodowanych akcją siostrzeńca.

Posiadanie środków fi nansowych pozwoliło mam na podjęcie szerszej akcji or-
ganizacyjnej w dwóch kierunkach: w kierunku Podlasia, skąd pochodził Piotr i na 
ziemię Płocką, gdzie różne powiązania miała Halina Chełmicka43. Terenem naszej 

42  Zygmunt Żuławski (1880 -1949). Działacz socjalistyczny i związkowy, członek Polskiej Partii Socjalno-
-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W okresie międzywojennym członek Rady Naczelnej PPS, poseł 
na Sejm. Po drugiej wojnie światowej poseł do Krajowej Rady Narodowej.

43  Halina Jaroszewiczowa z domu Chełmicka (1892 -1940). Działaczka PPS, komendantka plutonu żeń-
skiego Związku Strzeleckiego, kurier i wywiadowca I Brygady Legionów, organizatorka i komendantka Oddziału 
Żeńskiego Lubelskiego POW. W Polsce międzywojennej działała w Polskim Białym Krzyżu, Rodzinie Wojskowej 
i Związku Strzeleckim. Posłanka III kadencji (1930 -1935), senator IV kadencji (1935 -1938). Po wybuchu drugiej 
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akcji werbunkowej było, oczywiście, w pierwszej linii POW. Sięgnięcie do tego re-
zerwuaru ludzkiego było dla nas najprostsze. Był to już bowiem materiał ludzki 
ujęty w karby organizacyjne, dający największe gwarancje efektywności. Chodziło 
tylko o wybór z tej masy elementu najbardziej bojowego. To właśnie czyniliśmy. 
W ten jednak sposób tworzyła się swoista dwustopniowość organizacyjna i władze 
POW traciły kontrolę i pełnię rozporządzalności organizacją. Nie mogło się to za-
chować długo w tajemnicy i musiało wkrótce doprowadzić do konfl iktu.

Gdzieś w początkach grudnia „Piotr” udał się na kontrolę świeżo zmontowa-
nych komórek organizacyjnych Ziemi Płockiej. Wkrótce potem doszła do nas, jak 
się później okazało, wiadomość o aresztowaniu go i osadzeniu w więzieniu w Lip-
nie czy też w Sierpcu. Jego ówczesna narzeczona i późniejsza żona „Wanda” oczy-
wiście rozpaczała. Zdecydowaliśmy się go odbić. Otrzymałem kilka browningów 
z pewną ilością ładunków ujętych w zgrabną paczkę. Paczkę otrzymała, wyzna-
czona mi do towarzystwa „Wira” (nazwiska jej nie pamiętam). Udaliśmy się stat-
kiem parowym do Płocka. Wisła była już pokryta krą. W pewnym momencie tej 
podróży do kabiny weszło dwóch uzbrojonych w karabiny żołnierzy niemieckich 
w celu przeprowadzenia rewizji. Jeden z nich podszedł do „Wiry” i zapytał ją co 
ma w paczce. Z zimną krwią odpowiedziała, że noże i widelce. Żołnierz wziął tę 
paczkę w rękę, podniósł ją parokrotnie w dół i w górę, wysunął ku „Wirze” jak 
gdyby w zamiarze oddania, cofnął rękę z powrotem i wreszcie oddał ją ostatecznie. 
W toku tej całej operacji dygotałem cały wewnętrznie, trzymając palec na cynglu 
odbezpieczonego browninga. Wiedziałem, że nie mogę pozwolić na aresztowa-
nie towarzyszki i stratę broni (o niej zresztą wtedy nie myślałem). Czułem się za 
swą towarzyszkę odpowiedzialny. Pozostawienie jej na łasce losu byłoby sprzeczne 
z ówczesną tradycją i całym moim wychowaniem. Uważałem, że przewaga zasko-
czenia i broni była całkowicie po mojej stronie. Później jednak należałoby skoczyć 
na pokład, zmusić sternika do skierowania statku do brzegu i uciekać w głąb kra-
ju. Takie myśli przebiegały mi wówczas błyskawicznie przez głowę. Szczęśliwie, 
„Anioł Stróż” – żołnierza czuwał nad nim i skierował jego rękę ku „Wirze”, zwal-
niając mnie od musu popełnienia niepotrzebnego zabójstwa.

Po przybyciu do Płocka, a następnie Lipna i Sierpca i przekonaniu się że wiado-
mość była fałszywa powróciłem – ponownie przez Płock, statkiem parowym – do 
Warszawy. Na przystani oczekiwało mnie już całe towarzystwo – „Wanda”, „Mały” 
(T. Szturm de Sztrem), „Jan” (T. Herfurt), „Jarosław” (S. Jarecki), z „Piotrem” na 
czele. Pobieżna rewizja przy wyjściu nie wykryła posiadanej przeze mnie broni. 
Paczkę pozostawiłem do dyspozycji organizacji płockiej.

Intensywnie prowadzony wówczas skup i zdobywanie broni, przy braku nale-
żytej kontroli technicznej nabywanych sztuk i ładunków, stał się później przyczyną 
nie udania się jednej z akcji. Jej celu już nie pamiętam. Uczestniczyło w niej kilku 
wciągniętych do organizacji towarzyszy z PPS, wśród nich – o ile się nie mylę – 
w charakterze kierownika akcji – Wojciechowski (jego pseudonimu nie pamiętam), 
z fachu pracownik piekarski (siedziałem z nim później w cytadeli). Otóż ładunki 
do naganów okazały się zleżałe, broń nie wypaliła, a w trakcie wycofywania się od 

wojny światowej zaangażowana w działalność Służby Zwycięstwu Polski – Związku Walki Zbrojnej. Stracona 
w Palmirach.



221Wspomnienia Wacława Fabierkiewicza z działalności niepodległościowej

pojmania uratowała jedynie ściganych rzucona bomba (te wyroby „laboratorium” 
„Małego” nie zawodziły). Fakt ten wbił mi się głęboko w pamięć i w takim stopniu 
mnie przejął, że miałem później wiele snów, gdzie w momentach najważniejszych 
akcji broń mnie zawodziła.

Nieunikniony konfl ikt z władzami naczelnymi POW, na tle wykorzystywa-
nia przez nas tej organizacji jako bazy werbunkowej wybuchł nie więcej niż kil-
ka – kilkanaście dni przed aresztowaniem Piłsudskiego. Wezwany zostałem wraz 
z „Jarosławem” do Sosnkowskiego, który pełnił wówczas funkcję Naczelnego Ko-
mendanta POW. Zażądał on od nas natychmiastowego przerwania akcji, a gdy od-
mówiłem, oświadczył, że mnie „zmiażdży”. Byłem wyraźnie uważany w tej roz-
mowie za głównego inspiratora akcji. „Jarosław”, który nie miał poza sobą okresu 
przynależności przedwojennej do ZWC i Związku Strzeleckiego i nie był znany 
Sosnkowskiemu był raczej milczącym świadkiem rozmowy.

Do „zmiażdżenia” mojej osoby oczywiście nie doszło. Aresztowanie Piłsud-
skiego i Sosnkowskiego zmieniło radykalnie sytuację. Front antyniemiecki został 
przyjęty ofi cjalnie przez władze naczelne PPS, a my staliśmy się ramieniem zbroj-
nym partii, jako jej Wydział Pogotowia Bojowego. Na czele Wydziału został posta-
wiony stary bojowiec z 1905 r. – Tomasz Arciszewski44.

Wkrótce stanęliśmy przed jedną z naszych najważniejszych decyzji – zabójstwa 
szefa niemieckiej policji politycznej – Schultzego. Był to człowiek niezwykle zręcz-
ny i według naszej oceny niepokojąco dobrze zorientowany w stosunkach, celach 
i polityce polskich ugrupowań. W szczególności niepokoiły nas jego kontakty 
z Jodko -Narkiewiczem45. Obawialiśmy się aby nie został on „omotany” i aby nie 
wydobyto od niego jakiś kompromitujących naszą działalność informacji. Zdecy-
dowaliśmy więc usunąć Schultzego. Po dłuższych obserwacjach jego trybu życia, 
ustaliliśmy dzień wykonania wyroku, a jego wykonanie powierzyliśmy „Szczerbie” 
(Purtalowi46), późniejszemu wiceprezydentowi Łodzi. Schultze został zabity na ul. 
Foksal, a „Szczerbie” udało się ujść bez przeszkód ustaloną uprzednio trasą. Byłem 
w czasie wykonywania wyroku na ul. Nowy Świat i mogłem obserwować kolo-
salne wrażenie jakie to zabójstwo wywarło na agentach policji, należących chyba 
do bezpośredniej ochrony szefa. Nie mogłem sobie odmówić satysfakcji zapytania 
jednego z nich o szczególnie rozbieganych z wrażenia oczach „co się stało”, ale 
oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi.

Po powrocie do domu zastałem swoją matkę wraz z siostrami, które powró-
ciły z Kijowa (nie widziałem ich niemal od wybuchu wojny) i nie byłem w stanie 
zdobyć się na powiedzenie im, że muszę właśnie pozostawić je same i ukryć się 

44  Tomasz Arciszewski (1877 -1955). Działacz PPS, legionista, minister pracy i opieki społecznej w rządzie 
lubelskim, minister poczt i telegrafów (1918–1919), poseł na Sejm. W trakcie i po drugiej wojnie światowej pre-
mier i minister pracy i opieki społecznej rządu emigracyjnego. Zmarł na emigracji w Wielkiej Brytanii

45  Witold Tomasz Jodko Narkiewicz (1864 -1924). Działacz PPS, polityk, publicysta. W 1892 jeden z współ-
założycieli PPS, od 1906 w PPS – Frakcji Rewolucyjnej. W czasie I wojny światowej działacz m.in. Polskiej Orga-
nizacji Narodowej i Centralnego Komitetu Narodowego. Od 1918 w służbie dyplomatycznej, poseł w Turcji i na 
Łotwie.

46  Antoni Purtal (1895 -1943). Członek Pogotowia Bojowego PPS. W okresie międzywojennym wicepre-
zydent Łodzi. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w Warszawie, gdzie działał w organizacji Wolność 
– Równość –Niepodległość. Aresztowany przez Niemców i zamordowany w Auschwitz.
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na pewien czas. Nie ulegało bowiem dla mnie wątpliwości, że władze okupacyj-
ne odpowiedzą na ten akt represjami, a mnie jako pierwszemu, tymczasowemu 
sekretarzowi Komisji Centralnej Klasowych Związków Zawodowych, grozi aresz-
towanie. Zdecydowałem się więc „oczyścić” mieszkanie, wynieść broń i ponieść 
ryzyko pozostania. Istotnie, o godzinie 5 -tej rano usłyszałem dzwonek do bramy, 
a następnie dzwonek do drzwi. Weszło dwóch żołnierzy i powędrowałem z nimi 
do cytadeli jako jeden z pobranych zakładników. Tam przebywałem już aż do roz-
brojenia Niemców w dniu 11 listopada 1918 r. Zwolniła nas sama niemiecka straż 
więzienna.

W więzieniu żyliśmy przez pewien okres pod groźbą rozstrzelania. Uratowała 
nas właściwie pogarszająca się sytuacja militarna państw centralnych i nie zanika-
jący nabór rekrutów. Jako pożywienie dostawaliśmy jedynie brukiew rozgotowa-
ną w wodzie, bez odrobiny tłuszczu. Wkrótce jednak zaczęły przychodzić paczki 
i życie stało się znośniejsze. Siedzieliśmy w dużej sali w kilkanaście osób, z których 
około połowę stanowili członkowie PPS, a pozostałą część w większości człon-
kowie SDKPiL. Ci ostatni byli z pochodzenia Żydami i prawie wszyscy należe-
li do inteligencji. Wśród PPS -owców tylko ja jeden reprezentowałem inteligencję 
pracującą.

Tu muszę omówić znamienną różnicę w traktowaniu przez niemieckich żoł-
nierzy obu grup narodowościowych. Później, już w toku drugiej wojny świato-
wej, dzięki tym właśnie doświadczeniom ze wspólnego pobytu w cytadeli, zrozu-
miałem że hitleryzm nie był zjawiskiem wypadkowym, że tkwił on marzeniami 
w psychice narodu niemieckiego. My jako aryjczycy nie byliśmy bici, nie byliśmy 
zmuszani do czyszczenia i szorowania wychodków. Nad Żydami, ci zwykli, prości 
żołnierze znęcali się zarówno fi zycznie jak i moralnie. Bito ich po twarzy przy każ-
dej sposobności. Wychodki musieli czyścić bez ścierek, gołymi rękami. Wyłącznie 
do nich należało też utrzymywanie czystości w sali, pod nadzorem bezpośrednim 
personelu więziennego. Zabroniono im mycia menażek przed jedzeniem. Musieli 
jeść z brudnych, jak psy. To postępowanie nie było wynikiem zarządzeń odgór-
nych. Wynikało z „potrzeb” wewnętrznych owych „kulturtragerów”.

  e. Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych i Biuro Pracy 
Społecznej
Fakt, że byłem organizatorem Okręgowej Rady Klasowych Związków Zawodo-

wych w Lublinie spowodował poniekąd automatycznie, że po przyjeździe do War-
szawy objąłem funkcję tymczasowego sekretarza Centralnej Komisji Klasowych 
Związków Zawodowych, do czasu przyjazdu Z. Żuławskiego, który był z góry 
przewidziany na to stanowisko. Skład personalny Komisji był zresztą w tym cza-
sie bardzo płynny, gdyż większość związków trzeba było dopiero powoływać do 
życia. Moja praca na tym stanowisku trwała zaledwie kilka miesięcy. Po rewolucji 
lutowej napisałem kilkudziesięciostronicowy referat na temat politycznych i go-
spodarczych skutków rewolucji rosyjskiej, oczywiście w sensie jak najbardziej po-
zytywnym, jeśli nie wprost entuzjastycznym dla rewolucji i jej wodzów. Referat ten 
był później zniszczony, wraz z innymi moimi późniejszymi opracowaniami, i jego 
treści już sobie nie przypominam. Ale jego napisanie zdecydowało o kierunku ca-
łego mojego życia. Ten bowiem referat dostarczony do przeczytania kierownictwu 
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tzw. Biura Pracy Społecznej przez T. Szturm – de – Sztrema stał się podstawą mego 
przyjęcia na pracownika naukowego tej instytucji. Coś podobnego było jedynie 
możliwe w ówczesnych warunkach politycznych byłego Królestwa Kongresowego, 
gdzie „ekonomistą” stać się mógł właściwie każdy, kto nim chciał zostać. Królestwo 
nie posiadało bowiem własnych szkół wyższych, a wychowankowie uniwersytetów 
galicyjskich byli w tym czasie nieosiągalni. Biuro Pracy Społecznej było zresztą 
instytucją polityczną, kuźnią kształtów polityczno -gospodarczych przyszłego Pań-
stwa Polskiego, przynajmniej w zamierzeniach jego kierownictwa. A taka kuźnia 
była do pomyślenia jedynie na terenie Warszawy, jako twór królewiaków.

Była to naprawdę zadziwiająca instytucja, fi nansowana przez Syndykat Rolni-
czy, a więc przez organizację gospodarczą ziemiaństwa. Miała ona z natury rze-
czy, jako swego Prezesa, Naczelnego Dyrektora Syndykatu – Z. Chrzanowskiego47, 
jednego z przywódców Narodowej Demokracji, ale jedynym pracownikiem Biura 
z tego obozu był Stanisław. Kauzik48, późniejszy główny współpracownik Włady-
sława Grabskiego49. Dyrekcja Biura spoczywała w rękach niepodległościowej le-
wicy społecznej. Dyrektorem był Włodzimierz Wakar50, Ukrainiec z pochodzenia, 
człowiek niezwykle szlachetny, bezinteresowny, demokrata z ducha, który w póź-
niejszym czasie ożenił się ze swoją pracownicą domową i na tle różnicy poziomów 
i zainteresowań rozpił się i zmarł w wieku stosunkowo młodym. Jego głównym 
zadaniem było opracowanie i uzasadnienie, w oparciu o materiały demografi czne, 
postulatów polskich w sprawie przyszłych granic terytorialnych państwa polskie-
go. Wykonał to zadanie pierwszorzędnie. Zastępcą Wakara był dr H. Kołodziej-
ski51, późniejszy Dyrektor Biblioteki Sejmowej, ostatni Komisarz Rządu Londyń-
skiego na kraj, Przewodniczący Rady Państwa za czasów prezydentury Bieruta, 
a więc człowiek który umiał dokonać w porę niełatwego i brzemiennego w skut-
kach zwrotu. Była to postać, która wymagałaby specjalnego rozpracowania. Wiązał 
on bowiem wiele. Tak jak A. Struga52, posądzano go o to, że był przez pewien czas 
Wielkim Mistrzem Loży Masońskiej. Jego „hobby” stanowiło wyławianie młodych 
talentów, tzw. „wunderkindów”, do których i nas zaliczał. Podejrzewam, że był on 
w tamtych czasach jednym z głównych realizatorów tego trochę dziwnego i z isto-
ty na dłuższą metę nietrwałego „materiału” tzw. „demokratycznej” lewicy endec-

47  Zygmunt Chrzanowski (1872 -1964). Ziemianin, działacz społeczny i narodowo -demokratyczny, mini-
ster spraw wewnętrznych w gabinecie Rady Regencyjnej, założyciel i prezes Giełdy Zbożowo -Towarowej w War-
szawie.

48  Stanisław Kauzik (1891 -1959). Prawnik, polityk, członek polskiej delegacji pokojowej w Rydze, se-
kretarz generalny Komitetu Ekonomicznego Ministrów i najbliższy współpracownik Władysława Grabskiego 
(1920–1925). W czasie drugiej wojny światowej członek Stronnictwa Pracy w Delegaturze Rządu na Kraj i jeden 
z przywódców emigracyjnego SPO (pod pseudonimem Dołega -Modrzewski). Zmarł w Londynie.

49  Władysław Grabski (1874 -1938). Ekonomista, polityk, publicysta, poseł do Dumy Państwowej (1905-
-1912), poseł na Sejm (1919 -1922), senator (1922 -1927), minister skarbu (1919 -1920 i 1923 -1925), premier (1920 
i 1923 -1925).

50  Wakar Włodzimierz (1885 -1933). Ekonomista i statystyk, publicysta, działacz samorządowy, współza-
łożyciel Instytutu Gospodarstwa Społecznego.

51  Henryk Kołodziejski (1884 -1953). Doktor filozofii, ekonomista, działacz społeczny i polityczny, współ-
założyciel Instytutu Gospodarstwa Społecznego, dyrektor Biblioteki i Archiwum Sejmu i Senatu (1921 -1939). Po 
1945 poseł na Sejm, członek Rady Państwa.

52  Andrzej Strug, właśc. Tadeusz Gałecki (1871 -1937). Pisarz i publicysta, członek PPS, legionista, wolno-
mularz.
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kiej z PPS, na tle zarysowującej się wówczas wspólnoty stanowisk w stosunku do 
Niemiec, jako głównego wroga i hasła zjednoczenia ziem polskich, jako natural-
nego uzupełnienia hasła niepodległości. Tendencje do kontaktów i porozumień na 
tle wspólnej akcji antyniemieckiej „wisiały” zresztą wówczas w powietrzu i ja sam 
utrzymywałem osobisty kontakt ze Zbigniewem Paderewskim53, który nosił się z, 
niezrealizowanym zresztą, zamiarem podjęcia w ramach Narodowej Demokracji 
akcji zbrojnej antyniemieckiej typu zbliżonego do tej, jaką my już prowadziliśmy. 
Muszę zresztą wyznać, że w odróżnieniu od Paderewskiego, którego wewnętrznie 
nie lubiłem – robił on na mnie wrażenie dużego szczura i nazbyt trącił kołtunerią 
endecką – do Z. Chrzanowskiego czułem dużo sympatii. Był to niewątpliwie czło-
wiek wielkiej kultury osobistej i wydawało mi się zawsze, że był endekiem tylko 
przez nieporozumienie.

Skład Biura Pracy Społecznej był, jak wspomniałem, lewicowy, w ówczesnym 
znaczeniu tego słowa. Pracownikami Biura byli poza mną M. Niedziałkowski54, za-
daniem którego było opracowanie projektu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
T. Hołówko55, którego głównym zainteresowaniem był układ stosunków narodo-
wościowych w przyszłej Polsce, T. Szturm -de -Sztrem, interesujący się specjalnie 
zagadnieniami pracy oraz wspomniany już S. Kauzik. Moim głównym zadaniem, 
powierzonym mi zresztą osobiście przez Z. Chrzanowskiego (zaskoczyło mnie 
wówczas obdarzenie mnie przez niego niczym nieuzasadnionym zaufaniem) było 
zwalczanie wysuwanej wówczas na forum międzynarodowym w stosunku do 
Francuzów i Anglosasów „kompromisowej” koncepcji „Mittel Europy” pod prze-
wodnictwem Niemiec. Miałem stać się z woli moich mocodawców polskim odpo-
wiednikiem F. Naumanna. Fragmentarycznie mogłem się na ten temat wypowia-
dać i wypowiadałem się na łamach nielegalnie wydawanego przez Biuro organu 
„Polska”. Ciekawe byłoby, sądzę, odnalezienie jakiś archiwalnych egzemplarzy tego 
wydawnictwa. Sama praca, która miała być wydana w postaci książkowej, była już 
w trakcie mego aresztowania dość daleko posunięta, ale jej rękopis został, jak się 
później dowiedziałem, również zniszczony. Może nie była to wielka strata dla lite-
ratury. Nie sądzę bowiem, abym był już wtenczas przygotowany do wydania cze-
goś poważniejszego, w postaci książkowej. Pośrednim odbiciem tego co w pracy 
tej było, stał się wydrukowany w czasopiśmie „Ekonomista” artykuł pod tytułem 
„Imperializm niemiecki a Europa Środkowa”.

 f. Udział w wyborach samorządowych na terenie okupacji niemieckiej
Gdy na terenie okupacji niemieckiej ogłoszone zostały wybory samorządowe 

wziąłem w nich udział jako organizator i mówca na terenie Włocławka i Zagłębia 
Dąbrowskiego. Było to jeśli się nie mylę w styczniu 1917 r. Na terenie Włocławka 
funkcjonowała jako organizatorka i kierowniczka „Gospody Ludowej” moja ów-
czesna narzeczona i późniejsza żona Helena (jej ojciec posiadał wówczas piękny 

53  Zbigniew Paderewski, dr, działacz Narodowej -Demokracji.
54  Mieczysław Niedziałkowski (1893 -1940). Działacz PPS, publicysta, poseł na Sejm (1919 -1935), redaktor 

„Robotnika”. Rozstrzelany przez Niemców w Palmirach.
55  Tadeusz Hołówko (1889 -1931). Działacz polityczny związany z J. Piłsudskim, publicysta, członek PPS, 

dyrektor Instytutu Badań Spraw Narodowościowych, działacz ruchu prometejskiego, poseł na Sejm, zamordowa-
ny przez zamachowców z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
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majątek niedaleko Włocławka, co w pewnej mierze ułatwiało mojej późniejszej 
żonie prowadzenie gospody). Kierownikiem lokalnej komórki Pogotowia Bo-
jowego PPS był późniejszy prezydent Sosnowca A. Bień56. Miejscowa organiza-
cja PPS składała się z kilku osób, tak że nawet sformowanie listy kandydatów do 
Rady nastręczało duże trudności. Wszyscy zostali podani jako kandydaci. W ku-
rii powszechnej miałem do czynienia, jako z przeciwnikiem politycznym, jedynie 
z Chrześcijańską Demokracją, która była tu od dawna mocno zakorzeniona. Moje 
wystąpienie o charakterze wybitnie antyniemieckim łączyło hasła wyzwolenia 
społecznego z hasłami pełnej niepodległości i zjednoczenia. Znalazło to niezwy-
kle gorący oddźwięk na sali. Toteż, gdy po tym pierwszym wiecu ogólnym posze-
dłem na wiece organizowane bezpośrednio na terenach większych fabryk, już na 
pierwszym z nich zakomunikowano mi, że jestem poszukiwany przez policję, a na 
drugim że szukano mnie już zaraz po moim wyjściu z terenu pierwszej fabryki. 
Następnie zameldowano mi, że dworzec, most i główne punkty wyjściowe z mia-
sta zostały obstawione. Musiałem oczywiście się ukryć, a na drugi dzień udało mi 
się wyjechać koleją do Warszawy. Jak się później dowiedziałem, udało mi się tylko 
dlatego, że wzięty został do niewoli A. Bień, który pytany przyznał się, że był tym 
właśnie poszukiwanym mówcą. Siedział on w więzieniu włocławskim w ciężkich 
warunkach aż do końca wojny. Siedziałem co prawda i ja, ale o kilka miesięcy 
mniej i w warunkach – jak sądzę – dużo lżejszych.

Wybory dla PPS wygrałem zdecydowanie, tak jak w Lublinie57. Nie pamiętam 
już jednak, w jakim stosunku.

Na terenie Zagłębia głównym przeciwnikiem politycznym PPS była w wybo-
rach SDKPiL. Mówcy występujący z jej ramienia na pierwszym potężnym wiecu 
robotniczym (nie pamiętam, czy był to Będzin czy Sosnowiec) silnie atakowali 
jakoby „proniemieckie” i „lokajskie” w stosunku do okupantów stanowisko partii 
reprezentowanej przeze mnie. Przyciśnięty w ten sposób do muru odparowałem 
te zarzuty argumentem prowadzonej przez PPS antyniemieckiej akcji zbrojnej. 
Powtórzyła się w wyniku tego historia włocławska. Ledwie zszedłem z trybuny 
i wmieszałem się w tłum, już jeden z siedzących w prezydium wiecu SDKPiL-
-owców, wysłany specjalnie przez komisarza niemieckiego wiecu, zakomuniko-
wał mi abym zgłosił się natychmiast do niego. Oczywiście ani mi się śniło wyko-
nać polecenie. Zaszyłem się jeszcze głębiej w tłum i udało mi się jakoś prześliznąć 
niepostrzeżenie wśród wychodzących obok stojącego przy drzwiach wyjściowych 
posterunku niemieckiego. Przesiedziałem ukryty przez dwa dni w mieszkaniu jed-
nego z towarzyszy, po czym wyjechałem koleją do Warszawy. Niemcy z okresu 
pierwszej wojny światowej nie byli zupełnie przygotowani do walki z jakąkolwiek 
konspiracją.

Jaki był wynik wyborów na terenie Zagłębia nie wiem. Z organizacją Zagłę-
biowską PPS nie miałem już później kontaktów. Wybory były zresztą przez nas 
traktowane jedynie jako jeden ze środków masowego oddziaływania.

56  Aleksy Bień (1894 -1977). Działacz polityczny, członek PPS, ZWC i POW, poseł na Sejm II Rzeczypo-
spolitej (1928 -1935), prezydent Sosnowca (1925 -1928). Poseł na Sejm Ustawodawczy (1947).

57  Odnośnie nieprawdziwych informacji podawanych przez w. Fabierkiewicza zobacz wyjaśnienia zawarte 
w przypisie 39.
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Bilans działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego

za okres 1 kwietnia 1937 – 31 marca 1938

Poniżej podaję treść artykułu publicystycznego będącego sumarycznym uję-
ciem dokonań PTH u schyłku II Rzeczypospolitej. Zdecydowałem się przedstawić 
Czytelnikom tekst in extenso, rezygnując tym samym z jego naukowego opraco-
wania. Zabieg ten, przeprowadzony został celowo, aby nie zakłócać narracji, po-
zwolić współczesnym Czytelnikom ocenić dokonania, przeanalizować problemy 
ówczesnego Towarzystwa, ale znaczenie miał również i ten fakt, że mamy do czy-
nienia z tekstem popularnym, który należy widzieć przede wszystkim pod kątem 
zainteresowania się problematyką PTH i jego dokonań przez publicystę ówczesnej 
ofi cjalnej, ogólnopolskiej gazety codziennej.

***

Dokonany na odbytym ostatnio walnym zgromadzeniu doroczny przegląd prac 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, wykazał planowy i wszechstronny rozwój 
tej zasłużonej organizacji badań naukowych nad dziejami powszechnymi i Polski.

155 posiedzeń z 153 referatami naukowymi, wygłoszonymi w 12 oddziałach 
(poza środowiskami uniwersyteckimi – w Brześciu, Grodnie, Katowicach, Kiel-
cach, Łodzi i Przemyślu) – to liczba, świadcząca wymownie o tempie pracy zorgani-
zowanych w Towarzystwie historyków. Rozpiętość tematyczna przeprowadzonych 
w ostatnim roku badań, uwzględniająca zagadnienia dydaktyczne, archiwalne, 
krytyczne, historię starożytną, najnowszą, kościelną, gospodarczą, regionalną, bi-
bliografi ę i studia, związane z wydawnictwem Polskiego Słownika Biografi cznego 
– dają obraz odpowiedzialnego wysiłku merytorycznego, uczynionego przez pol-
ską naukę historyczną w okresie sprawozdawczym.

Obok pracy odczytowej, ważną pozycję w omawianym okresie (1 IV 1937 – 31 
III 1938) zajęły sprawy wydawnicze, wśród których na pierwszym miejscu wymie-
nić należy reedycję Bibliografi i historii polskiej ś.p. prof. L. Finkla, której konty-
nuacja (T. 1 -go) ukazała się w r. 1937 w opracowaniu doc. dr. Włodarskiego (T. 3) 
i osobną komisję naukową (T. 2 -gi). Ulepszony został redakcyjnie i typografi cznie 
główny organ Towarzystwa „Kwartalnik Historyczny”, a na konferencji redakto-
rów polskich czasopism historycznych w grudniu 1937, ustalono zasady współ-
pracy i polityki czasopiśmienniczej. Rozwija się wreszcie pomyślnie inny organ 
Towarzystwa (rocznik 5 -ty) „Wiadomości historyczno -dydaktyczne”.
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Usilną propagandę swoich prac i celów programowych rozwinęło Towarzystwo 
wśród szerokich kół kulturalnego społeczeństwa, a w szczególności zaś wśród na-
uczycielstwa prowincjonalnego. W tym celu poza prelekcjami w mniejszych mia-
stach wydano specjalny przewodnik informacyjny dla nauczycielstwa, podający 
wskazówki do inwentaryzowania znajdujących się na prowincji materiałów archi-
walnych, zabytków sztuki oraz znalezisk prehistorycznych.

Komisja dydaktyczna Towarzystwa uczestniczyła w pracach Polskiej Komi-
sji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, w szczególności w konfrontacji 
porozumiewawczej polsko -niemieckiej w Warszawie, poświęconej sprawie pod-
ręczników szkolnych. Zajmowano się szczegółowo badaniem programów nauki 
historii w gimnazjach i reformą studiów historycznych w uczelniach wyższych. 
Dążono do podniesienia aktywności naukowej nauczycieli historii w ośrodkach 
prowincjonalnych i wysunięto postulat wobec ministerstwa oświaty, aby zapewnić 
Towarzystwu czynny udział w kwalifi kowaniu podręczników szkolnych.

Ciekawie i pożytecznie układały się w roku sprawozdawczym stosunki Polskie-
go Towarzystwa Historycznego z zagranicą. Na pierwszy plan wysuwa się tu bar-
dzo wybitny udział naszych uczonych w 1 -szej Konferencji Historyków Bałtyc-
kich w Rydze, na której badacze nasi (Kutrzeba, Dąbrowski, Halecki, Tyszkowski, 
Handelsman i inni) przedstawili 11 referatów (w czym dorównali polskiej delega-
cji tylko Szwedzi). Następnie uczestniczyli historycy nasi na zaproszenie Estonii 
w zjeździe historycznym polsko -estońskim w Tartu, na którym powołano wspól-
ną stałą komisję w celu systematycznego opracowania archiwów, przedstawiania 
periodycznych sprawozdań w czasopismach obu narodów, udzielania pomocy 
w poszukiwaniach naukowych, przygotowania wspólnego dzieła p.t. „Czasy pol-
skie w Estonii” itp. Ważne znaczenie miała następnie polsko -węgierska narada hi-
storyków (odbyta w Krakowie w maju b.r.) w sprawie przygotowania bibliografi i 
polsko -węgierskiej, i podjęcia studiów badawczych nad interesującymi oba narody 
zagadnieniami historycznymi. W pełnym przygotowaniu znajdują się prace Towa-
rzystwa nad udziałem historyków polskich w międzynarodowym zjeździe history-
ków w Zurychu, który odbędzie się w sierpniu i wrześniu r.b. Na zjazd ten zgłoszo-
no udział 35 referentów z 33 referatami z różnych dziedzin historii.

Fundamentalnym osiągnięciem Polskiego Tow[arzystwa] Historycznego 
w roku minionym jest załatwienie sprawy budowy własnego gmachu w siedzibie 
centrali organizacji we Lwowie. Polskie Tow[arzystwo] Historyczne, mimo że jest 
jednym z najprężniejszych towarzystw naukowych, nie posiada dotychczas wła-
snego lokalu na siedzibę swej centrali i musi korzystać z gościnności zakładów 
Uniwersytetu J[ana] K[azimierza]. Towarzystwo podjęło więc inicjatywę budowy 
własnego domu, a wzgląd na przypadającą w r. 1940 600 -ą rocznicę objęcia przez 
Kazimierza Wielkiego Lwowa i ziem poł[udniowo] -wschodnich, przyszedł – sym-
bolicznie niejako – z pomocą tej inicjatywie. Wszak w tym roku odbędzie się wielki 
congressus historii polskiej we Lwowie, który powita ją w gmachu tej nauce specjal-
nie poświęconym. Będzie ten gmach na pewno najlepszym pomnikiem uczczenia 
dzieła Kazimierzowskiego, polskiej nauce historycznej stworzy zaś korzystne wa-
runki nowego świetnego rozwoju. Sprawa budowy tego gmachu jest na najlepszej 
realizacyjnej drodze. Zarząd miejski we Lwowie ofi arował Towarzystwu na ten 
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cel piękną parcelę, zaś szereg instytucji fi nansowych przeznaczyło już na budowę 
domu znaczne fundusze. W lipcu b.r., nastąpi rozpoczęcie budowy gmachu.

Taki jest najogólniej ujęty bilans rozwoju Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go w roku ub[iegłym]. Jak widać bilans poważny i rzetelny, świadczący wymownie, 
iż Towarzystwo pod sprężystym i światłym kierownictwem prof. Ludwika Kolan-
kowskiego godnie kontynuuje swe piękne tradycje, wchodzi w nowy okres praco-
witego i dla dziejów ojczystych zasłużonego żywota.

Źródło: S. M., Rok historyków polskich, „Gazeta Polska”, 28 VI 1938, nr 175, s. 5.
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Henryk Walczak
Sojusz z Rumunią w polskiej polityce 

zagranicznej w latach 1918 -1931 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 540.

Autor recenzowanej pracy podjął się realizacji niezwykle ważnego problemu 
naukowego, który w dotychczasowej polskiej historiografi i zaprezentowany został 
tylko częściowo, aczkolwiek na najwyższym poziomie. Mam na myśli, rzecz jasna, 
wnikliwe studia Henryka Bułhaka – czołowego znawcy tej problematyki w Polsce, 
a także pogłębione artykuły M. Leczyka, B. Woszczyńskiego czy A. Zielińskiego 
(prace tych autorów są oczywiście znane H. Walczakowi), częściowo T. Dubickie-
go, który jednak zdecydowanie skierował się ku latom II wojny światowej. Wymie-
nieni tu autorzy mieli możliwość, niemal wyjątkową, przeprowadzenia kwerendy 
w bukareszteńskich zbiorach archiwalnych. W końcu lat 70. i na pocz.80. XX w. 
te możliwości zostały odebrane wielu historykom, m.in. i polskim. Dopiero po 
przewrocie 1989 r. sytuacja ta uległa radykalnej zmianie. Od tej pory, historycy 
rumuńscy przystąpili do intensywnej eksploracji dokumentów odnoszących się do 
wzajemnych polsko -rumuńskich kontaktów politycznych i wojskowych w latach 
międzywojennych. Na szczególną uwagę zasługują najnowsze, wnikliwe badania 
F.Anghela, N. Dascălu, a także D. Hrenciuca. W Polsce takich prac powstaje zde-
cydowanie mniej. Warto zaznaczyć, iż w ostatnich pięciu latach młode pokolenie 
historyków przedstawiło dwie, nie opublikowane rozprawy doktorskie. Mam na 
myśli polskojęzyczną pracę M. Kellera (2003), na którą Autor recenzowanej książ-
ki często się powołuje, a także pracę A. Dubickiego Bezpieczeństwo i międzynaro-
dowy ład pokojowy w działalności Nicolae Titulescu (1882 -1941) [2006 r.]. Oprócz 
wcześniej wspomnianych rozpraw kluczowe znaczenie dla pracy H.Walczaka ma 
rozprawa Kellera, który wykorzystał polskie i rumuńskie archiwa, i dość dobrze 
scharakteryzował etapy powstania polskiej placówki dyplomatycznej w Bukaresz-
cie po I wojnie światowej, jak też cały rozdział poświęcił na – omawianą także 
przez H. Walczaka – kwestię odszkodowań dla polskich właścicieli w Besarabii. 
Mimo tych prac jeszcze wiele jest do zrobienia w przedstawieniu położenia obu 
państw i narodów od konferencji paryskiej po rok 1939.

Piszę o tym nie przypadkowo. Praca H. Walczaka jest bowiem pierwszym, 
szczegółowym opracowaniem dziejów kształtowania się i funkcjonowania polsko-
-rumuńskiego sojuszu po I wojnie światowej. Autor podjął bardzo ważny temat 
badawczy, który – chociaż częściowo przebadany – wymagał nowoczesnego spoj-
rzenia i kompleksowej analizy materiału źródłowego.

Stąd też H.Walczak, by zrealizować to zadanie przeprowadził wnikliwą kweren-
dę archiwalną zbiorów polskich: AAN, CAW, Instytut W. Sikorskiego (Londyn), 
Instytut Hoovera (mfy), Instytut J. Piłsudskiego (N. Jork) oraz rumuńskie: AMAE, 
AMR i ANICentrale w Bukareszcie. To pokaźny zbiór niezbędny do przeprowa-
dzenia analizy tematu. Uzupełniają go liczne źródła drukowane: całe serie do-
kumentów dyplomatycznych francuskich, niemieckich, angielskich, sowieckich, 
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rumuńskich i polskich. Towarzyszy temu całkiem pokaźny zbiór pamiętników, 
wspomnień i dzienników z epoki. Autor korzystał także z prasy – ale tylko pol-
skiej! Niezwykle starannie zgromadził opracowania sięgając nie tylko do książek 
i artykułów autorów polskich i rumuńskich, ale m.in. i czeskich, i mołdawskich, 
i węgierskich. Można zatem stwierdzić, iż podstawa materiałowa jest całkiem 
wystarczająca.

Konstrukcja pracy jest przejrzysta. Przewaga układu chronologicznego nad 
problemowym jest logiczna, gdyż trudno w inny, ciągły sposób prezentować roz-
wój jakichkolwiek kontaktów, tym bardziej wojskowych i dyplomatycznych. Po-
dział na trzy rozdziały, a w nich podrozdziały problemowe jest dobrym wyborem 
Autora.

Na pochwałę zasługuje także wykład prowadzony przez H.Walczaka z dość 
dużą swobodą; poszczególne kwestie są wyczerpująco uzasadnione. Czytając od-
nosi się wrażenie, iż Autor znakomicie „przetrawił” materiał źródłowy i literatu-
rę przedmiotu i na ich podstawie kreuje własny obraz ówczesnych relacji polsko-
-rumuńskich.

Kolejną zaletą ocenianej pracy jest przedstawienie problemu badawczego – je-
śli można to tak nazwać – w trójwymiarowej przestrzeni historycznej. Autor nie 
ogranicza się bowiem tylko do kontaktów dwustronnych polsko -rumuńskich, ale 
kieruje swoją uwagę na rolę i miejsce innych państw europejskich w tych kontak-
tach, m.in. na Francję i Anglię, a potem na Niemcy i ZSRR oraz na państwa są-
siadujące. Dostrzega niuanse w kontaktach obu sojuszników z innymi państwami 
europejskimi.

Autor relacjonując, cały czas pulsujące, kontakty polsko -rumuńskie (1918-
-1931), stara się powiązać rozmowy i konferencje dotyczące spraw ściśle woj-
skowych z sojuszniczymi rozmowami gospodarczymi, które miały w założeniu – 
szczególnie strony polskiej – wzmocnić sojusz wojskowy.

Wreszcie na koniec tej części, chcę zwrócić uwagę, że Autor nolens volens – jest 
to z korzyścią dla książki – „spersonifi kował” te działania. Ukazuje rolę posłów 
obu stron, attachès wojskowych, ministrów spraw zagranicznych, ale i głów obu 
układających się stron, szczególnie króla Ferdynanda i J. Piłsudskiego. Bohaterami 
rozważań są po obu stronach ludzie, którzy w ówczesnych latach mieli najwięk-
szy wpływ na kształt dyplomacji w swoich państwach. Z pewnością bardzo ważne 
jest np. ukazanie aktywności dyplomatycznej Al. Skrzyńskiego, najpierw posła RP 
w Bukareszcie, a potem polskiego ministra spraw zagranicznych. Podobnie inte-
resujące jest przedstawienie zabiegów dyplomatycznych dwóch wybitnych mini-
strów spraw zagranicznych Rumunii: Take Ionescu i Nicolae Titulescu (tu jeszcze 
zanim nim został). Dzięki materiałowi źródłowemu dostrzegamy „wzloty i upad-
ki” w realizowaniu przez kolejnych ministrów i posłów zadania współpracy, a tak-
że poznajemy tajniki tzw. lojalności sojuszniczej, widocznej w polskich raportach 
wielokrotnie.

Gdy zatem w latach 30. XX w. w Europie podjęto próbę szukania równowagi 
politycznej, po wzmocnieniu się aktywności Niemiec i ZSRR, Francja otworzy-
ła drogę do pertraktacji o pakt o nieagresji z Związkiem Sowieckim. Do podob-
nych rozmów miały przystąpić – Polska i Rumunia. Niestety, Rumuni z obawy, 
uzasadnionej jak się wydaje, utraty Besarabii wycofali się z tych rozmów. Zresztą 
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w 1932 r. w obu państwach doszło do zmiany ministrów spraw zagranicznych. 
W Polsce tekę tę otrzymał J. Beck, a w Rumunii – N. Titulescu. Podczas ich pra-
cy nastąpiła swego rodzaju „cisza dyplomatyczna” lub „głuchy telefon”, pomimo 
odbywanych wizyt i rozmów dwustronnych – jest to wciąż nie do końca zbadany 
problem. I z pewnością jest tematem na odrębną monografi ę.

Dlatego, zarówno w tytule, jak i w treści zamknęłabym rozważania jednak 
na roku 1932, a nawet jak Autor sugeruje we wstępie na roku 1934 -1935, który 
z punktu widzenia współpracy obu państw jest z pewnością ważny. Z jednej strony 
oddalającego się w polityce zagranicznej od Polski Titulescu, z drugiej, w następ-
nym roku śmierć marszałka J.Piłsudskiego – symbolicznego zwornika dotychcza-
sowej polityki współpracy wojskowej, ale dyplomatycznej.

Szkoda, że Autor w niewielkim stopniu wykorzystał prasę współczesną , i to 
tylko polską. Mogłaby ona wzbogacić prezentowany dyskurs.

Należy podkreślić, iż praca Henryka Walczaka ma wiele zalet. Jest rzetelnym 
warsztatowo dziełem naukowym. Dzięki zgromadzonemu materiałowi, nie tylko 
porządkuje dotychczasowe badania, ale wnosi całkiem nowe spojrzenie na kształt 
polsko -rumuńskiego sojuszu. Rozważania Autora wskazują m.in. że kwestia dwu-
stronnych umów wojskowych między Polską a Rumunią w latach 1918 -1931 mia-
ła – prócz roli militarnej – niezwykle ważne znaczenie polityczne w dyplomacji 
państw Europy Środkowej: Czechosłowacji, Węgier i ZSRR. Bardzo ciekawe są 
– w tym kontekście – refl eksje Autora dotyczące fi nalizacji podpisania protoko-
łu między Związkiem Sowieckim a Polską, Rumunią, Estonią i Łotwą. Wreszcie 
poprzez personalizację działań dyplomatycznych, negocjacji wojskowych i gospo-
darczych Autor ukazał rolę i miejsce w tym procesie znanych i mniej znanych dy-
plomatów, polityków i wojskowych.

Małgorzata J. Willaume
Lublin



Waldemar Kozyra
Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych 

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 -1939
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, ss. 680.

W 2009 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej 
ukazała się obszerna monografi a poświęcona funkcjonowaniu jednego z najważ-
niejszych resortów w systemie władzy II RP – Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych. Autor książki to lubelski historyk – Waldemar Kozyra. Naukowiec ów jest 
doświadczonym badaczem administracji okresu międzywojennego. Ma w swoim 
dorobku monografi ę poświęconą Urzędowi Wojewódzkiemu Lubelskiemu, a więc 
strukturze średniego szczebla1. Warto przypomnieć również o kilkudziesięciu ar-
tykułach dotyczących różnych zagadnień związanych ze wspomnianą tematyką. 
W tym kontekście W. Kozyrę można uznać za predestynowanego do stworzenia 
syntetycznego opracowania dotyczącego międzywojennego MSW. Omawiana pra-
ca jest rozbudowana i wielowątkowa. Tu opis jej zawartości zostanie ograniczo-
ny jedynie do zupełnego minimum. Efektywniejsze bowiem od mechanicznego 
zeprezentowania zawartości wydaje się sformułowanie pod adresem tego dzieła 
różnego rodzaju uwag.

Konstrukcja pracy jest zasadniczo czytelna i uzasadniona. Autor zdecydo-
wał się na rozwiązanie „hybrydalne”, łączące ujęcie problemowe i chronologicz-
ne. Rozdział I zatytułowano „Pozycja i zakres kompetencji ministrów spraw 
wewnętrznych”. Zostały w nim przede wszystkim zaprezentowane zmiany w struk-
turze i kompetencjach samego ministerstwa, podległej mu administracji, a tak-
że instytucji (zwłaszcza Policja Państwowa, Korpus Ochrony Pogranicza). Autor 
w oddzielnych podrozdziałach zajął się dziejami ministerstwa we wrześniu 1939 r., 
a także zagadnieniami budżetowymi. Rozdział II złożony jest z 26. podrozdziałów, 
będących rozbudowanymi biogramami kolejnych ministrów spraw wewnętrz-
nych. Układ tej części jest ściśle chronologiczny. W wypadku polityków pełniących 
funkcję kilkakrotnie teksty im poświęcone są podzielone (i rozdzielone) odpo-
wiednio do ilokrotności i czasu sprawowania stanowiska (Raczkiewicz, Składkow-
ski). Trzon książki stanowią rozdziały III -VI. Jest to chronologiczno -problemowe 
ujęcie „polityki administracyjnej” MSW. Przyjęte cezury odpowiadają klasycz-
nemu podziałowi dziejów II Rzeczypospolitej: r. III – okres listopad 1918 – maj 
1926; r. IV – maj 1926 – listopad 1930; r. V – listopad 1930 – kwiecień 1935; r. 
VI – kwiecień 1935 – sierpień 1939. Struktura wewnętrzna tych rozdziałów jest 
niemal identyczna. Celem Autora było omówienie udziału MSW w następujących 
sferach: życie społeczno -polityczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, obron-
ność, zdrowie, sprawy techniczno -budowlane, samorząd terytorialny, aprowizacja, 
organizacja i funkcjonowanie urzędów, wreszcie problem inspekcji ministerialnej. 
Podrozdziały dotykające zagadnień społeczno -politycznych, bezpieczeństwa oraz 

1  W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919 -1939, Lublin 1999.
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organizacji urzędów są dodatkowo podzielone na podrozdziały drugiego i trzecie-
go stopnia. Od razu można zaznaczyć, że cezury zastosowane w r. III -VI wydają 
się naturalnymi. Dzieje się tak zwłaszcza jeśli chodzi o opis zaangażowania MSW 
w życie polityczne. Jednocześnie lektura książki karze przypuszczać, że wyznaczo-
ne dla rozdziałów daty graniczne nie odbiły się równie wyraźnie na wszystkich 
innych zagadnieniach wyszczególnionych w podrozdziałach. Ten bardzo pobieżny 
opis zawartości książki jednoznacznie wskazuje, że Autor podjął się prezentacji 
zagadnienia bardzo obszernego.

Praca W. Kozyry ma bez wątpienia wiele zalet. Istotną zasługą autora jest od-
tworzenie i zebranie w jednym miejscu nie tylko zmian struktur MSW, ale również 
podległej ministerstwu administracji niższych szczebli. Książka będzie podstawo-
wą pomocą dla – zwłaszcza początkujących, ale nie tylko – badaczy zajmujących 
się dziejami politycznymi II RP dzięki temu, że bardzo dokładnie opisana zosta-
ła struktura sprawozdawczej dokumentacji wytwarzanej czy to w samym MSW, 
czy to przez podległą administrację lokalną. Autor zarejestrował również ewolucję 
formalną tych akt. Opisane zostały najważniejsze trendy w sytuacji wewnętrznej 
II RP pod kątem optyki ministerstwa spraw wewnętrznych. Czytelnik uzyskuje 
wskazówki co do tego, które zagadnienia interesowały resort w największym stop-
niu, a także jak szczegółowe było to zainteresowanie. Cenne wydają się te ustalenia 
Autora, które dotyczą stopnia rozeznania władz jeśli chodzi o ruch wywrotowy 
(przede wszystkim komunistyczny). Godna odnotowania jest lapidarna, ale do-
skonale oddająca istotę rzeczy defi nicja partii komunistycznej w II RP2. Książka w. 
Kozyry będzie źródłem interesujących informacji dla przyszłych biografów nie-
których ministrów spraw wewnętrznych okresu międzywojennych. Zawarte w niej 
informacje unaoczniają zwłaszcza potrzebę opracowania monografi i poświęconej 
Bronisławowi Pierackiemu, sprawującemu urząd w krytycznym okresie wielkiego 
kryzysu gospodarczego. Interesujące tropy odnaleźć można również np. w odnie-
sieniu do Stanisława Wojciechowskiego czy Władysława Raczkiewicza. Książka 
jest bardzo dobrze napisana i zredagowana pod względem językowym. Należy do-
datkowo docenić tenże fakt biorąc pod uwagę jej rozmiary.

Spostrzeżenia krytyczne będą rozdzielone na dwie części. W pierwszej zostaną 
zawarte uwagi o charakterze wątpliwości, będące raczej formą dyskusji, nie zaś 
próbą dyskredytacji ocen zawartych w pracy czy też jej koncepcji. W części drugiej 
zestawione zostaną potknięcia faktografi czne, jakie napotkano w trakcie lektury.

Mimo generalnie pozytywnej oceny przyjętego dla pracy rozwiązania konstruk-
cyjnego, można sformułować kilka uwag polemicznych. Pewne wątpliwości budzi 
zwłaszcza koncepcja rozdziału II. Jest on szeroki i obejmuje niemal 100 stron. Au-
tor zdecydował się tu na koncepcję rozbudowanych biogramów. Ich ocena wy-
daje się zróżnicowana. Interesujące są na pewno teksty poświęcone postaciom 
mniej znanym. Niemniej rodzą się wątpliwości, czy np. Stefan Smólski – minister 

2  „Jej działalność, zmierzająca do wywołania niepokojów, buntów i rewolucji społecznej sprowadzała na 
obywateli powszechne zagrożenie życia, zdrowia i mienia – jawnie godziła w spokój i porządek społeczny. Partia 
ta działając na zlecenie ośrodków politycznych, mających swoje siedziby poza granicami kraju, wrogich państwo-
wości polskiej, dopuszczała się tym samym oficjalnej i jawnej zdrady państwa. W konsekwencji jej działalność 
naruszała większość przepisów zawartych w ustawach karnych, a w szczególności postanowień dotyczących zdra-
dy stanu, szpiegostwa, sabotażu oraz przepisów administracyjno -porządkowych”.
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w trzecim gabinecie Witosa, sprawujący swą funkcję niecały tydzień (z tego dwa 
dni na urlopie) istotnie zasługuje na poświęcenie mu trzech stron. Wydaje się, że 
można było ograniczyć informacje biografi czne nie związane z okresem pełnienia 
funkcji w MSW w wypadku postaci powszechnie znanych, takich jak w. Sikorski. 
Niekiedy W. Kozyra rozbudowuje opisy tła politycznego działalności ministrów, 
mają one jednak bardzo pośredni związek z ich poczynaniami. Takie wrażenie od-
nosi się np. przy lekturze opisów kryzysu po upadku II gabinetu Ponikowskiego 
czy pierwszych wyborów prezydenckich w 1922 r. (zawiera je tekst o Antonim Ka-
mieńskim – s. 156, 157). W efekcie niektóre z tekstów wydają się mieć zaburzoną 
równowagę a informacje biografi czne nie związane z pełnieniem urzędu dominują 
nad opisem aktywności w MSW.

W. Kozyra zastrzegł co prawda, że pomysł rozdziału II implikuje powtórzenia 
w zestawieniu z innymi fragmentami książki. Autor nadmienił jednocześnie, że 
„nie są to proste powtórzenia, gdyż ich użycie nastąpiło w innym kontekście zna-
czeniowym” (s. 31). Odnosi się jednak wrażenie, że nie zawsze były one uzasadnio-
ne. Trudno np. uchwycić radykalnie odmienny kontekst dla częściowych powtó-
rzeń opisów struktur ministerstwa (np. s. 73 i 141, 76 i 166, 76 i 170, 78 -9 i 186) czy 
każdorazowe wymienianie tych samych wiceministrów. Można wskazać na pewne 
niekonsekwencje. Trudno uzasadnić umieszczenie informacji o stosunkach ro-
dzinnych jednego z ministrów (s. 212), skoro w tekstach poświęconych pozosta-
łym tego brak. Autor w wielu wypadkach umieszczał informację o dokonanych 
przez konkretnych ministrów zmianach personalnych na stanowiskach wojewo-
dów. Czyni to jednak mechanicznie, ograniczając się jedynie do ich wyliczenia. 
Tymczasem można przypuszczać, że odtworzenie okoliczności przynajmniej nie-
których z tych ruchów personalnych wzbogaciłoby portrety zwierzchników MSW 
właśnie jako urzędników sterujących tymże resortem, prowadzących także w ten 
sposób tytułową „politykę administracyjną”. Podsumowując uwagi dotyczące roz-
działu II można sformułować przypuszczenie, że ewentualną alternatywą dla przy-
jętego przez w. Kozyrę rozwiązania byłoby stworzenie zestawu bardziej syntetycz-
nych biogramów, umieszczonych np. w aneksie, przy jednoczesnym rozszerzeniu 
podrozdziału analitycznego, w którym istotnie Autor starał się odtworzyć „portret 
zbiorowy” grupy ministrów. Zaletą takiego rozwiązania byłoby w każdym razie 
uniknięcie powtórzeń w – i tak przecież bardzo obszernej – książce.

Prócz opisanych wątpliwości dotyczących rozdziału II można jeszcze zasygna-
lizować dwie drobne kwestie konstrukcyjne. W rozdziale I dziwi, że w. Kozyra 
podrozdział „Zakończenie działalności urzędu ministra spraw wewnętrznych: 
1 -30 września 1939” umieścił jako przedostatni, a nie – co wydaje się natural-
nym – ostatni. Dyskusyjna wydaje się również koncepcja Zakończenia. Jest ono 
relatywnie rozbudowane (22 str.), ale Autor ograniczył się w nim do streszcze-
nia książki, kolejno omawiając zawartość rozdziałów I -VI. Nie zdecydował się na-
tomiast na stworzenie syntetycznej oceny działań resortu i jego zwierzchników 
w Dwudziestoleciu.

Kilka słów należy poświęcić stronie warsztatowej książki. Podstawa źródło-
wa omawianej pracy jest bardzo obszerna. Zwraca zwłaszcza pozytywnie uwa-
gę dominująca rola archiwaliów. Tak szerokie ich wykorzystanie można trakto-
wać jako pewien wskaźnik nowatorstwa książki. Autor przy selekcji archiwów 
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pozawarszawskich odwołał się do – stosowanego np. w przedwojennych roczni-
kach statystycznych – podziału kraju na część „południową”, „centralną”, „wschod-
nią” oraz „zachodnią”. Każdy z tych obszarów jest reprezentowany przez przynaj-
mniej jedno archiwum przechowujące akta polskiej, lokalnej administracji. Autor 
odwiedził również placówki zagraniczne o podobnym zasobie – w Wilnie i Tarno-
polu. Należy generalnie uznać zasadność powyższej koncepcji. Nie sposób wyma-
gać od pojedynczego badacza odwiedzenia kilkudziesięciu archiwów, w których 
posiadaniu są – potencjalnie interesujące go – zespoły liczące po kilkadziesiąt 
tysięcy jednostek archiwalnych. Można jedynie zaznaczyć, że zwraca uwagę nie-
obecność w bibliografi i archiwów białoruskich, a zwłaszcza archiwum brzeskiego. 
Jego odwiedzenie mogłoby być o tyle przydatne dla Autora, że województwo pole-
skie ze stolicą w Brześciu nad Bugiem było obszarem specyfi cznym, wobec którego 
władze polskie stosowały szczególne rozwiązania, nie zawsze adekwatne do tego 
co działo się na pozostałych terytoriach tzw. „kresów północno -wschodnich”.

Natomiast pewne uczycie niedosytu pojawia się w związku z czym innym. Au-
tor wykonał bardzo poważną pracę zarówno w AAN jako i w archiwach niesto-
łecznych. Wydaje się, że jest dzięki temu predestynowany do oceny wartości pod-
stawowego dla badaczy dziejów politycznych II RP – a zmieniającego swój kształt 
w ciągu ostatniego dwudziestolecia – zespołu MSW w AAN. Mając rozeznanie 
w zawartości zespołów urzędów wojewódzkich znajdujących się poza Warszawą 
być może powinien pokusić się o sformułowanie opinii na ile są one w stanie zrów-
noważyć zdekompletowanie dokumentów MSW w AAN, a także jak obecnie wy-
gląda stopień owego uszczerbku. Niestety w. Kozyra nie poświęcił tym interesu-
jącym zagadnieniom, wartym rozważenia we wstępie, nieco bardziej pogłębionej 
refl eksji (jedynie wzmianka na s. 35).

Niejasna jest przyczyna pewnej niekonsekwencji w zapisie odwołań do źródeł 
archiwalnych. Niekiedy Autor stosuje (według niżej podpisanego najwłaściwszy) 
pełny opis danego dokumentu. Co najmniej równie często ogranicza się jednak do 
podania archiwum, zespołu, sygnatury i numeru karty. Druga formuła jest nieste-
ty coraz częściej stosowana w polskiej historiografi i, warto więc podkreślić, że zu-
baża ona wartość poznawczą prac naukowych. Anonimizuje dla czytelnika źródła 
i utrudnia możliwość pełniejszej oceny wartości opracowań. Wątpliwości budzą 
niekiedy sygnatury akt przechowywanych wcześniej w powojennym Centralnym 
Archiwum MSW i Archiwum Zakładu Historii Partii przy KC PZPR. W. Kozyra 
stosuje np. sygnatury dwuczłonowe przy odwołaniach do zespołów urzędów woje-
wódzkich, chociaż pierwszy człon na pewno nie jest obecnym numerem zespołu.

Cechą szczególną książki są bardzo liczne egzemplifi kacje konkretnymi epizo-
dami czy to związanymi z działalnością MSW, czy to z wydarzeniami o charakte-
rze lokalnym. Takie rozległe posługiwanie się ilustracją opartą niejednokrotnie na 
danych administracji także najniższego (powiatowego) szczebla powoduje ambi-
walentną ocenę w kontekście tytułu książki. Bywa, że są to przykłady poruszające, 
rzucające światło na funkcjonowanie administracji, czy w ogóle „kuchni władzy”. 
Tak jest w wypadku drobiazgowego opisu podróży inspekcyjnej S. F. Składkow-
skiego, przeprowadzonej w województwie warszawskim 7 sierpnia 1939 (przyp. 
281, s. 610). Niestety czasem jednak odnosi się wrażenie, że Autor traci z pola wi-
dzenia zasadniczy przedmiot swoich rozważań. To, co w założeniu zapewne miało 
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być egzemplifi kacją tez Autora dotyczących polityki prowadzonej przez MSW, 
staje się niejednokrotnie – pozbawionym komentarza – bytem samoistnym. Czy-
telnik zapoznaje się np. z rozbudowanymi opisami wydarzeń jakie miały miejsce 
w obrębie poszczególnych środowisk politycznych. Prezentacja zawartości spra-
wozdań powstałych w MSW obejmuje całe akapity i strony tekstu. Przy czym ich 
podstawą mogą być raporty krótkookresowe, a więc wyrywkowe (np. s. 366 -367). 
Podane informacje są bez wątpienia niekiedy interesujące same w sobie, ale tutaj 
trudno doszukać się innego związku z polityką MSW jak to, że po prostu zostały 
odnotowane w sprawozdaniach administracji różnego szczebla. W książce mają 
rozproszony charakter i niestety bywa, że robią wrażenie przypadkowych. Ode-
rwane od siebie, pojedyncze dane np. na temat „statystyki działalności SN w grud-
niu 1932” (s. 441), czy liczby wieców PPS i ich uczestników „w listopadzie 1932 
roku” (s. 445) nie tworzą kontekstu dla zasadniczej tematyki przede wszystkim 
ze względu na swoją wyrywkowość. Niewiele zmieniają formułowane wstępnie, 
ogólnikowe stwierdzenia jak przykładowo to ze s. 553: „określoną politykę admi-
nistracyjną resort spraw wewnętrznych prowadził wobec opozycyjnych partii cen-
trowych […]”, skoro później Autor ograniczył się do odtworzenia aktywności tych 
środowisk na podstawie sprawozdań MSW. Polityka MSW wobec tej części opozy-
cji była zapewne „określona”, ale czytelnik nie dowiaduje się na czym owa „okre-
śloność” polegała. Praktyczne „porzucenie” tematu sformułowanego w tytule rzu-
ca się w oczy zwłaszcza w podrozdziale 1.3 rozdziału VI (s. 563 -567). Powinien on 
dotyczyć „polityki administracyjnej” ministrów spraw wewnętrznych w ostatnich 
miesiącach pokojowego istnienia II RP. Tymczasem za wyjątkiem pierwszych frag-
mentów dotyczących działań MSW skierowanych przeciwko masonerii, pozostałe 
dwie trzecie tekstu to po prostu opis sytuacji w kraju na podstawie sprawozdań 
ministerialnych.

Autor wylicza po kilkanaście organizacji wymienianych w pojedynczych spra-
wozdaniach (np. s. 370). Tymczasem przeprowadzone przez w. Kozyrę szeroka 
kwerenda dałaby być może możliwość dokonania jakiegoś ujęcia syntetyczne-
go, w którym Autor zanalizowałby np., które z tych struktur trwale obecne były 
w sprawozdaniach, którymi zaś interesowano się epizodycznie. Niekiedy dostrzec 
można pewną skłonność do zbędnego cytowania, jak wypadku tekstu pochwały 
dla jednego z policjantów, prawiającej wrażenie rutynowej formułki (s. 385). Nie 
widać potrzeby, aby Autor zamieszczał np. fragment meldunku Wydziału Bezpie-
czeństwa MSW z 3 września 1928 r. dotyczącego ruchu związkowego, skoro zaczy-
na się on od stwierdzenia: „W okresie sprawozdawczym związki zawodowe żywot-
niejszej działalności na tle ekonomicznym nie przejawiały” (s. 371). Nie wszystkie 
cytaty wydają się adekwatne do twierdzeń Autora. W. Kozyra przywołuje jedno 
ze sprawozdań MSW dotyczące Kościoła: „Księża, a nawet ordynariusze występują 
otwarcie po stronie partii, które w walce z rządem nie przebierają w środkach. Ar-
cybiskupi […] [tu nazwiska – P.C.] niejednokrotnie dali dowód popierania dzia-
łalności SN, zajmującego nieprzejednane stanowisko opozycyjne do rządu”. Trud-
no związać ten fragment z odautorską tezą, że „Służby administracyjno -policyjne 
interesować się zaczęły kościołami i związkami religijnymi już nie tylko pod ką-
tem ich działalności zewnętrznej ale i wewnątrzorganizacyjnej” (s. 546). Trudno 
uzasadnić w kontekście tematu umieszczenie takich informacji jak np. nazwisko 
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rolnika, któremu podpalono dom w 1922 r. (s. 260), działacza związkowego prze-
mawiającego na zebraniu w Sarnach (s. 352), referenta starostwa w Cieszynie (s. 
392), czy ilości stron jednego ze sprawozdań MSW (s. 352).

Uderza szczegółowość informacji wyrażonych pod postacią liczb. w. Kozyra 
przytacza wiele drobiazgowych danych dotyczących fi nansów ministerstwa. Ro-
dzą się jednak wątpliwości, na ile są one czytelne, jeśli nie podaje się np. udziału 
budżetu MSW w całości wydatków państwa (np. s. 129 -130). Autor nie wyjaśnia, 
dlaczego dla lat dwudziestych i pierwszej połowy lat trzydziestych odtwarza bar-
dzo szczegółowo strukturę wydatków ministerstwa (s. 127 -133), natomiast dla 
ostatnich lat istnienia II RP podaje jedynie kilka ogólnych cyfr (134 -5). Czytelnik 
nie dowiaduje się, czy jest to efekt niedostatku źródeł, czy też uznanie przez Auto-
ra, że np. struktura wydatków od 1934 r. była bardzo do siebie zbliżona, a tym sa-
mym nie warta szerszego omówienia. W pewnym momencie niemal całostronni-
cowy akapit został poświęcony prezentacji kilkudziesięciu liczb obrazujących ilość 
zaległych „spraw” (szczególnie przykład Urzędu Wojewódzkiego Lwowskiego) (s. 
417). Cyfry te trudno jednak interpretować w kontekście efektywności danego 
urzędu, skoro nie wiadomo ile wynosiła globalna liczba wszystkich „spraw”.

Dostrzeżone potknięcia faktografi czne nie są – zwłaszcza biorąc pod uwagę 
rozmiar książki – liczne i mają zazwyczaj charakter drobnych. Z tego powodu zo-
staną wymienione w kolejności dostrzeżenia. 9 lutego 1918 r. mocarstwa central-
ne podpisały jedynie porozumienie z Ukrainą, nie zaś również z Rosją Sowiecką 
(s. 41). Teksty Bernarda Singera opublikowane w tomie pt. Od Witosa do Sławka 
nie są wspomnieniami (s. 37, 642), ale zbiorem komentarzy parlamentarnych pu-
blikowanych na łamach przedwojennego „Naszego Przeglądu”. Straż Graniczna 
chroniła nie tylko granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem, Niemcami i Czecho-
słowacją (s. 110), ale także częściowo z Rumunią3. Autor nie jest konsekwentny 
wspominając S. F. Składkowskiego, niekiedy błędnie odwracając kolejność imion 
(np. s. 117, 539, 541, 609). Istniał Naczelny Komitet Narodowy, nie zaś „Niepod-
ległościowy” (s. 151, na s. 161 już właściwie). Przesadnym jest twierdzenie jakoby 
drugi gabinet Sławka był „całkowicie pułkownikowski” (s. 197), nie sposób bo-
wiem w poczet „pułkowników” zaliczyć przecież Augusta Zaleskiego czy Leona 
Janta -Połczyńskiego. Okręg Korpusu z siedzibą w Toruniu nosił numer VIII nie 
zaś „VII” (s. 198). Wacław Kostek -Biernacki nie został 1 lutego 1932 r. odwołany 
z urzędu wojewody nowogródzkiego (s. 205), ale sprawował go do września tego 
roku4. Za nieprecyzyjne należy uznać stwierdzenie, jakoby policyjne kompanie re-
zerwy stacjonowały „głównie” w szkole golędzinowskiej (s. 216), skoro rozmiesz-
czono tam jedynie trzy takie oddziały z piętnastu ogółem utworzonych5. W 1938 r. 
w wyniku wyborów parlamentarnych w Sejmie nie znaleźli się „wyłącznie posło-
wie OZN” (s. 218)6. Wzajemna wymiana wojewodów poznańskiego i wileńskiego 
nastąpiła w maju 1939 r., nie zaś „1938” (s. 219)7. Wątpliwości budzi jednoznaczna 

3  H. M. Kula, Polska Straż Graniczna w latach 1928 -1939, Warszawa 1994, s. 134 -135.
4  Cat [S. Mackiewicz], Personalia, „Słowo”, 10 IX 1932, nr 223.
5  A. Misiuk, Policja Państwowa 1919 -1939, Warszawa 1996, s. 330.
6  [A. Ajnenkiel], Historia sejmu polskiego, t. II, cz. 2, Warszawa 1989, s. 212.
7  O okolicznościach: D. Matelski, Polityka narodowościowa II Rzeczypospolitej wobec mniejszości niemiec-

kiej, „Przegląd Historyczny”, 1999, nr 2, s. 164, 165.
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sugestia zaangażowania Piłsudskiego w poczynania prometejskie pod koniec lat 
dwudziestych („Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało włączone do działań 
kierownictwa państwa (J. Piłsudski) na rzecz zaktywizowania międzynarodowego 
ruchu prometejskiego” – s. 372). To, że w podobne działania wciągnięci byli lu-
dzie najczęściej nie pochodzący z wówczas najbliższego kręgu Marszałka, powo-
duje, iż należałoby podobne opinie formułować oględniej. Zaskakuje powielenie 
informacji o nadaniu polskiego obywatelstwa jakoby 600 tys. tzw. „litwaków”, co 
miało nastąpić dzięki osobistej decyzji Piłsudskiego (s. 386). W. Kozyra odwołał 
się w przypisie m.in. – jedynie pod postacią notki bibliografi cznej – do biografi i 
Składkowskiego autorstwa M. Siomy. Ten historyk jednak zdecydowanie weryfi -
kuje w swoim opracowaniu powyższą liczbę i skłonny jest zmniejszyć ją piętnasto-
krotnie8. Jeśli – jak należałoby chyba wnioskować – W. Kozyra uznał ten szacunek 
za błędny, powinien się doń jakoś odnieść. Po zamachu na Pierackiego w „miejscu 
odosobnienia” w Berezie Kartuskiej nie znalazła się „większość członków ONR” (s. 
442), a jedynie około dwudziestu czołowych działaczy9. Kazimierz Sosnkowski nie 
był w momencie śmierci Piłsudskiego „gen. broni” (przyp. 3, s. 519). W ostatnich 
latach przed wybuchem wojny istniał Związek Młodej Polski, nie zaś „Związek 
Młodzieży Polskiej” (s. 531). Autor powinien się zdecydować, czy podczas zajść 
w Krakowie zginęło 8 (s. 213), czy też 10 osób (s. 537). Fragment Karpat to Gor-
gany, nie zaś „Gorgony” (s. 552). Dowódcą OK VII nie mógł być w 1936 r. płk S.J. 
Świtalski (s. 555) choćby ze względu na stopień pułkownika. W rzeczywistości po-
znańskim okręgiem korpusu dowodził gen. bryg. E. Knoll -Kowancki, a Świtalski 
pełnił funkcję pomocnika dowódcy OK VII10.

Kilkakrotnie można natknąć się na zaskakujące błędy w datach rocznych. Lek-
tura całości pracy, dowodząca bardzo dobrej orientacji Autora w dziejach poli-
tycznych II RP, czyni absurdalnym ewentualne formułowanie pod jego adresem 
zarzutu nieznajomości podstawowej chronologii. Niemniej podobne potknięcia 
– określmy je jako maszynowo -redakcyjne – znalazły się w pracy niepotrzebnie 
(odwołanie rządu Moraczewskiego (s. 139), Sejm Wileński (s.149), napad na wo-
jewodę poleskiego J. Downarowicza (s. 153), powołanie K. Młodzianowskiego do 
MSW (s. 184), ustąpienie II gabinetu Sławka (s. 199)). Podobnego typu potknię-
ciem jest stwierdzenie istnienia pod koniec lat trzydziestych 17. komend miejskich 
Policji Państwowej, a następnie wyliczenie jedynie 15. miast (s. 106). Popełniono 
też najprawdopodobniej błędy w obliczeniu nadwyżki budżetowej MSW w latach 
1926/1927 (s. 128), przy określeniu odsetka stopnia wykrywalności przestępstw (s. 
383), we wskazaniu liczby przestępstw – „zdrady stanu” (s. 469). Błędnie zatytuło-
wano tabelę nr 10 (s. 469), natomiast tabela nr 12 znalazła się w nieodpowiednim 
podrozdziale (s. 477).

Podsumowując należy stwierdzić, że oto mamy do czynienia z publikacją istot-
ną. Niewątpliwą zasługą Autora jest stworzenie syntetycznego, a zarazem wielo-
wątkowego opracowania dziejów urzędu MSW, a także podległej mu administracji 

8  M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski.(1885-1962) Żołnierz i polityk, Lublin 2005, s. 232.
9  I. Polit, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Toruń 2003, s. 227.
10  W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich. Słownik biograficzny, t. 5, Warszawa 2007, s. 27; T. Kryska-

-Karski, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 112.
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lokalnej. Pod tym względem W. Kozyra wykonał pracę doniosłą i pionierską. Ba-
dacze dziejów II RP otrzymali książkę, która będzie im służyć istotną pomocą, 
gdy konieczne będzie określenie kompetencji jednej z najważniejszych instytucji 
władzy Polski niepodległej. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że praca wydaje się ob-
ciążona zbyt wielką ilością zbędnych w kontekście swojej tematyki, podanych me-
chanicznie, bardzo szczegółowych informacji.

Piotr Cichoracki
Wrocław



Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki
pod red. R. Habielskiego, M. Jabłonowskiego, 
Oficyna Wydawnicza Aspra -Jr, Warszawa 2010, ss. 270

Postać Mariana Kukiela doczekała się dotychczas kilku opracowań omawiają-
cych wybrane elementy oraz jednego całościowego ujęcia życia i działalności bo-
hatera recenzowanej pracy zbiorowej. Jednakże zarówno biografi a pióra Janusza 
Zuziaka1, jak też artykuły naukowe nie wyczerpały zainteresowania postacią poli-
tyka, ale nade wszystko historyka, którego obszerna i wielopłaszczyznowa spuści-
zna w dalszym ciągu generuje potrzebę badań i dyskusji. Efektem wspomnianego 
zainteresowania jest powstała pod redakcją Rafała Habielskiego i Marka Jabłonow-
skiego praca, będąca zbiorem ośmiu artykułów prezentujących różne aspekty życia 
Mariana Kukiela – żołnierza, polityka, publicysty, działacza emigracyjnego i histo-
ryka. Wydaje się, że celem jaki przyświecał Redaktorom było stworzenie swoistego 
suplementu do postaci Mariana Kukiela. „Dopisanie” elementów biografi i dotych-
czas słabo, lub w ogóle nie rozpoznanych naukowo, ale też stworzenie nowych 
obszarów badawczych wygenerowanych przez autorów poszczególnych artyku-
łów (części). Analizując pracę wyraźnie widać, iż została ona stworzona w sposób 
przemyślany z dużym znawstwem problematyki, a artykuły ułożone w porządku 
chronologiczno -rzeczowym tworzą koherentną i logiczną całość.

Marian Kukiel był jedną z największych osobowości polskiej nauki i polityki 
XX w. Urodził się 15 maja 1885 r. w Dąbrowie Górniczej. Po ukończeniu gim-
nazjum rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Francisz-
ka Józefa I we Lwowie, uczęszczając na seminarium prof. Szymona Askenazego. 
Pracę doktorską (w dzisiejszym rozumieniu magisterską) obronił w 1909 r. Od 
lat gimnazjalnych angażował się w działalność polityczną, należał do Organiza-
cji Promienistych, związał się też z PPS. Za swą działalność w czasie rewolucji 
1905 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Piotrkowie Trybunal-
skim. Należał do założycieli Związku Walki Czynnej, brał też udział w organizacji 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach 
I Brygady Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej. W 1917 r. ukończył Wojen-
ny Kurs Ofi cerów Sztabu Generalnego, a 31 sierpnia tegoż roku został pierwszym 
komendantem Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej. Na tym stanowi-
sku rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W wojnie polsko -bolszewickiej dowodził 
51. Pułkiem Strzelców Kresowych, następnie XXIV Brygadą Piechoty. Pod koniec 
września 1920 r. objął stanowisko zastępcy szefa Oddziału III Sztabu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W marcu 1924 r. awansował do stopnia generała brygady. We 
wrześniu 1926 r. przeniesiony został w stan nieczynny, a z dniem 31 stycznia 1930 
w stan spoczynku. Pracował naukowo w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 25 
czerwca 1927 r. odbył kolokwium habilitacyjne. Był również dyrektorem Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. Jesienią 1939 r. przedostał się do Francji, gdzie zo-
stał powołany przez gen. Władysława Sikorskiego na stanowisko zastępcy ministra 

1  J. Zuziak, Generał Marian Kukiel 1885 -1973. Żołnierz, historyk, polityk, Pruszków 1997.
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spraw wojskowych, a 24 września 1942 r. ministra obrony narodowej. Służbę tą 
pełnił, z krótką przerwą, do 1949 r. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. 
Uczestniczył w tworzeniu Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego w Londy-
nie, od 1965 r. sprawując funkcję prezesa. Zmarł 15 sierpnia 1973 r.

Kukiel, co nie ulega wątpliwości, był postacią cenioną za swoją ogromną wie-
dzę. W każdej z dziedzin w których udzielał się prezentował bardzo wysokie kom-
petencje, poparte nieprzeciętną inteligencją. Pomimo pracy wymagającej nierzad-
ko twardej ręki i silnej woli, nie przekraczał nigdy granicy dobrego zachowania, 
zyskując opinię człowieka szlachetnego, a nawet rycerskiego. Chociaż grono 
oponentów i krytyków było liczne, obelgi („generał czy profesor” lub „doktor-
-profesor -generał -dyrektor”) kierowane pod jego nazwiskiem, jak podkreślił Rafał 
Habielski, więcej mówiły o ich autorach niż bohaterze żartów.

Mimo zróżnicowania tematycznego poszczególnych artykułów, można wska-
zać pewne podstawowe i powtarzające się informacje, pozwalające na generalne 
uwagi dotyczące postaci Kukiela. Przede wszystkim podkreślany jest przemoż-
ny wpływ prof. Szymona Askenazego, twórcy lwowskiej szkoły historycznej na 
późniejszą twórczość Kukiela, który inspirowany pracami Mistrza pisał głównie 
„romantyczne” dzieła, wywołujące w czytelniku patriotyczne emocje, zachęcają-
ce do podejmowania walki w imię dobra ojczyzny. Interesowały go szczególnie 
zagadnienia z dziedziny wojskowości, w której stał się ekspertem i prawdziwym 
autorytetem, a fascynowała przede wszystkim postać Napoleona I, którego geniusz 
podkreślał na każdym kroku. Praca w Biurze Historycznym Sztabu Generalnego 
wywarła skutki rzutujące na niemal całe późniejsze życie Kukiela. W tym czasie 
na sile przybrał jego spór z Józefem Piłsudskim i piłsudczykami, którzy zarzucali 
mu umniejszanie roli Marszałka w historii a wywyższanie innych postaci, choćby 
generałów Tadeusza Rozwadowskiego, czy Władysława Sikorskiego. Szczególnie 
blisko związany był Kukiel z tym ostatnim, którego tragiczna śmierć przerwała ich 
harmonijną współpracę.

W pierwszym z artykułów zatytułowanym: Początek drogi żołnierza -historyka 
Tadeusz Rawski, w oparciu o wybrane fakty z życia Kukiela, przede wszystkim 
związane z jego służbą wojskową, oraz umiejętnie wykorzystane prace naukowe 
(Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795 -1797, Dzieje oręża polskiego w do-
bie napoleońskiej 1795 -1815) ukazuje zarówno jego poglądy na sprawy militar-
ne, jak też uwypukla cele, które swą twórczością Kukiel chciał osiągnąć. Miało do 
nich należeć przede wszystkim podbudowanie nurtu niepodległościowego w spo-
łeczeństwie i uzasadnienie celowości podjęcia walki o Niepodległą. Kukiel zafa-
scynowany sztuką wojenną Napoleona I starał się najbardziej wartościowe wzorce 
przełożyć do nowobudowanej polskiej armii, zwracając uwagę nie tylko na jej od-
powiednie wyposażenie i wyszkolenie, ale też kwestię morale. Jak podkreśla Raw-
ski, Kukiel zwracał uwagę, że mimo czynionych wysiłków, co pokazała wojna 1920 
roku, polska armia wciąż była bardzo zróżnicowana pod względem wewnętrznej 
struktury, a nawet w dużym stopniu improwizowana. Nawiązując wciąż do Napo-
leona I, Kukiel bardzo wysoko oceniał znaczenie historii wojskowości, co docenił 
Tadeusz Rawski pisząc: „Generał Kukiel zrobił wiele, by znajomość historii woj-
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skowości dotarła do tych, którzy mieli oddziaływać na przyszłość naszego wojska 
i państwa”2.

Wojna 1812 roku, drugi z artykułów napisany przez Wiesława Majewskiego, 
w sposób nieco luźniejszy odnosi się do zadania jakim było przedstawienie postaci 
Mariana Kukiela, będąc w zasadzie omówieniem (recenzją?) Wojny 1812 roku3. 
Artykuł ten, zdecydowanie najobszerniejszy spośród składających się na recen-
zowaną pracę (56 stron) rozpoczyna się wędrówką Autora w czasy swej młodości, 
kiedy po raz pierwszy zetknął się z twórczością Kukiela. Odnosząc się do genezy 
wojny, Majewski zgodził się z konkluzją Kukiela, że w obliczu narastającego napię-
cia w relacjach między Rosją i Francją, wojna stała się rozwiązaniem nieuniknio-
nym oraz że to nie agresywne działania Napoleona I doprowadziły do jej wybuchu. 
Charakteryzując walczące ze sobą armie, Majewski zarzucił Kukielowi, że ten za 
mało uwagi poświęcił wyższym dowódcom rosyjskim (choćby gen. Michaiłowi 
Kutuzowowi, o którym informacje sam uzupełnił) oraz że niesłusznie wyodręb-
nił kozaków pisząc o bitwie pod Borodino. Następnie opisał działania Napoleona 
I w wojnach z Austrią i Prusami podkreślając, że dążył on zawsze do walnej bitwy, 
przesądzającej o zwycięstwie. Pokusił się też Majewski o udzielenie „rad” Napole-
onowi I (sic!), a pisząc o jego błędach próbował znaleźć rozwiązania lepsze. Cie-
kawy jest ponadto zarzut skierowany pod adresem Kukiela, wysunięty przy okazji 
opisu bitwy pod Borodino, że ten ujęty został nazbyt skrótowo, co miało wynikać 
ze zbyt dużej wiedzy tegoż na wspomniany temat. Kukiel obawiając się, że opis 
bitwy będzie nadto obszerny zastosował zbyt daleko idące cięcia, przez co całość 
straciła na czytelności.

Poszukując przyczyny ostatecznej porażki Napoleona I, Majewski wskazał na 
niedostatek żywności, mróz oraz wielkie straty marszowe. Szczególną uwagę Au-
tor poświęcił kwestiom zaopatrzenia, zdecydowanie niewydolnego biorąc pod 
rozwagę wielkość armii i rozlegle terytorium wojny.

Majewski przytaczając stosowny fragment z dzieła Kukiela, dodał do tego swo-
je uwagi, konfrontując je z uwagami innych badaczy tego okresu, zarówno polski-
mi jak i zagranicznymi. Często stosowane przez Majewskiego zwroty: „o ile wiem”, 
„chyba”, „o ile mi wiadomo” u czytelnika mogą wywoływać wrażenie, że omawiana 
problematyka nie została dostatecznie dobrze zbadana a prezentowana wersja wy-
darzeń może odbiegać od prawdy (choć wcale tak być nie musi).

Kolejny artykuł, współautorstwa Marka Jabłonowskiego i Piotra Staweckiego 
nosi tytuł Spór z marszałkiem Józefem Piłsudskim o historię wojny 1920 r. Poru-
szona została w nim kwestia ataku Marszałka na znanych generałów, w tym Ku-
kiela, oskarżonych o fałszowanie historii wojny z Rosją bolszewicką. Genezy tego 
konfl iktu, jak już zaznaczono wcześniej, należy się dopatrywać w pracy Maria-
na Kukiela w Biurze Historycznym Sztabu Generalnego, które tworzył i którym 
kierował. Z okazji piątej rocznicy Bitwy Warszawskiej powstało wiele publikacji, 
między innymi przygotowany przez redakcję „Bellony” zeszyt, w całości poświe-
cony temu wydarzeniu. Kukiel zamieścił tam swój artykuł, pt. Pierwsza wytyczna 
operacji warszawskiej, którego ustalenia (m.in. bezzasadność niektórych decyzji) 

2  T. Rawski, Początek drogi żołnierza -historyka, [w]: Marian Kukiel. Historyk…, s. 25.
3  M. Kukiel, Wojna 1812 roku, Kraków 1937.
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wywołały szczególnie ostrą reakcję ze strony Józefa Piłsudskiego podnoszącego, że 
odebrano mu część zasług, przypisując większość z nich gen. Rozwadowskiemu. 
Marszałek podniósł też zarzut fałszowania i niszczenia materiałów źródłowych 
przez Biuro Historyczne Sztabu Generalnego, co zaostrzyło spór i spowodowało 
przyłączenie się do niego kolejnych osób, m.in. gen. Stanisława Hallera. Polemika 
w wydaniu Piłsudskiego nie miała przy tym charakteru merytorycznego, cecho-
wała ją ostrość i bezpardonowość4, wzbudzająca nawet wśród piłsudczyków nie-
smak. W konsekwencji stawianych zarzutów, gen. Sikorski powołał specjalną, co 
warte podkreślenia – fachową, komisję mającą zbadać akta wojskowe z 1920 r. Nie 
doszukała się ona żadnych uchybień, podkreślając jednocześnie zasługi Kukiela 
w porządkowaniu i kompletowaniu archiwum. Autorzy zgadzają się z ustaleniami 
Andrzeja Garlickiego i Andrzeja Chwalby, według których oskarżenia dotyczące 
fałszowania i niszczenia dokumentów były jednym ze sposobów walki politycznej 
piłsudczyków z przeciwnikami. W 1926 r., w trakcie przewrotu majowego, Kukiel 
opowiedział się po stronie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, co de facto 
oznaczało kres jego kariery w armii. Po „zwycięstwie” piłsudczyków spór ten nie 
stracił bynajmniej na sile, jednak kolejne zarzuty, choćby pismo gen. Juliana Sta-
chiewicza do prezesa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności Ku-
kiel puentował jako „treścią i formą odbiegające od dyskusji naukowej”5.

Kolejny artykuł, autorstwa Marka Siomy zatytułowany Publicysta polityczny 
w dobie rządów piłsudczyków (1926 -1939) koncentruje się na innym ważnym, do-
tychczas praktycznie nie analizowanym, aspekcie twórczości Mariana Kukiela – 
publicystyce politycznej. Pasję, jaką była historia, doskonale łączył z publicystyką 
stricte polityczną; rzec by można, że obie dziedziny pod piórem Kukiela zlewały 
się w jedną, komplementarną całość. W swoich artykułach dotyczących wojska, 
szczególnie po 1926 r. dostrzegał wiele nieprawidłowości, powodujących zmniej-
szanie się wartości Wojska Polskiego, obarczając jednocześnie piłsudczyków winą 
za taki stan rzeczy. Spośród jego licznych publikacji warto przywołać zamiesz-
czone w „Szańcu” pod pseudonimem (x) Uwagi o budżecie naszego wojska6, które 
w ocenie Autora artykułu nie były jednakże jedyną krytyczno -analityczną analizą 
obrazu WP przedstawioną przez Kukiela masowemu odbiorcy. Warto również za-
uważyć, iż Kukiel w latach 1929 -1930 kontynuował krytyczną wobec rządu linię 
postępowania, wytykając piłsudczykom populizm, zakłamanie oraz manipulowa-
nie społeczeństwem. Efektem politycznego zaangażowania Kukiela stała się jego 
stricte polityczna działalność, mająca w założeniu doprowadzić do konsolidacji 
obozu antysanacyjnego. Wydarzenia 1930 r. ukazały słuszność stawianych pod 
adresem władzy zarzutów, co Sioma właściwie wyartykułował, potwierdzając tym 
samym umiejętność rzetelnego oceniania rzeczywistości przez Kukiela. Likwi-
dacja „Szańca” spowodowała sześcioletnią przerwę w publicystyce, którą Kukiel 

4  Obrażające Kukiela cytaty odnaleźć można w „Kurierze Porannym” z 3, 5, 12, 14, 21, 22 października i 6 
listopada 1925 r., oraz w: Nieco o Biurze Historycznymi, [w:] J. Piłsudski, Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas 
drukiem ogłoszonych, zredagował, wstępem i przyp. zaopatrzył K. Świtalski, Warszawa 1990, t. 8, s. 237.

5  J. Pezda, Dokumenty historyczne z archiwum prywatnego generała Mariana Kukiela, [w]: Przez dwa 
stulecia XIX i XX w. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Wacławowi Felczakowi, Kraków 1993, s. 20 -25.

6  Autorstwo artykułu przypisał Marianowi Kukielowi Zdzisław Jagodziński, autor bibliografii jego prac.
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wykorzystał do aktywniejszej działalności politycznej, szczególnie blisko współ-
pracując z gen. Sikorskim. W ostatnich latach II Rzeczypospolitej publikował ar-
tykuły w „Zwrocie”, „Odnowie” i „Nowej Prawdzie”, kierując swoją uwagę głównie 
ku sprawom polityki zagranicznej i roli Polski na arenie międzynarodowej. Należy 
ponadto zauważyć, iż analiza materiału publicystycznego przywiodła Marka Siomę 
do konkluzji, że Kukiel „Wykorzystując swój niewątpliwy handicap w postaci nie-
przeciętnej wiedzy potrafi ł stworzyć przekaz skomplikowany, ale zarazem czytel-
ny, inteligentnie prowadzący czytelnika ścieżką swych myśli”7, choć Autor odniósł 
się, co wydaje się zrozumiałe, jedynie do zagadnień występujących w publicystyce 
tekstów międzywojennych. Niewątpliwie należałoby postawić postulat badawczy 
w postaci rozszerzenia tego elementu biografi i o poszerzoną ocenę współczesnych 
Kukielowi publicystów; o ich sądy, opinie, komentarze. Poza działalnością publi-
cystyczną Sioma zwrócił również uwagę na zaangażowanie politycznie, m.in. ob-
jawiające się we współtworzeniu Front Morges i Stronnictwa Pracy. Artykuł Siomy 
uzupełnia aneks, wyszczególniający publikacje Maria Kukiela z okresu 1926 -1939, 
których brak w bibliografi i opracowanej przez Zdzisława Jagodzińskiego8.

Próby przybliżenia działalności Kukiela w okresie II wojny światowej podjął się 
Janusz Zuziak pisząc W służbie Rzeczypospolitej (1939 -1945). O ile od przewrotu 
majowego Kukiel praktycznie nie sprawował żadnych stanowisk w wojsku, to sytu-
acja zmieniła się wraz z wybuchem wojny, kiedy udał się do Paryża i oddał do dys-
pozycji gen. Sikorskiego. Wkrótce też został zastępcą ministra spraw wojskowych, 
koncentrując większość wysiłków na odbudowie polskich sił zbrojnych. Proble-
mem na który Kukiel szczególnie zwracał uwagę był zły dobór współpracowników 
przez Sikorskiego. Ci bowiem kierując się nierzadko własnym interesem i przeko-
naniem politycznym nie byli skłonni do konstruktywnej współpracy, czego przy-
kład stanowili gen. Izydor Modelski czy Stanisław Kot. We wrześniu 1942 r. gen. 
Sikorski powierzył Kukielowi sprawowanie funkcji ministra spraw wojskowych. 
Jednym z najważniejszych zadań z jakimi musiał się uporać było odpolitycznienie 
wojska, co sukcesywnie czynił. Wyrazem nowej jakości była też zmiana nazwy Mi-
nisterstwa Spraw Wojskowych na Ministerstwo Obrony Narodowej. Po śmierci Si-
korskiego Kukiel kontynuował swoją działalność, stając się pewnego rodzaju me-
diatorem pomiędzy Stanisławem Mikołajczykiem a Kazimierzem Sosnkowskim, 
gdy jednak nie udało mu się doprowadzić do współpracy premiera z Naczelnym 
Wodzem 13 września 1944 r. złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. W listo-
padzie 1944 r. Kukiel raz jeszcze znalazł się na czele MON, tym razem jako kie-
rownik ministerstwa. Z artykułu Janusza Zuziaka możemy dowiedzieć się również 
o roli, jaką odegrał Kukiel w kreowaniu stosunków polsko -radzieckich.

Szlakiem neoromantycznego optymizmu (myśl historyczna po 1945 r.) to tytuł 
pracy Artura Mękarskiego, w której pokusił się on o „próbę uchwycenia i zapre-
zentowania najistotniejszych składników powojennej refl eksji historycznej Ku-
kiela”. W pierwszej części artykułu Autor dowodzi, że myśl historyczna Kukiela 

7  M. Sioma, Publicysta polityczny w dobie rządów piłsudczyków, [w]: Marian Kukiel. Historyk…, s. 128.
8  Zob. Z. Jagodziński, Bibliografia prac i pism gen. Mariana Kukiela, „Teki Historyczne”, Londyn 1978-

-1980, t. XVII, s. 133 -245 oraz Idem, op. cit., [uzupełnienie], „Teki Historyczne”, Londyn 1985, t. XVIII, s. 181-
-185.
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mieści się w romantycznym kanonie interpretowania przeszłości. Wszakże uzna-
wał Kukiel, że przeszłość ciąży nad teraźniejszością a wiedza o przeszłości umoż-
liwia głębsze wniknięcie we współczesne problemy. Wiele miejsca zajmuje opis 
postaci Kukiela jako historyka, ze szczególnym naciskiem na jego „romantycz-
ność”. Nie wydzielona część druga poświecona została ocenom jakie wystawiano 
w omawianym okresie historiografi i krajowej. Wszakże śledzenie życia naukowego 
w kraju było niejako obowiązkiem historyków emigracyjnych, a Kukiel w studio-
waniu, analizowaniu i recenzowaniu prac wychodzących w kraju był bezkonku-
rencyjny. Gros prac poświęconych wspomnianej tematyce zamieszczonych zosta-
ło w „Tekach Historycznych”. Charakterystyczna dla tego okresu była polemika 
z historykami krajowymi, dotycząca idei jagiellońskich i tradycji Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, które w ówczesnej sytuacji politycznej wymagały obrony śro-
dowiska emigracyjnego. Wadliwość przekazu prac krajowych wzięła się stąd, że 
„w strukturze stalinowskiej historiozofi i unia lubelska oraz szlacheckie państwo, 
któremu dała początek, grały rolę czarnych charakterów dziejów odpowiedzial-
nych za petryfi kację feudalizmu i blokowanie płynnej realizacji historiozofi cznego 
scenariusza. Ta historiozofi czna krytyka miała uzasadniać zawężenie pola obser-
wacji historyków do terytorium Polski piastowskiej uosabiającej rzekomo właści-
wą, gniazdową i »prawdziwą« Polskę”9.

O uniwersalności Kukiela, jego wielkości zarówno jako historyka, polityka, 
wojskowego czy też społecznika pisze Rafał Habielski w artykule Wybór broni. 
Marian Kukiel na emigracji. Zwraca uwagę także na fakt, że Kukiela nie można 
„zaszufl adkować” do jednej ze wspomnianych dziedzin, albowiem bardzo łatwo 
jest zatracić właściwe proporcje w przypadku charakteryzowania tak znakomitej 
postaci. Rozwinięciem myśli był zarzut wobec Zuziaka, iż w biografi i Kukiela zbyt 
zdawkowo potraktował on jego pracę naukową, zarówno przed jak i po 1939 ro-
ku10. Autor dowodził ponadto, że mimo dużego zainteresowania bohaterem niniej-
szego tomu, niektóre z jego aktywności emigracyjnych w dalszym ciągu pozostały 
zbyt słabo zbadane. Opisując „pasje” Kukiela Habielski rozpoczął od pracy pisar-
skiej, prezentując stopniową ewolucję jego zainteresowań. Następnie przeszedł do 
działalności uniwersyteckiej, by wreszcie skupić się na omówieniu udziału Kukie-
la w życiu politycznym. Artykuł kończy się zwróceniem uwagi na liczne dowody 
uznania, z jakimi ta wybitna niewątpliwie postać w swym życiu, jak również i po 
śmierci się spotkała.

Miejsce w historiografi i polskiej Rafała Stobieckiego to ostatni z artykułów za-
mykający prezentowany tom. Próbując dokonać swego rodzaju podsumowania 
dorobku Mariana Kukiela Autor sięga w pierwszej kolejności do jego naukowych 
korzeni i ogromnego znaczenia szkoły Szymona Askenazego. Dowiadujemy się też 
jakie, według Kukiela, cechy winno spełniać pisarstwo historyczne, oraz jaka jest 
rola i miejsce historii w przemianach cywilizacyjnych. Warto podkreślić, że Kukiel 
opisując przeszłość wykorzystywał również swoje doświadczenie żołnierza, poli-
tyka i uczonego, co dodatkowo wpływało na jakość blisko 1400 publikacji, których 

9  A. Mękarski, Szlakiem neoromantycznego optymizmu (myśl historyczna po 1945 r.), [w]: Marian Kukiel. 
Historyk…, s. 181.

10  R. Habielski, Wybór broni, Marian Kukiel na emigracji, [w]: Marian Kukiel. Historyk…, s. 199.



Recenzja250

według obliczeń Zdzisława Jagodzińskiego był autorem. Artykuł kończy próba od-
powiedzi na pytanie „co polska nauka historyczna zawdzięcza autorowi »Wojny 
1812 roku«”, dowodząc, że odpowiedź nie może być tylko jedna.

Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki jest pozycją zdecydowanie godną 
polecenia. Każdy z artykułów koncentruje się na nieco odmiennej dziedzinie pra-
cy i twórczości Mariana Kukiela, a zróżnicowane autorstwo poszczególnych prac 
pozwala konfrontować powtarzające się informacje z nieco innej perspektywy, co 
dodatkowo wpływa na możliwość wyrobienia sobie przez czytelnika obiektywnej 
opinii o bohaterze recenzowanego dzieła. Z drugiej jednak strony ta „obiektywna 
opinia” jest ograniczona przez przewijające się w każdym tekście, a odnoszące się 
do gen. Kukiela, określenia takie jak: „wielki”, „wspaniały”, „szlachetny”, „wybitny”. 
Nie jest to oczywiście wada, jednak w tej beczce miodu brakuje przysłowiowej łyż-
ki dziegciu, która bądź to została przez Autorów pominięta, bądź nieodkryta (chy-
ba że naprawdę był gen. Marian Kukiel postacią bez skazy). Nie ma jednak ludzi 
nieomylnych, a Kukiel niewątpliwie godzien wielkich zaszczytów, nie spotykając 
się niemal z żadną krytyką urasta tu do miana postaci mitycznej.

Mocną stroną publikacji jest natomiast sięgnięcie przez Autorów do bogatej 
bazy źródłowej. W większości oparto się, oprócz tekstów wydanych w różnych for-
mach, o materiały archiwalne. U niektórych autorów brakuje natomiast wyraź-
nych konkluzji i wniosków.

Odpowiadając na pytanie: czy warto tworzyć tego typu prace?, odpowiedź wy-
daje się oczywista – jak najbardziej warto! Poza walorami czysto naukowymi pra-
ca „przemyca” bowiem w swej treści pewien pozytywny obraz, wzorzec osobowy 
godny naśladowania. Innymi słowy, zapewne w sposób nawet niezamierzony, Ma-
rian Kukiel wciąż oddziaływuje na odbiorcę, sprawia że czytając konkretny arty-
kuł naukowy, dokonujemy jednocześnie refl eksji nad pewnymi wartościami czy 
postawami.

Łukasz Kopytko
Lublin



Regina Renz
Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. 

Dom – praca – aktywność społeczna
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno -Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, ss. 220.

Problematyka kobieca, poruszona w opracowaniu pod tytułem Kobieta w spo-
łeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny stanowi ważny aspekt naukowych badań 
Autorki. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, jaka była kobieta w międzywojennej 
kielecczyźnie? Pełną odpowiedź na tak postawione pytanie odnajdziemy właśnie 
w książce Reginy Renz.

Tradycyjny model rodziny utrwalany od najdawniejszych czasów sprowadzał 
kobietę do roli żony i matki, natomiast mężczyznę wywyższał do pozycji głowy 
rodziny. Podejmował on ważne decyzje dotyczące majątku, gospodarstwa czy 
choćby istotnych spraw życia codziennego, natomiast dla kobiety był swoistym 
przewodnikiem, który miał ją przeprowadzić przez trudy życia. Sytuacja ta zaczęła 
się zmieniać już w XIX w., a szczególnie w jego drugiej połowie, kiedy to kobiety 
rozpoczęły walkę o swoją przyszłość, o prawo do nauki, pracy zawodowej oraz 
do udziału w życiu publicznym. Hasła emancypacji, głoszone zgodnie z pozyty-
wistycznym duchem epoki, miały na celu przede wszystkim przygotowanie kobiet 
do świadomego decydowania o własnym losie. Wraz z początkiem XX w. coraz 
bardziej nasilała się walka kobiet o prawa wyborcze, ale dopiero pierwsza wojna 
światowa przyspieszyła dążenia do równouprawnienia. Działania wojenne, jak pi-
sze Regina Renz w swej książce, zmusiły kobietę do pracy w zawodach dotychczas 
przeznaczonych wyłącznie dla mężczyzn, takich jak: przemysł zbrojeniowy, maszy-
nowy, chemiczny a także praca na kolei itp. Sytuacja ta pokazała, że kobiety spraw-
dzają się nie tylko w pracy w gospodarstwie domowym, ale również w trudnych 
typowo męskich zajęciach. Po I wojnie światowej pozycja kobiet w społeczeństwie 
uległa szybko postępującym zmianom, uzyskały one prawa publiczne, dzięki któ-
rym mogły brać aktywny udział w wyborach. Jak pisze autorka, pomimo utartego 
stereotypu, że „do garnków uczyć się nie trzeba”, kobiety coraz częściej uczęszczały 
do szkół i zdobywały wykształcenie. Często spotykane zawody wykonywane przez 
kobiety, szczególnie w trudnych warunkach wiejskich, co zostało znakomicie ujęte 
w książce, to choćby położna, personel medyczny czy nauczycielka.

Opracowanie Reginy Renz w sposób wyczerpujący przedstawia trudną drogę 
kobiet, jaką musiały pokonać by móc pracować zawodowo nie tylko w rolnictwie 
ale również w innych sektorach gospodarki, a także by móc się kształcić i przy-
gotowywać fachowo do wykonywanej przez nie pracy. Na uwagę zasługuje to, 
że Autorka niektóre zagadnienia przedstawiła za pomocą tabel, które w sposób 
przejrzysty pokazują nam trudne często do wyobrażenia kwestie statystyczne, co 
w dużej mierze ułatwia czytelnikowi zrozumienie głębi tematu. Dużym ułatwie-
niem jest również przejrzysty układ rozdziałów i stosowanie licznych podrozdzia-
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łów, dzięki którym informacje przekazywane przez Autorkę są uporządkowane 
i zdecydowanie bardziej przystępne dla odbiorcy.

Życie kobiet na międzywojennej Kielecczyźnie zostało tu przedstawione w spo-
sób kompleksowy. Omówiona została pozycja kobiety w rodzinie i społeczeństwie 
a także ich praca, warunki życia codziennego, religijność, aktywność kulturalno-
-oświatowa oraz społeczno -polityczna. Autorka zwraca uwagę czytelników na 
czynnik zamożności kobiet. Życie kobiety wiejskiej różniło się w dużym stopniu 
od życia kobiety -ziemianki czy też kobiety zamieszkującej mniejsze bądź więk-
sze miasto. Różnice dotyczyły nie tylko stylu życia, ubioru, warunków mieszka-
niowych, ale przede wszystkim trudu dnia codziennego. Biedna kobieta wiejska 
musiała wykonywać wszelkie prace domowe i gospodarskie sama, nie miała do 
dyspozycji służby, można powiedzieć, że była to wyczerpująca praca od świtu do 
zmierzchu. Natomiast im bardziej zamożny dom tym większa liczba pomocy do-
mowej, która wyręczała gospodynię w pracy, dzięki czemu mogła ona więcej czasu 
poświęcić choćby na życie towarzyskie czy kulturowe.

Rozprawa Reginy Renz to także skarbnica wiedzy na temat życia kobiety ży-
dowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego w województwie kielec-
kim, której Autorka poświęca bardzo dużo miejsca. Dzięki rozróżnieniu kobiety 
– katoliczki od kobiety – żydówki czytelnik ma pełen obraz tego, jak różniło się 
życie kobiet z punktu widzenia wyznawanej przez nie religii. W książce zawarte 
są wspaniałe opisy kultury żydowskiej, które zasługują na szczególną pochwałę. 
Autorka w sposób prosty i przejrzysty wyjaśnia, na czym oparta jest wiara Żydów 
i przedstawia główne jej założenia. Godne zwrócenia uwagi są opisy liturgii a także 
najważniejszych świąt obchodzonych przez Żydów takich jak choćby szabat. Pro-
blematyka życia kobiety żydowskiej i jej rodziny na międzywojennej Kielecczyź-
nie, została ujęta przez Renz bardzo szeroko w związku z czym opracowanie to 
stanowi pewnego rodzaju kompendium dla czytelników interesujących się właśnie 
tą tematyką i zarazem przez to nabiera charakteru nowatorskiego w badaniach nad 
kulturą żydowską.

Pomimo tego, że książka Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny 
na czołowym miejscu stawia właśnie kobietę i jej życie, to z rozprawy tej dowia-
dujemy się dużo więcej niż zakłada to jej tytuł. Autorka poprzez to opracowanie 
przedstawia nam obraz polskiej międzywojennej rodziny i stosunków w niej panu-
jących. Dzięki niej dowiadujemy się jak funkcjonowały rodziny w województwie 
kieleckim w pierwszej połowie XX w., a także, w jaki sposób zamożność oraz spo-
sób zarobkowania, owych rodzin wpływała na ich życie.

Uwagę czytelnika zwracają przede wszystkim barwne opisy wspomagane pięk-
nymi cytatami, nie tylko kobiet, ale również i mężczyzn, często o charakterze pry-
watnym. Cytaty te zostały wyodrębnione z tekstu oraz użyte w sposób tak kunsztow-
ny, iż stanowią piękne dopełnienie treści, są odzwierciedleniem uczuć i osobistych 
przeżyć ich autorów, przez co podnoszą wartość naukową całej rozprawy.

Zagadnienia omawiane w tej książce zostały przedstawione przez Autorkę za 
pomocą bardzo dobrego języka wypowiedzi, raczej prostego, zrozumiałego dla 
każdego przeciętnego odbiorcy. Dzięki czemu informacje zawarte w opracowa-
niu są szybko przyswajalne a wartka narracja powoduje, że nawet niezorientowa-
ny w temacie czytelnik z każdą kolejną stroną rozbudza swoje zainteresowanie tą 
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jakże ciekawą problematyką. Regina Renz przy pisaniu tej rozprawy wykorzystała 
bardzo bogatą literaturę, co bez wątpienia stanowi jeden z głównych atutów tej 
książki. Liczne źródła archiwalne, źródła drukowane, pamiętniki, wspomnienia, 
kroniki czy też księgi pamięci, prasa i oczywiście kilkadziesiąt pozycji opracowań 
świadczą o wysokiej wartości merytorycznej przedstawianych przez autorkę za-
gadnień. Całość zamyka dosyć pokaźny zbiór kilkudziesięciu ilustracji oraz kilku 
plakatów przedstawiających m. in. dążenia kobiet do równouprawnienia.

Można bez obaw powiedzieć, że książka Kobieta w społeczeństwie międzywojen-
nej Kielecczyzny została napisana z iście kobiecą starannością i troską o szczegóły 
nawet te najdrobniejsze, dlatego w opisach zdarzeń omawianych w tej rozprawie 
zauważyć można niezwykle dużo uczucia i empatycznego podejścia do proble-
matyki międzywojennej kobiety, przez co czyta się ją szybko i bardzo przyjemnie, 
a czas jej poświęcony z pewnością nie jest czasem straconym.

Z całą stanowczością mogę stwierdzić, iż rozprawa Reginy Renz posiada ogrom-
ną wartość i jest nielicznym tego typu opracowaniem, które w sposób tak kom-
pleksowy przedstawia kobietę międzywojennej Kielecczyzny. Zawiera również in-
formacje o przemianach, jakie zachodziły w pierwszej połowie XX w., mianowicie 
mam tu na myśli głównie zmiany świadomościowe, jakie dokonały się w społe-
czeństwie polskim, które w dużym stopniu umożliwiły skuteczne dążenie kobiet 
do równouprawnienia. Dzięki tym przemianom zaczęto wreszcie traktować kobie-
tę, jako pełnowartościowego obywatela, który nie tylko może brać udział w wybo-
rach i decydować o losach własnej ojczyzny, ale także może aktywnie uczestniczyć 
w polityce poprzez przynależność do partii politycznych, o czym również wspo-
mniała autorka w swej książce.

Zmiany, jakie na przestrzeni wieku zachodziły w życiu kobiet mają cha rakter 
przemian cywilizacyjnych, co zostało uchwycone w rozpra wie Kobieta w społe-
czeństwie międzywojennej Kielecczyzny Reginy Renz, dlatego też z całą pewnością 
wejdzie ona na stałe do polskiej histo riografi i, gdyż w pełni ukazuje problematykę 
i tym samym stanowi zachętę do dal szego podejmowania dyskusji, której tematem 
będzie kobieta i jej miejsce w społeczeństwie.

Joanna Woźniak
Radom



Andrzej Wrzyszcz
Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym 

Gubernatorstwie 1939 -1945. Organizacja i funkcjonowanie
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 427

W recenzowanej monografi i Autor w sposób wieloaspektowy omawia funkcjo-
nowanie i organizację wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie 
w okresie okupacji niemieckiej. Analizie poddana została zarówno struktura or-
ganizacyjna wszystkich rodzajów sądów na poszczególnych szczeblach, funkcjo-
nowanie prokuratury, adwokatury i notariatu jak i organizacja resortu sprawiedli-
wości. Autor uwzględnił również przepisy i normy prawe obowiązujące na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa.

Na pierwszych kartach książki autor wyjaśnia Czytelnikowi, co należy rozu-
mieć pod pojęciem „wymiar sprawiedliwości” w stosunku co Generalnego Gu-
bernatorstwa. Określenie to odnoszone do okresu okupacji, budzi bowiem wiele 
wątpliwości, prawnych i moralnych: ,,Sadownictwo niemieckie nie wymierzało 
sprawiedliwości w powszechnym tego słowa rozumieniu. Wydawało ono orzecze-
nia realizujące cele polityczne III Rzeszy”. [s. 32] Skupia również uwagę na od-
zwierciedleniu specyfi ki wymiaru sprawiedliwości wprowadzonego przez władze 
okupacyjne. Było to rozwiązanie pośrednie, niespotykane na innych okupowanych 
przez III Rzeszę obszarach. Wpłynęła na to niejasna pozycja ustrojowa samego 
Generalnego Gubernatorstwa. W okresie okupacji funkcjonowały jednocześnie 
różne systemy sądownictwa – organy wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospoli-
tej, sądownictwo niemieckie, wreszcie wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa 
Podziemnego. Kompetencje poszczególnych sądów często na siebie zachodziły, 
a ferowane wyroki się wzajemnie wykluczały. Zwłaszcza w obrębie sądownictwa 
karnego, gdzie ten sam czyn z punktu widzenia jednego systemu prawnego był 
karany, a z punktu widzenia innego był czynem pożądanym. Wielość sądów funk-
cjonujących na terenie Generalnego Gubernatorstwa spowodował chaos termino-
logiczny, wobec czego Autor podjął się zadania uporządkowania funkcjonującego 
w polskiej historiografi i nazewnictwa.

Klarowna struktura pracy pozwala Czytelnikowi odnaleźć się w zawiłym sys-
temie ówczesnego sądownictwa. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, 
uwag końcowych, wykazów: źródeł, literatury, tabel i dokumentów źródłowych 
użytych w tekście oraz indeksu nazwisk.

Zasadniczym celem Autora jest przedstawienie struktury organizacyjnej nie-
mieckiego sądownictwa karnego i cywilnego tworzącego uproszczony system są-
downictwa powszechnego. Przebadanie materiałów archiwalnych z archiwów pol-
skich i zagranicznych oraz dostosowana do potrzeba pracy analiza orzecznictwa 
pozwoliła odtworzyć praktyczny aspekt działania sądów i innych organów wymia-
ru sprawiedliwości.

Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzający przedstawia w sposób 
modelowy dualistyczny system sądownictwa okupacyjnego. Odnajdujemy tutaj 
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chronologiczny rozwój działań władz okupacyjnych, poczynając od okresu zarzą-
du wojskowego (1 IX – 25 X 1939 r.). Poznajemy mechanizmy, procedury i sposób 
działania funkcjonujących wówczas sądów wojskowych, policyjnych i specjalnych. 
Za punkt wyjścia przy omawianiu poszczególnych typów sądów, Autor przyjmuje 
podstawy prawne, w oparciu o które funkcjonował dany sąd w III Rzeszy Nie-
mieckiej. Następnie odtwarza mechanizmy przenoszenia rozwiązań niemieckich 
na teren Generalnego Gubernatorstwa. Wskazując jednocześnie różnice pomię-
dzy wymiarem sprawiedliwości III Rzeszy a wymiarem sprawiedliwości w GG. 
Ciekawym elementem tej części pracy jest zaprezentowanie postawy polskich sę-
dziów i adwokatów oraz ocena sposobu wykonywania przez nich pracy w warun-
kach wojny i okupacji występująca w polskiej historiografi i. W formie swoistej 
ciekawostki Autor, zakreśla również problematykę funkcjonowania sądownictwa 
kościelnego w latach 1939 -1945.

Dwa kolejno wyodrębnione rozdziały odnoszą się do głównego przedmiotu ba-
dań – organizacji i działalności niemieckiego sądownictwa karnego i cywilnego. 
Autor skupia tu swoją uwagę na kompetencjach sądów specjalnych, prokuratury, 
w działalności których dostrzega przejawy okupacji o charakterze totalitarnym. 
Przemawiać za tym już miała sama właściwość sądów niemieckich w sprawach 
karnych. Jurysdykcji niemieckiego sądownictwa karnego podlegali obywatele III 
Rzeszy, osoby narodowości niemieckiej oraz wszyscy inni mieszkańcy GG bez 
względu na narodowość jeśli popełnili czyny zagrażające autorytetowi III Rzeszy, 
jego obywateli, czyny zabronione rozporządzeniem Generalnego Gubernatora, 
dokonane w budynku służącym władzy niemieckiej. Tak szeroka właściwość oso-
bowa opierała się nie tylko na postawie prawa karnego materialnego, ale również 
na podstawie prawa karno -administracyjnego i karno -skarbowego.

Na kolejnych kartach książki Autor wskazuje na komplikacje wynikające z przy-
jętego przez władze okupacyjne dualistycznego systemu prawa i sądownictwa. Pi-
sze: „Specyfi ka dualistycznego wymiaru sprawiedliwości powodowała koniecz-
ność rozstrzygania licznych sporów kompetencyjnych, problemy powodowało też 
znaczne uproszczenie organizacji sądownictwa niemieckiego w GG w stosunku 
do przepisów obowiązujących w III Rzeszy, które traktowano jako wzorzec.” [s. 
159]. Wyraźna tendencja władz okupacyjnych zmierzająca do uproszczenia za-
równo struktur jak i procedur powodowała, że administracja resortu sprawie-
dliwości musiała decydować w jakim stopniu można przenieść rozwiązanie nie-
mieckie na grunt Generalnego Gubernatorstwa, a kiedy należy szukać rozwiązań 
zastępczych.

Autor odsłania również mechanizmy deprecjonowania sądownictwa polskiego. 
Widoczne to było chociażby w zasadach udzielania pomocy prawnej między GG 
a III Rzeszą. Umowa polsko -niemiecka z 1925 r. została anulowana, władze okupa-
cyjne wprowadziły własne rozwiązania. Zgodnie z nimi sądy niemieckie z Gene-
ralnego Gubernatorstwa mogły bezpośrednio zgłaszać się z prośbą o pomoc praw-
ną do organów sprawiedliwości III Rzeszy natomiast sądy polskie zobligowane 
zostały do korzystania z pośrednictwa kierownika wydziału sprawiedliwości w da-
nym dystrykcie. Kontrowersyjny był również podział spraw karnych pomiędzy 
sądownictwo niemieckie i polskie. Początkowo kwestię tą próbowano rozstrzygać 
na szczeblach lokalnych. Od 1942 r. obowiązywało pismo okólne Willego, zgodnie 
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z którym sądownictwu polskiemu można było przekazać drobne sprawy dotąd za-
rezerwowane dla sądownictwa niemieckiego. Sądy polskie mogły zatem rozstrzy-
gać tylko w sprawach o złamanie rozporządzenia Generalnego Gubernatora oraz 
czynów karalnych popełnionych w budynkach użyteczności władz niemieckich.

W książce nie brakuje również mowy o dyskryminujących, rasistowskich pra-
wach wymierzonych przeciwko ludności żydowskiej. Zgodnie z odgórnymi dy-
rektywami i polityką narodowościową III Rzeszy orzecznictwo karne przeciwko 
Żydom było szczególnie bezwzględne.

Z podobnymi problemami organizacyjnymi i kompetencyjnymi borykało się 
niemieckie sądownictwo cywilne. Autor przedstawia ewolucję struktury tegoż są-
downictwa, na kierunek której bezpośredni wpływ miały działania wojenne. Kon-
centruje uwagę również nad sprawami jakimi najczęściej zajmowały się sądy cy-
wilne. Odtwarza zasady i przebieg postępowania w niemieckich sądach cywilnych. 
Wyjaśnia jak wyglądały zasady pomocy prawnej z III Rzeszą i z obszarami okupo-
wanymi przez III Rzeszę w Europie Środkowo -wschodniej.

W dalszej części pracy Autor skupia się na charakterystyce administracji resor-
tu sprawiedliwości. Przybliża czytelnikowi organizację i strukturę wewnętrzną mi-
nisterstwa oraz politykę kadrową. Wyjaśnia jak resort próbował sobie radzić z bra-
kami w obsadzie sędziowskiej i urzędniczej, które nasilały się wraz z przebiegiem 
działań wojennych na skutek powołań do Wehrmachtu. Porusza również kwestię 
statusu osób zatrudnionych w ministerstwie. Większość stanowili tzw. pracownicy 
oddelegowani do pracy w Generalnym Gubernatorstwie, podlegali oni bezpośred-
niemu nadzorowi Ministra Sprawiedliwości III Rzeszy. Wobec czego trudno mó-
wić o autonomii wymiaru sprawiedliwości w GG.

Autor konsekwentnie dowodzi totalitarnego charakteru okupacji niemieckiej. 
Za jej kolejny przejaw uznaje utworzenie lokalnej administracji resortu sprawie-
dliwości. Rozwiązanie nietypowe i niespotykane w naszej tradycji ustrojowej, po-
zwalało okupantowi na bieżącą i bezpośrednią kontrolę całego aparatu wymiaru 
sprawiedliwości.

Zwieńczeniem pracy jest rozdział poświęcony prawu obowiązującemu i stoso-
wanemu w niemieckim sądownictwie. Analiza orzecznictwa jakiej na potrzeby 
pracy dokonał Autor, pozwoliła mu pokazać stan faktyczny w tej materii. Władze 
niemieckie zdecydowały utrzymać polski porządek prawny, nadając jednak pry-
mat prawu niemieckiemu. Administracja okupacyjna sukcesywnie uchylała ko-
lejne przepisy prawa polskiego, nie zniosła jednak polskiego systemu prawa w ca-
łości. Badania archiwalne jednoznacznie wykazały jednak, że prawo polskie było 
sporadycznie używane do ferowania wyroków sądowych. Autor odsłania rów-
nież kuriozalność procedury sprawdzania wyroków sądów polskich wydawanych 
w oparciu o polskie prawo. „Sprawdzanie” dokonywane było przez sądy niemiec-
kie w oparciu o prawo niemieckie.

Andrzejowi Wrzyszczowi bez wątpienie udało się osiągnąć zamierzone cele 
badawcze. Polska historiografi a wzbogaciła się o nowe, kompleksowe, rzetelnie 
zbadane spojrzenie na wymiar sprawiedliwości w okresie II wojny światowej. 
Przemawia za tym baza źródłowa i bibliografi czna, wykorzystana przy powstawa-
niu publikacji. Autor przeprowadził kwerendę w dziewięciu polskich archiwach 
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i dwóch zagranicznych, uwzględnił dotychczasowy dorobek polskiej i niemieckiej 
nauki o historii państwa i prawa.

Struktura pracy nie budzi zastrzeżeń. A. Wrzyszcz zachowuje proporcje ilo-
ściowe pomiędzy poszczególnym rozdziałami, powiązanymi ze sobą merytorycz-
nie. Wnioski końcowe do jakich dochodzi również są merytorycznie uzasadnione. 
Z całości pracy wyłania się obraz chaotycznie funkcjonującego okupacyjnego wy-
miaru sprawiedliwości, ogarniętego ciągłymi kłopotami organizacyjnymi i kom-
petencyjnymi. Brakowało konkretnych rozwiązań systemowych, które próbowa-
no zastępować jednostkowymi decyzjami w odpowiedzi na konkretne problemy 
praktyczne. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy Autor uznaje słusznie, 
maksymalnie uproszczoną strukturę niemieckiego sądownictwa, zbyt daleko od-
biegającą od swego pierwowzoru by móc prawidłowo funkcjonować. Na taki stan 
rzeczy wpłynęła oczywiście również wojenna rzeczywistość, która powodowała 
nieustanne braki w obsadzie kadrowej sądów, prokuratur i organów administra-
cyjnych. W rezultacie stosunkowo niewielka liczba sądów i duże okręgi sądowe 
powodowały niewydolność całego systemu totalitarnego sądownictwa.

Wzbogacającym treściowo elementem pracy są zamieszczane kopie oryginal-
nych dokumentów, tabele, zestawienia, sprawozdania i dane statystyczne dotyczą-
ce ilości postępowań sądowych. W tekście odnaleźć również można odwołania do 
uznanych autorytetów w obrębie historyków prawa. Ogromnym atutem publika-
cji jest styl literacki. Autor swobodnie porusza się w obszarze pojęciowym języka 
prawnego i czyni go zrozumiały dla każdego czytelnika, nawet nie mającego stycz-
ności ze specyfi ką tegoż języka.

Za przeoczenie korekty należy uznać błędne podanie podziału Generalnego 
Gubernatorstwa na dystrykty, gdzie zamiast dystryktu radomskiego wymienio-
no dystrykt kielecki [s. 60]. Zastanowić się można nad celowością umieszczenia 
w rozdziale II i III podrozdziałów na temat praktyki funkcjonowania niemiec-
kiego sądownictwa w świetle współczesnych badań historycznoprawnych, których 
treść przypomina omówienie bibliografi czne. Wszakże Autor szczegółowo omó-
wił bazę źródłowo i literaturę we wstępie.

Książka adresowana jest w szczególności do historyków i prawników. Sięgnąć 
po nią powinni również inni Czytelnicy zainteresowani szeroko rozumianą pro-
blematyką okupacji niemieckiej w Polsce. Dodatkową zachętą do przeczytania po-
zycji jest fakt, iż książka znalazła się w gronie dziesięciu tytułów nominowanych 
do historycznej nagrody roku im Kazimierza Moczarskiego w 2008 r.

Monika Bartosiak
Radom



Agresja sowiecka 17 września 1939 roku na Kresach 

Wschodnich i Lubelszczyźnie. Studia i materiały
t. 1, pod red. T. Rodziewicza, Towarzystwo Przyjaciół Grodna 
i Wilna. Oddział w Lublinie, Lublin 2009, ss. 254.

Recenzowana praca powstała pod redakcją Tomasza Rodziewicza, znanego 
w regionie lubelskim historyka, obecnie pracownika Archiwum Państwowego 
w Lublinie i prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wil-
na w Lublinie. Wydana w 2009 r. miała na celu upamiętnienie siedemdziesiątej 
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Jest ona również rodzajem hołdu złożonego 
wszystkim poległym, pomordowanym i wywiezionym na skutek działań sowiec-
kich najeźdźców, a następnie okupantów. W jej skład weszły referaty wygłoszone 
w latach 2004 -2009 na sesjach naukowych zorganizowanych z inicjatywy środowi-
ska akademickiego miasta Lublina i lubelskich stowarzyszeń kresowych, a poświę-
conych agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r. i reperkusjom z tym związanym. Nie 
objęła ona jednak, z przyczyn obiektywnych, wystąpień wszystkich prelegentów. 
Ograniczone możliwości fi nansowe sprawiły, że możliwe było opublikowanie tyl-
ko pewnej ich części. Dlatego też książka ta ukazała się jako tom pierwszy. Pozo-
stałe materiały mają zostać wydane w okresie późniejszym.

Książka składa się ze wstępu i osiemnastu artykułów. Całość wieńczy nota o au-
torach, podsumowanie w języku angielskim i zbiór 66 czarno -białych fotografi i. 
Praca posiada ponadto dwa niezwykle wartościowe aneksy. Jeden z nich to mapa 
przedstawiająca obronę Grodna przed Armią Czerwoną w dniach 20 -22 września 
1939 r. w opracowaniu Jerzego Jadeszki. Drugi natomiast ma postać fi lmu zatytu-
łowanego Szkic do portretu porucznika Jana Bołbotta autorstwa znanego populary-
zatora historii, redaktora Adama Sikorskiego.

Omówienie książki rozpocznę od przeanalizowania tytułu. Trzeba szczerze 
przyznać, że może on być na pierwszy rzut oka trochę zastanawiający, zwłaszcza 
dla kogoś, kto nie jest historykiem. Mianowicie: skąd obecność Armii Czerwo-
nej w centrum ówczesnego państwa polskiego? Trzeba jednak pamiętać o tym, iż 
w 1939 r. wkroczyła ona nie tylko na Kresy Wschodnie, co jest faktem na ogół 
powszechnie znanym, lecz także na Lubelszczyznę i Białostocczyznę (przy czym 
ten drugi obszar z określonych względów nie jest przedmiotem zainteresowania 
autorów niniejszej pracy).

Jeżeli chodzi o zasadniczą część publikacji, to referaty zostały zamieszczone, 
moim zdaniem, we właściwej kolejności, mimo że często nie ma między nimi bez-
pośredniego związku przyczynowo -skutkowego. Tom rozpoczyna się od przedsta-
wienia w ogólnym zarysie stosunków polsko -sowieckich przed II wojną światową 
oraz przyczyn agresji z 17 września 1939 r., a kończy szczegółowym omówieniem 
obchodów rocznic agresji sowieckiej w Lublinie w latach 2004 -2009. Wystąpienia 
są różnej objętości (najkrótsze spośród nich ma 2 strony, najdłuższe – 34), formy 
(począwszy od syntezy, poprzez teksty popularyzatorskie, wywiady historyczne, 
a na analizie kończąc) i jakości, ale o tym za chwilę. Autorami tych referatów są 
przede wszystkim zawodowi historycy, w tym wielu regionalistów i archiwistów, 
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ale także ludzie bez przygotowania historycznego. Wszystkich ich łączy jednak 
niezwykłe zainteresowanie Kresami Wschodnimi i Lubelszczyzną oraz silny sto-
sunek emocjonalny do tych terenów, czego niejednokrotnie dają wyraz w prezen-
towanych tekstach.

Tekst Waldemara Kozyry pt. Pakt Ribbentrop -Mołotow a Ziemie Wschodnie II 
Rzeczypospolitej stanowi ciekawy wstęp do całej publikacji. Obrazuje on stosunki 
polsko -sowieckie, począwszy od zakończenia I wojny światowej, a na tragicznym 
dniu 17 września skończywszy. Szczególnie dużo miejsca Autor poświęcił opi-
saniu kulis prowadzonych w Moskwie rozmów angielsko -francusko -sowieckich 
oraz zawarcia przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję paktu Ribbentrop-
-Mołotow. Waldemar Kozyra dochodzi do wniosku, iż nie sposób było uniknąć 
wojny w 1939 r. Nie boi się przy tym wysuwać także tez kontrowersyjnych, idąc 
niejako pod prąd dotychczasowej historiografi i, jak np. uznanie rozkazu Rydza-
-Śmigłego z 17 września za decyzję przemyślaną i tak naprawdę jedynie słuszną 
w ówczesnych warunkach. Z tym akurat w pełni się zgadzam.

Kolejny tekst, autorstwa Jerzego Prochwicza pt. Zarys działań Korpusu Ochrony 
Pogranicza 17 września 1939 roku w obronie granicy wschodniej II Rzeczypospo-
litej – jest, moim zdaniem, niedostatecznie dopracowany. Nie dotyczy to jednak 
strony faktografi cznej. Widać bowiem wyraźnie, że Autor przeprowadził napraw-
dę żmudną pracę badawczą w celu zaprezentowania losów załóg poszczególnych 
strażnic. Mój zarzut dotyczy raczej sposobu przedstawienia tych faktów. Czytelnik 
dosłownie męczy się pokonując kolejne strony artykułu. Wskazane by było od-
powiednio go uatrakcyjnić pod względem stylistycznym. Pozostawiam jednak te 
kwestie do głębszego przemyślenia już samemu Autorowi.

Walki o Grodno we wrześniu 1939 r. zostały przedstawione przez Jerzego Ja-
deszkę. Dokonuje on w mojej ocenie rzetelnego opisu wydarzeń. Świadczy o tym 
fakt, że stara się naświetlić problem z różnych stron. W tym celu sięga nie tylko 
po relacje polskich uczestników walk, ale także po relacje drugiej strony. Zarów-
no jedne, jak i drugie są bardzo tendencyjne i Jerzy Jadeszko musiał włożyć duży 
wysiłek w weryfi kację tych źródeł. W wyniku tych zabiegów badawczych powstała 
ciekawa relacja o wypadkach, które miały miejsce w Grodnie we wrześniu 1939 r. 
Warto dodatkowo zauważyć, że Autor nie generalizuje. Dotyczy to przede wszyst-
kim postawy mniejszości narodowych i wyznaniowych w czasie walk o miasto. 
Wiadomo, że większość spośród wyżej wymienionych była przychylnie nastawiona 
wobec Sowietów i wspomagała ich. Nie można jednak zapominać, że byli jeszcze 
tacy przedstawiciele tych mniejszości, którzy uznawali Polskę za swoją prawdzi-
wą ojczyznę. Na dowód tego Jerzy Jadeszko przytacza niezwykle piękny w swym 
wyrazie przykład Chaima Margolisa, Żyda, który nie tylko aktywnie uczestniczył 
w obronie Grodna przed Armią Czerwoną, ale także, gdy była taka potrzeba, ofi a-
rował swoje własne życie za życie kolegów z oddziału, Polaków.

Niezwykle interesujący jest także kolejny referat Tomasza Rodziewicza po-
święcony życiu i bohaterskiej śmierci ppor. rez. Jana Bołbotta – dowódcy forty-
fi kacji w Tynnem we wrześniu 1939 r. Z przykrością należy stwierdzić, że tak za-
służona dla Polski postać jest zupełnie nieznana ogółowi społeczeństwa, a nawet 
samemu środowisku historyków. Ja sam, szczerze przyznam, dopiero na krótko 
przed otrzymaniem niniejszej książki do ręki poznałem sylwetkę ppor. Bołbotta 
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z jednego z programów redaktora Adama Sikorskiego. W czasie oglądania tego 
programu, a następnie czytania referatu Tomasza Rodziewicza pojawiła się u mnie 
smutna refl eksja: ilu jeszcze jest takich nikomu nieznanych „Bołbottów”, którzy 
oddali swoje życie dla Polski? Przykre jest również to, że do dziś dnia nie znamy 
miejsca pochówku tego dzielnego ofi cera. Całe szczęście, są jednak jeszcze tacy lu-
dzie, jak mjr Emil Edward Markiewicz, bezpośredni dowódca Bołbotta z kampanii 
wrześniowej (który od momentu śmierci por. Bołbotta usilnie zabiegał o nadanie 
mu Krzyża Virtuti Militari V klasy), czy właśnie pan Rodziewicz, którzy wyciągnę-
li postać porucznika z historycznego niebytu.

W dalszej kolejności mamy do czynienia z cyklem artykułów zawierających 
wspomnienia osób, które bezpośrednio przeżyły sowiecką agresję 1939 r. i okupa-
cję. Są to: Relacja Piotra Horobowskiego -Zaranka o wydarzeniach 17 września 1939 
roku i okupacji sowieckiej w Dziśnie (Tomasz Rodziewicz), Wspomnienia o sowiec-
kich okupacjach Wilna w latach 1939 -1941 (Jan Karyszkowski), 17 września na 
Wołyniu w świetle relacji i wspomnień (Leon Popek), Agresja sowiecka na Woły-
niu i Ziemi Chełmskiej w świetle „Pamiętnika” Wincentego Pietrzykowskiego (Jerzy 
Masłowski), Krótka okupacja sowiecka Chełma widziana oczami czternastoletnie-
go chłopca. Fragment rozmowy ze Stanisławem Kupczyńskim (Janusz Łosowski). 
Owe relacje zawierają wiele bardzo ciekawych szczegółów, nad którymi nie będę 
się jednak w tym miejscu rozwodził. Ograniczę się tylko do pewnej uwagi ogólnej. 
Mianowicie, niezależnie od tego, jak dużo znajduje się w tych świadectwach istot-
nych informacji, ich rola jest nieoceniona, głównie ze względu na to, że są to często 
jedyne wiadomości, zwłaszcza jeżeli chodzi np. o ustalenie podstawowych faktów 
związanych z okupacją sowiecką na tych terenach. Historycy bowiem w dalszym 
ciągu dysponują niewystarczającą podstawą źródłową. Jest to spowodowane nie 
tylko tym, że nie zachowały się na miejscu źródła urzędowe, ale przede wszystkim 
brakiem pełnego dostępu do archiwów rosyjskich. Jeszcze raz zatem przekonuje-
my się bardzo mocno, jak duże znaczenie ma odpowiednio zweryfi kowana relacja 
w postępowaniu badawczym historyka.

Działania Grupy płk. Tadeusza Kaliny -Zieleniewskiego we wrześniu i paź-
dzierniku 1939 r. scharakteryzował Tomasz Bordzań. Nie było to jednak łatwe za-
danie z co najmniej kilku powodów. Nie bez znaczenia były tutaj: improwizowany 
charakter jednostki, krótki okres jej istnienia oraz brak wspomnień wyższych ofi -
cerów grupy. Mimo tych licznych trudności udało się Autorowi stworzyć zwię-
zły i rzeczowy opis prezentujący genezę i najważniejsze dokonania żołnierzy płk. 
Zieleniewskiego.

W niniejszym tomie poruszony został także przez Marcina Palucha wątek obec-
ności jednostek Armii Czerwonej w rejonie Radecznicy w 1939 r. Moim zdaniem 
układ referatu jest nieco zaburzony. Przede wszystkim zbyt obszerny jest fragment 
poświęcony historii klasztoru do 1939 r. Zajmuje on prawie tyle samo miejsca, co 
pozostała część wystąpienia, stanowiąca jego meritum. Niemniej Autor dokładnie 
– jak na posiadane dość skromne materiały źródłowe – przedstawił ruchy oddzia-
łów Armii Czerwonej na ziemi radecznickiej oraz konsekwencje, jakie niosła ta 
obecność dla mieszkańców tych terenów, ze szczególnym uwzględnieniem żyją-
cych w klasztorze w Radecznicy oo. Bernardynów.
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Michał Czacharowski w swoim wystąpieniu zatytułowanym Sowieckie zbrodnie 
wojenne na Lubelszczyźnie we wrześniu i październiku 1939 roku pokazał, jak duże 
niebezpieczeństwo groziło ludności polskiej i żołnierzom Wojska Polskiego, często 
już bezbronnym, bo wracającym z wojny do swych domów, ze strony Armii Czer-
wonej, NKWD oraz mniejszości narodowych i wyznaniowych. Przedstawione zo-
stały motywy działania oprawców. Autor opisał również, głównie w oparciu o pra-
cę Ryszarda Szawłowskiego (Karola Liszewskiego), Wojna polsko -sowiecka 1939, 
t. 1 -2, Warszawa 1996, największe zbrodnie dokonane na polskich obywatelach 
we wrześniu i październiku 1939 r. na Lubelszczyźnie. W tych przykładach uderza 
wyjątkowe okrucieństwo i zezwierzęcenie zbrodniarzy.

Bardzo dobry jest natomiast następny w kolejności referat Danuty Malono-
wej poświęcony losowi polskich ofi cerów, policjantów i funkcjonariuszy innych 
służb mundurowych po 17 września 1939 r. Wykorzystując fragmenty wspomnień 
(przede wszystkim Józefa Czapskiego, Henryka Gorzewskiego, ks. Zdzisława Pesz-
kowskiego i Stanisława Swianiewicza) oraz dobrze znane dane faktografi czne, Au-
torka dokonała niezwykle ciekawej prezentacji, czego efektem jest ukazanie losu 
polskich jeńców wojennych w sowieckiej niewoli. Na szczególną uwagę zasługu-
ją tutaj wspomniane już relacje bezpośrednich uczestników wydarzeń, które do-
brze oddają atmosferę tamtych dni – atmosferę grozy, niepewności. Co jest, myślę, 
również warte podkreślenia, Danuta Malonowa nie skupiła się tylko na dramacie 
ofi cerów, ale także ich rodzin, które zostały deportowane w głąb Związku Sowiec-
kiego. Autorka przedstawiła kulisy ujawnienia przez Niemców zbrodni katyńskiej, 
a także konsekwencje, jakie później spotkały w związku z tym polski rząd emi-
gracyjny. Opisała także walkę o prawdę Katynia już po II wojnie światowej aż do 
czasów obecnych oraz jej skutki.

Jan Trynkowski w artykule Członkowie Konwentu Polonia – ofi ary agresji so-
wieckiej 17 września 1939 roku przedstawił historię tej mało znanej organizacji pa-
triotycznej, która przez cały okres swego istnienia brała czynny udział w walkach 
o niepodległość Polski, a następnie w jej obronie. Nie inaczej było też w latach 
II wojny światowej. Łącznie, w okresie od 17 września 1939 r. do końca czerwca 
1941 r. zostało przez Sowietów zamordowanych, aresztowanych lub wywiezionych 
56 członków konwentu (represje dotknęły co trzeciego z nich). Przedstawione 
dane są więc dowodem wielkiej postawy ideowej konwentowiczów oraz ich nie-
zwykłej ofi arności.

Kolejny prelegent – Anatol Sulik udowodnił, że nie na darmo nosi tytuł Opie-
kuna Miejsc Pamięci Narodowej na Wołyniu. W swoim wystąpieniu zaprezen-
tował szerszemu ogółowi wyniki swoich prac poszukiwawczo -badawczych, któ-
rych owocem było odnalezienie grobów żołnierzy polskich poległych we wrześniu 
1939 r. w rejonie Szacka, a następnie ich udokumentowanie i upamiętnienie – przy 
udziale Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jestem przekonany, że Autor 
odniesie jeszcze niejeden znaczący sukces na tym niezwykle ważnym polu, jakim 
jest przywracanie pamięci narodowej.

W następnym z kolei tekście znalazły się informacje na temat wystawy przy-
gotowanej przez Stefana Janickiego, Janusza Łosowskiego i Tomasza Rodziewicza, 
a poświęconej sytuacji politycznej, działaniom militarnym i następstwom ataku 
Sowietów 17 września. Szczegółowo zostały w nim omówione poszczególne jej 
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elementy składowe. Już tylko po pobieżnej lekturze widać, że koncepcja ekspozycji 
była dokładnie przemyślana, a materiały starannie dobrane. Tym bardziej cieszy 
fakt, że odwiedziła ją liczna grupa młodzieży szkolnej, co pozwala mieć nadzieję, 
że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach będzie wciąż żywa w młodym poko-
leniu Polaków.

Filip Kwiatek zaprezentował materiały archiwalne związane z tematem niniej-
szej pracy, a znajdujące się w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego (dawne 
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej), przy czym jest tu mowa o zbiorach foto-
grafi cznych, jak i zbiorze nagrań.

Tom kończy wystąpienie Tomasza Rodziewicza, stanowiące szczegółowe omó-
wienie obchodów rocznicy agresji sowieckiej na Polskę organizowanych w Lubli-
nie w latach 2004 -2009. Na podstawie tego zestawienia można zaobserwować, jak 
te uroczystości ewoluowały, stając się z czasem stałym punktem w kalendarzu co-
rocznych imprez kulturalnych i patriotycznych w tym mieście.

Po tej analizie, czas wreszcie na podsumowanie. Niniejsza książka jest niezwy-
kle interesującą pozycją, aczkolwiek poszczególne wystąpienia są różnej jakości. 
Ogółem należy jednak stwierdzić, że stanowi ona wartościowe uzupełnienie do-
tychczasowych prac, takich jak: J. Łojek, Agresja 17 września 1939, Warszawa 1990; 
R. Szawłowski (Karol Liszewski), Wojna polsko -sowiecka 1939, t. 1 -2, Warszawa 
1996; Cz. Grzelak, Kresy w czerwieni 1939. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę, 
Warszawa 2008; Cz. Grzelak, H. Stańczyk, Kampania Polska 1939 roku, Warszawa 
2008; w. Cygan, Kresy w ogniu. Wojna polsko -sowiecka 1939, Warszawa 1990; czy 
Okupacja sowiecka (1939 -1941) w świetle tajnych dokumentów, Warszawa 1996. 
Pewne kwestie porusza ona po raz pierwszy, inne opisuje znacznie szerzej, jeszcze 
inne przedstawia w zupełnie nowym, nieznanym dotąd świetle. Autorzy nie stro-
nią przy tym od tez kontrowersyjnych, niepopularnych, nie boją się również tema-
tów trudnych. Recenzowana praca z całą pewnością powinna się znaleźć na półce 
każdego historyka zajmującego się bliżej tą tematyką.

Marcin Tuzinek
Radom
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W odpowiedzi Piotrowi Cichorackiemu na recenzję pracy 

Waldemara Kozyry, Polityka administracyjna ministrów spraw 

wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 -1939, 
Lublin 2009, Wyd. UMCS, ss. 680.

Na wstępie, pragnę wyrazić zadowolenie, że P. Cichoracki zechciał pochylić się 
nad moją pracą i ją zrecenzować. Jest to interesujące wystąpienie, jednakże z nie-
którymi jego konstatacjami i uwagami jestem zmuszony polemizować.

W pierwszej kolejności chciałbym odnieść się do samej konstrukcji recenzji. 
Otóż, jej autor jednoznacznie stwierdza, iż dotyczy ona całej pracy, ale dlatego, że 
jest obszerna – przedstawi pod jej adresem jedynie różnego rodzaju uwagi. Nieste-
ty uważam, że jego „uwagi” dotyczą (poza sprawami bazy źródłowej i redakcyjno-
-korektorskimi) tylko i wyłącznie jednego jej aspektu, czyli kwestii politycznych 
(społeczno -politycznych). A przecież, opracowanie to traktuje jeszcze o tak złożo-
nych zagadnieniach jak: polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych 
wobec bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym zwalczanie przestępczo-
ści pospolitej przez Policję Państwową i sprawy porządku publicznego), polity-
ka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych w zakresie obronności kraju, 
zdrowia publicznego, samorządu terytorialnego, aprowizacji państwa, techniczno-
-budowlanych. Następnie, porusza zagadnienia polityki administracyjnej w sferze 
organizacji i funkcjonowania urzędów (w tym organizacji wewnętrznej urzędów, 
techniki legislacyjnej i publikatorów urzędowych, procesów kancelaryjnych i decy-
zyjnych, korpusu urzędniczego). Omawia politykę administracyjną szefów resor-
tu spraw wewnętrznych w zakresie inspekcji ministerialnej. Problemy te, zajmują 
niemal 2/3 pracy i w polskiej historiografi i po raz pierwszy zostały tak gruntownie 
zaprezentowane. P. Cichoracki nie odniósł się do nich w najmniejszym stopniu 
chyba, że uznamy za te odniesienia stwierdzenia typu: „popełniono najprawdo-
podobniej błędy w obliczeniu nadwyżki budżetowej MSW w latach 1926/1927 (s. 
128)”, „popełniono najprawdopodobniej błędy […] we wskazaniu odsetka wykry-
walności przestępstw (s. 383)”; „tabela nr 12 znalazła się w nieodpowiednim pod-
rozdziale (s. 477)”. Rozumiem, że recenzent nie posiada dostatecznych kompeten-
cji by właściwie ocenić zagadnienia sensu stricto administracyjne pomieszczone 
w mojej pracy, ale uczciwość recenzencka nakazuje o tym wprost powiedzieć. 

Po przeczytaniu recenzji z przykrością stwierdzam, że recenzentowi obce są po-
jęcia z zakresu nauk o państwie, prawie administracyjnym i administracji, a prze-
cież na siatce pojęciowej tych dyscyplin naukowych oparta została teoretyczna 
konstrukcja książki. Nie rozróżnia on np. pojęcia „minister spraw wewnętrznych” 
od pojęcia „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych” (szerzej na ten temat: wstęp, s. 28 
– 29, rozdz. I, s. 71 – 72). Uważa, że podmiotem moich rozważań jest „Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych”, a nie „ministrowie spraw wewnętrznych”. Dlatego też, 
w całej recenzji używa pojęcia: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (najczęściej 
skrótu: MSW)” i ani razu pojęcia: „minister (ministrowie) spraw wewnętrznych”. 
W istocie, pracę traktuje jako monografi ę „przedwojennego MSW” pisząc: „W tym 
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kontekście, W. Kozyrę można uznać za predestynowanego do stworzenia synte-
tycznego opracowania dotyczącego międzywojennego MSW”. Jednakże, „polity-
ka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych” a dzieje „międzywojennego 
MSW” to dwa odrębne obszary badawcze. 

Polemista słusznie wskazuje, że układ pracy jest „hybrydalny”. Dwa pierwsze 
rozdziały mają ujęcie „problemowo -chronologiczne” a pozostałe: „chronologiczno-
-problemowe”. Chwali mnie za to, że w rozdziale I zaprezentowałem kompetencje 
ministrów (ale nie ministerstwa jak pisze, ponieważ ono żadnych kompetencji nie 
miało) i podległych im organów. Natomiast proponuje likwidację rozdziału dru-
giego poprzez stworzenie „zestawu bardziej syntetycznych biogramów umieszczo-
nych np. w aneksie, przy jednoczesnym rozszerzeniu podrozdziału analitycznego”. 
Gdyby nie była mu obca teoria podmiotowego ujęcia organu administracyjnego, 
a przynajmniej dokładniej przeczytał wstęp (s. 28 -29) zrozumiałby, że podstawą 
koncepcyjną dwóch pierwszych rozdziałów pracy jest wskazana teoria. Głosi ona, 
że organ administracyjny składa się – generalnie rzecz ujmując – z dwóch za-
sadniczych elementów: a) kompetencyjnego (organizacyjnego), b) personalnego 
(ludzkiego), przy czym ten drugi element jest najważniejszy, gdyż kreuje „piastuna 
władzy administracyjnej”. Dlatego też, rozdział I traktuje o kwestiach kompeten-
cyjno – organizacyjnych organu administracyjnego, a rozdział II dotyczy piastu-
na władzy administracyjnej, w tym przypadku – ministrów spraw wewnętrznych. 
Przesunięcie biogramów ministrów spraw wewnętrznych do aneksu w sposób za-
sadniczy zniszczyłoby koncepcję prezentowania organu administracyjnego jakim 
był minister spraw wewnętrznych w ujęciu podmiotowym. 

Mój oponent pisze: „Cechą szczególną książki są bardzo liczne egzemplifi kacje 
konkretnymi epizodami czy to związanymi z działalnością MSW, czy to z wydarze-
niami o charakterze lokalnym”. Stwierdzenie to i jemu podobne, potwierdza moje 
wcześniej już wyrażone przeświadczenie, że recenzja nie dotyczy pracy traktującej 
o „polityce administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych II RP”, ale monogra-
fi i mówiącej o „międzywojennym MSW”. Przypomnę więc fragment wstępu (s. 
16 -17): „Historia administracji jest jedną z młodszych gałęzi nauk historycznych. 
Wiele zagadnień z jej zakresu czeka na swojego historyka. Mimo rozpoczętych już 
badań, takim nowym obszarem dociekań naukowych jest problematyka polity-
ki administracyjnej organów administracji publicznej. Uważam, iż zagadnienie to 
jest bardzo ważne w procesie naukowego poznania dziejów administracji publicz-
nej. Poprzez badanie polityki administracyjnej poznajemy formy i metody funk-
cjonowania organów administracji publicznej w praktyce, w danej rzeczywistości 
dziejowej. Dlatego też, niniejsza praca traktuje o polityce administracyjnej mini-
strów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918 -1939. Polityka 
ta, ukazana jest od strony koncepcyjnej jak też form i metod jej realizacji. Autor, 
szczególną uwagę zwrócił na sposoby jej wykonywania przez szefów Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych oraz podległe im organy administracji publicznej. W ten 
sposób mógł ukazać rzeczywiste, praktyczne skutki tej polityki, a w konsekwencji 
dokonać właściwej oceny polityki administracyjnej ministrów spraw wewnętrz-
nych RP z lat 1918 -1939. Przy tak skonstruowanych założeniach metodologicz-
nych pracy, cechuje się ona znaczną rozpiętością tematyki badawczej oraz pewną 
szczegółowością prezentowanych zagadnień”. W świetle powyższego stwierdzam, 
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co następuje: po pierwsze, nie uważam, by w pracy występowało zbyt wiele egzem-
plifi kacji, gdyż stosowałem je z dużą ostrożnością. Po drugie, pewne „uszczegóło-
wienie” poszczególnych zagadnień rzeczywiście występuje, gdyż wynika to z celu 
pracy i jej założeń metodologicznych. Otóż, opracowanie to prezentuje z jednej 
strony koncepcje polityki administracyjnej, a z drugiej formy i metody jej reali-
zacji. Dlatego też, oprócz omówienia podstawowych aktów prawnych, które legły 
u podstaw tej polityki zaprezentowałem również sposoby jej wykonywania przez 
niższe i najniższe ogniwa aparatu administracyjnego (wojewodów, starostów, bur-
mistrzów itp.). Podjąłem więc próbę ukazania kierunków działań poszczególnych 
organów i władz administracyjnych, co skutkowało pewnym uszczegółowieniem 
narracji. 

P. Cichoracki pisze, że wykorzystywane przeze mnie sprawozdania i podane 
w nich informacje „są bez wątpienia niekiedy interesujące same w sobie, ale tutaj 
trudno doszukać się innego związku z polityką MSW, jak to, że po prostu zostały 
odnotowane w sprawozdaniach administracji różnego stopnia”. Odpowiadając na 
ten zarzut, naprzód odwołam się ponownie do wstępu (s. 27): „Ustalania koncepcji 
oraz kierunków realizacji polityki administracyjnej ministrów spraw wewnętrz-
nych w Polsce międzywojennej, dokonywałem głównie poprzez badanie ówcze-
snego ustawodawstwa, a w szczególności wewnętrznego prawa administracyjnego, 
określanego też jako akty kierownictwa wewnętrznego. Uważam, że w wewnętrz-
nym prawie administracyjnym zawarta została istota polityki administracyjnej. 
Analizowanie tych dokumentów, to faktycznie odkrywanie mechanizmów rządzą-
cych polityką administracyjną. To odkrywanie „sfery cienia” w działalności orga-
nów administracyjnych, w tym przypadku  - urzędu ministra spraw wewnętrznych”. 
Tak więc, jednym z najważniejszych rodzajów „aktów kierownictwa wewnętrzne-
go” są dokumenty określane jako „raporty”, „sprawozdania”, „komunikaty”, „ela-
boraty” itp. Odgrywały (i odgrywają) one zasadniczą rolę w kreowaniu i realizo-
waniu polityki administracyjnej poszczególnych organów administracyjnych. Mój 
polemista, w sprawozdaniach tych dostrzega jedynie „zwykłą warstwę informa-
cyjną”. Natomiast nie zauważa „warstwy zasadniczej”, ujawniającej formy i metody 
ustalania i realizowania polityki administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych. 
Treść sprawozdania, forma jej prezentacji, ilość miejsca poświęcona danemu za-
gadnieniu, ujawniają wiedzę na temat aktualnie prowadzonej polityki przez dany 
organ administracyjny. W zależności kto i do kogo kierował dane sprawozdanie, 
mogło ono zawierać różnego rodzaju dyrektywy polityczno – administracyjne, sy-
gnalizować obszary zagrożeń, wskazywać formy i metody postępowania, zakreślać 
ramy dyskrecjonalne władzy administracyjnej oraz wskazywać sposoby rozwią-
zywania przez nią poszczególnych spraw. Nie zgadzam się więc z oponentem, że 
w podrozdziale 1.3. rozdz. VI „z wyjątkiem pierwszych fragmentów dotyczących 
działań MSW skierowanych przeciwko masonerii, pozostałe dwie trzecie tekstu to 
po prostu opis sytuacji w kraju na podstawie sprawozdań ministerialnych”. Otóż, 
w tymże podrozdziale na s. 565 piszę: „Od początku 1939 roku sytuacja między-
narodowa stawała się coraz bardziej skomplikowana i napięta, a jej sprawy zaczęły 
absorbować opinię publiczną […]. W tej sytuacji minister spraw wewnętrznych 
i podległe mu służby ze szczególną uwagą obserwowały zachowanie się społe-
czeństwa, prowadząc politykę administracyjną w duchu konsolidacji wewnętrznej 
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i skupienia się wokół najwyższych władz cywilnych i wojskowych Polski”. Dalsza 
część pracy to nie „opis sytuacji w kraju” – choć i tak można ją odczytać traktując 
rzecz powierzchownie  - ale przede wszystkim obserwacja społeczeństwa i ustala-
nie na jej postawie dyrektyw dla dalszych działań polityczno  - administracyjnych. 

Gdy chodzi o konstrukcję pracy, recenzent zwrócił uwagę na to, że w rozdziale 
I podrozdział „Zakończenie działalności urzędu ministra spraw wewnętrznych: 1 
– 30 września 1939” umieszczony jest jako przedostatni, a nie ostatni. Niestety, nie 
mogę zgodzić się z tą obiekcją. Gdyby P. Cichoracki uważniej czytał ten rozdział, 
to zapewne zauważyłby, że obejmuje on czas od 17 XII 1917 roku do 30 IX 1939 
roku. W konsekwencji, w ujęciu chronologicznym otwiera go zagadnienie powsta-
nia i funkcjonowania MSW w okresie I wojny światowej, a zamyka właśnie czas 
kampanii wrześniowej. Natomiast podrozdział ostatni: „Budżet resortu spraw we-
wnętrznych”, analizuje sytuację fi nansową resortu od momentu jego powstania do 
zakończenia działalności. Umieszczenie tegoż podrozdziału przed podrozdziałem 
o zakończeniu działalności urzędu byłoby zupełnie nielogiczne i przerwałoby tok 
wykładu na temat organizacji i funkcjonowania urzędu ministra spraw wewnętrz-
nych w okresie: 17 XII 1917 – 30 IX 1939. Polemista zarzuca mi również, że w za-
kończeniu streszczam książkę, zamiast zaprezentować syntetyczną ocenę działań 
resortu. Oczywiście nie zgadzam się z tym poglądem. Uważam, że jeżeli praca jest 
obszerna, poruszająca wiele zagadnień niekiedy w sposób dość szczegółowy, to za-
kończenie powinno być przede wszystkim jej résumé, w którym najlepiej wskazać 
na cechy istotne dla omawianego problemu. 

Piotr Cichoracki, gdy chodzi o stronę „warsztatową książki” (raczej o bazę 
źródłową i jej wykorzystanie), zgłosił kilka uwag, do których się teraz odniosę. 
Po pierwsze, skonstatował, że w pracy nieobecne są archiwalia białoruskie. Otóż, 
przy selekcji materiałów pozawarszawskich zastosowałem podział kraju na część 
„centralną”, „południową” „wschodnią” i „zachodnią”. Część „wschodnią” repre-
zentowały przede wszystkim archiwalia urzędu wojewódzkiego wileńskiego oraz 
wołyńskiego i tarnopolskiego. Po pewnym namyśle, zrezygnowałem z materiałów 
archiwalnych pomieszczonych w Brześciu nad Bugiem, gdyż w przeciwieństwie do 
recenzenta nie uważam, by województwo poleskie było „obszarem specyfi cznym, 
wobec którego władze polskie stosowały szczególne rozwiązania”. Województwa 
poleskie i nowogródzkie były w istocie „subregionami” „Wileńszczyzny”, tworząc 
z nią obszar Polski północno -wschodniej, którego naturalną stolicą było Wilno. 
Dlatego też, zarządzenia szefów MSW kierowane do Urzędu Wojewódzkiego Wi-
leńskiego w zdecydowanej większości przypadków były powielane dla urzędów 
w Brześciu nad Bugiem i Nowogródku. 

Po drugie, recenzent sugeruje, że powinienem pokusić się o ocenę tego, na ile 
materiały archiwalne pozawarszawskie są w stanie zrównoważyć zdekompletowa-
ne materiały zespołu MSW w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Uważam, iż 
w sposób dostateczny kwestie te wyjaśniłem we wstępie. Przypomnę więc raz jesz-
cze, że dla badań nad polityką administracyjną podstawowe są archiwalia Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych (posiadające stempel Kancelarii MSW). Ich specyfi ką 
jest to, że nie znajdują się one w zdekompletowanym Zespole MSW w Warsza-
wie, ale przede wszystkim w pozostałościach aktowych urzędów wojewódzkich. 
Materiały te „nic nie rekompensują” gdyż są aktami przedwojennego MSW tyle, 
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że znajdującymi się w archiwach pozawarszawskich. Gdyby zachował się zespół 
MSW w AAN, to te same materiały, które czytałem w Lublinie, Wilnie czy Pozna-
niu czytałbym w Warszawie. Dlatego też, podtrzymuję tezę, że źródła archiwalne 
potrzebne dla badania polityki administracyjnej ministrów spraw wewnętrznych, 
czy szerzej dziejów resortu spraw wewnętrznych „występują w znacznych a nawet 
obfi tych ilościach, lecz cechują się tym, że są rozproszone”. 

W recenzji jest dużo uwag szczegółowych, do których, przynajmniej w części 
się ustosunkuję. 

I tak, P. Cichoracki odnosząc się do rozdziału II stwierdza, że biografi e nie-
których ministrów są zbyt obszerne i wskazuje na biogram Stefana Smulskiego. 
Niestety, inaczej postrzegam rolę i znaczenie ministra niż tylko przez długość jego 
kadencji ministerialnej. Uważam, że S. Smulskiego należało przedstawić tak, jak 
każdego innego ministra. Jego rola i znaczenie dodatkowo wzrasta gdy przypo-
mni się, że był on ostatnim ministrem spraw wewnętrznych w okresie demokra-
cji parlamentarnej oraz szefem MSW w czasie zamachu majowego. Recenzent 
pisze: „Niekiedy W. Kozyra rozbudowuje opisy tła politycznego działalności mi-
nistrów, mają one [jednak – przyp. W.K.] bardzo pośredni związek z ich poczyna-
niami”. Pogląd ten, jeszcze raz utwierdza mnie w przekonaniu, że mojemu pole-
miście nieznane są pojęcia z zakresu nauki administracji, m. in. pojęcie polityki 
administracyjnej, które również obszernie zaprezentowałem we wstępie (s. 17 -26). 
Przypomnę więc jeszcze raz (s. 26): „Polityka administracyjna ministrów spraw 
wewnętrznych RP w sposób podstawowy i zasadniczy uwarunkowana była pro-
cesami politycznymi zachodzącymi w Polsce okresu dwudziestolecia międzywo-
jennego. Dlatego też, w niniejszej pracy, działalność administracyjna kierowników 
resortu spraw wewnętrznych będzie przeze mnie analizowana w przedziałach cza-
sowych charakterystycznych dla historii politycznej Drugiej Rzeczypospolitej, to 
jest w latach 1918 -1926, 1926 -1930; 1930 -1935; 1935 -1939”. Właśnie, by zrozu-
mieć politykę administracyjną ministrów spraw wewnętrznych należy w szczegól-
ny sposób scharakteryzować okoliczności polityczne w jakich dany minister obej-
mował urząd, ogólną sytuację polityczną w kraju oraz jak w danych warunkach 
politycznych działał wykonując swoje uprawnienia. Uważam, że trudno cokolwiek 
zrozumieć z polityki administracyjnej np. ministra Antoniego Kamieńskiego, jeże-
li nie omówi się  - przynajmniej w sposób podstawowy – życia politycznego kraju 
z czasów jego ministrowania. Nie można również zasadnie pisać o polityce ad-
ministracyjnej tegoż ministra bez np. scharakteryzowania kryzysu politycznego 
w państwie po wyborze na prezydenta RP G. Narutowicza. Dlatego też uważam za 
zupełnie chybione stwierdzenie, że „niektóre z tekstów wydają się mieć zaburzoną 
równowagę a informacje biografi czne nie związane z pełnieniem urzędu dominują 
nad opisem aktywności w MSW”. 

Następny zarzut  - to ewentualne powtórzenia kwestii zawartych w biogra-
mach ministrów w pozostałych rozdziałach pracy. Mój oponent pisze: „Trudno 
np. uchwycić radykalnie odmienny kontekst dla częściowych powtórzeń opisów 
struktur ministerstwa […] czy każdorazowe wymienianie tych samych wicemini-
strów”. Właśnie z całą świadomością w biografi ach ministrów umieszczałem in-
formacje o tym, w jakim zakresie i stopniu oddziaływali na organizację i funk-
cjonowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległych im struktur 
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administracyjnych, z jakimi wiceministrami współpracowali, jakich wojewodów 
mianowali i odwołali, gdyż przez to indywidualizowałem prowadzoną przez nich 
politykę administracyjną. Nie są to więc proste powtórzenia, a bardzo potrzebne 
elementy wyróżniające politykę administracyjną poszczególnych szefów resortu. 
Natomiast nie prezentowałem powodów, dlaczego poszczególni wojewodowie byli 
powoływani ewentualnie odwoływani, gdyż uważałem te kwestie za mało istotne 
dla przedmiotu badań. 

Piotr Cichoracki pisze, iż w pracy wyliczam po kilkanaście organizacji wymie-
nionych w pojedynczych sprawozdaniach (s. 370), natomiast powinienem wyka-
zać jakie organizacje w sposób stały były obiektem zainteresowania służb MSW, 
a jakie epizodycznie. Otóż, gdyby dokładniej przeczytał tę część pracy zrozumia-
ły, że w cytowanym sprawozdaniu wskazane są właśnie te organizacje, którymi 
przede wszystkim interesowały się służby. Przykro mi również, że nie dostrzegł 
syntetycznego ujęcia w takiej oto konstatacji (s. 370): „Należy zauważyć, że w spra-
wozdaniach tych w dalszym ciągu brak było opracowań dotyczących szeregu waż-
nych organizacji społecznych i religijnych. Nie interesowano się więc Kościołem 
katolickim jako organizacją społeczną sensu stricto. Podobnie było z Cerkwią pra-
wosławną, kościołami ewangelickimi, organizacjami masońskimi i paramasoński-
mi (WLNP, Stowarzyszenie Wolnomyślicieli Polskich, Liga Praw Człowieka i Oby-
watela)”. Recenzent wytyka mi skłonność do zbędnego cytowania wskazując na 
cytat dotyczący pochwały dla jednego z policjantów (s. 385). Nie przyjmuję tego 
wytyku, gdyż inkryminowany cytat jest ważnym elementem w prezentacji jednej 
z form realizacji polityki administracyjnej, w postaci jednostkowej decyzji woje-
wody, w tym przypadku wojewody wileńskiego W. Raczkiewicza. 

P. Cichoracki stwierdza: „Nie wszystkie cytaty wydają się adekwatne do twier-
dzeń Autora” i przytacza fragment pracy ze s. 546 charakteryzujący postawę księ-
ży, a zwłaszcza biskupów wobec rządu po 1935 roku. Myślę, że inaczej czytamy 
ten sam fragment, gdyż ja w dalszym ciągu uważam, że świadczy on w całej roz-
ciągłości o tym, iż „służby administracyjno -policyjne interesowały się kościołami 
i związkami religijnymi już nie tylko pod kątem ich działalności zewnętrznej, ale 
i wewnątrzorganizacyjnej”. Przecież, bez rozpoznania przez nie wewnętrznej sy-
tuacji w Kościele katolickim, takie sprawozdanie nie mogłoby powstać. Polemista 
pisze: „Trudno uzasadnić w kontekście tematu umieszczenie takich informacji jak 
np. nazwisko rolnika, któremu podpalono dom w 1922 roku” (s. 260); nie powin-
no być też w pracy nazwiska działacza związkowego przemawiającego w Sarnach 
(352) czy też referenta starostwa w Cieszynie (392). Niestety, ponownie podtrzy-
mam swoje stanowisko. Uważam, że cytaty te są potrzebne, gdyż po „suchych” 
wyliczeniach statystycznych, po zestawieniu szeregu nazw centrali i organizacji 
związkowych, po charakterystyce lustracji urzędów, nazwiska te „ożywiają” i „per-
sonifi kują” tok narracji. Oczywiście rozumiem, że nie wszyscy czytelnicy muszą 
podzielać mój punkt widzenia. Recenzent ma mi za złe, że przytaczam ilość stron 
jednego ze sprawozdań MSW (s. 352). Otóż, gdyby dokładniej czytał moją książkę 
zauważyłby, że we wszystkich jej częściach charakteryzując sprawozdania często 
podaję liczbę stron, ewentualnie ilość stron poświeconych danemu zagadnieniu 
w poszczególnych sprawozdaniach; dodam, że często prezentuję strukturę formal-
ną tych sprawozdań. Dlatego, gdyż uważam, że przy prezentowaniu form i metod 
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polityki administracyjnej ten typ informacji jest bardzo ważny. Ukazuje w aspekcie 
formalnym (statystycznym) zainteresowanie określonym problemem służb admi-
nistracyjno – policyjnych (rozbudowane sprawozdanie) lub ich désintéressement. 

Recenzent pisze: „Uderza szczegółowość informacji wyrażonych pod postacią 
liczb”. Następnie zgłasza swoje wątpliwości w sprawie danych dotyczących fi nan-
sów. „Rodzą się jednak wątpliwości na ile są czytelne, jeśli nie podaje się np. udzia-
łu MSW w całości wydatków państwa” (np. s. 129 -130). Nie wiem jak czytał on 
pracę, ale na stronach 129 -130 kilkakrotnie podaję sumę ogólną budżetu MSW 
i chyba nie jest wielkim problemem zrozumienie jego znaczenia w strukturze bu-
dżetu ogólnopaństwowego, po następującym stwierdzeniu (końcowy fragment 
drugiego akapitu na s. 130): „W roku 1929/1930 w budżecie Rzeczypospolitej Pol-
skiej większe kwoty od administracji spraw wewnętrznych, posiadały tylko: Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych: 622 858 947 zł, (31,7%) oraz Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego: 287 955 700 zł (14,7%)”. Oponent zgłosił 
również uwagę, że zbyt obszernie scharakteryzowałem budżet resortu z lat dwu-
dziestych i początku lat trzydziestych, a za bardzo ogólnie z okresu 1935 -1939. 
I od razu odpowiedział sobie pisząc, że „np. struktura wydatków od 1935 roku 
była do siebie zbliżona, a tym samym nie warta szerszego omówienia”. P. Cichorac-
ki inkryminuje cały akapit poświęcony „ilości zaległych spraw”, a zwłaszcza jego 
fragment poświęcony Urzędowi Wojewódzkiemu Lwowskiemu, gdyż nie zauważył 
„globalnej liczby wszystkich spraw”. Uważam, że ta „globalna” liczba spraw dla 
całego kraju podana została w sposób wystarczający na początku tegoż akapitu: 
„W skali całego kraju – piszę  - zaległości w administracji ogólnej za pierwsze pół-
rocze 1928 roku przedstawiały się następująco: w urzędach wojewódzkich spraw 
załatwionych tymczasowo było 48 594, a niezałatwionych – 44 151. W starostwach 
odpowiednio: 184 907 i 216 486”. Trzeba znać specyfi kę trybu czynności urzędu 
by wiedzieć, że liczby dotyczące ruchu spraw (w tym spraw zaległych) podlegały 
znacznej fl uktuacji, dlatego badacz problemu powinien skoncentrować się bardziej 
na uchwyceniu ogólnych tendencji, niż ustalaniu liczb globalnych. 

Następny problem to potknięcia faktografi czne, które – jak sam polemista za-
uważa – „nie […] są liczne i mają zazwyczaj charakter drobnych”. Niemniej jed-
nak, zechcę się do niektórych z nich ustosunkować. Książka B. Singera „Od Witosa 
do Sławka” formalnie rzecz ujmując jest „zbiorem komentarzy parlamentarnych 
z lat 1929 -1939”. Biorąc jednak pod uwagę jej treść, bez większej pomyłki może-
my zakwalifi kować ją do szeroko rozumianych dokumentów wspomnieniowych. 
Oczywiście należy ujednolicić pisownię imienia i nazwiska gen. Sławoja F. Skład-
kowskiego, ale jestem sceptyczny co do tego, że kiedykolwiek to nastąpi. Zawsze 
będą się tu pojawiać rozbieżności (zob. wstęp, przypis 57). Recenzent stwierdza, 
że przesadą jest uważać drugi gabinet W. Sławka za „całkowicie pułkownikowski”, 
gdyż jego członkami byli August Zaleski i Leon Janta -Połczyński. Ależ oczywiście, 
że był „pułkownikowski”, ponieważ realizował linię polityczną opracowaną w krę-
gu tzw. „pułkowników”, a nie dlatego, że większość jego członków była w randze 
pułkownika. Wspomniani ministrowie, choć nie należeli bezpośrednio do ekipy 
pułkownikowskiej, akceptowali program tegoż gabinetu i skrupulatnie go wyko-
nywali. Recenzent nie zgadza się z moim stwierdzeniem, że policyjne kompanie 
rezerwy stacjonowały głównie w szkole golędzinowskiej, gdyż tam było tylko trzy 
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kompanie z 15. Przecież, nie chodzi o liczbę oddziałów w skali kraju, ale o ich 
znaczenie dla państwa. Grupa Rezerwy Policyjnej z Golędzinowa była najliczniej-
szą i najsilniejszą ze wszystkich grup, a przede wszystkim stała na straży spokoju 
i porządku publicznego w najbardziej newralgicznym miejscu, czyli stolicy kra-
ju. Nie bez przyczyny opinia publiczna wszystkie oddziały rezerwy PP nazywała 
„chłopcami z Golędzinowa”. I następna uwaga: rzeczywiście, po wyborach w 1938 
roku, do sejmu weszli nie „wyłącznie posłowie OZN” jak napisałem, ale „prawie 
wyłącznie posłowie OZN”. 

P. Cichoracki jest sceptyczny wobec mojego stwierdzenia, że Józef Piłsudski był 
promotorem ruchu prometejskiego. W całej rozciągłości podtrzymuję to stwier-
dzenie. Świadczy o tym chociażby jego polityka antyrosyjska, którą uporczywie 
realizował przez całe życie. Nie jest też argumentem przeciw tej tezie stwierdzenie, 
że w działalność prometejską „wciągnięci” byli ludzie niepochodzący ze ścisłego 
otocznie Marszałka. Otóż, do 1930 roku byli oni w jego otoczeniu (T. Hołówko, H. 
Józewski). Natomiast w latach trzydziestych, odsuwając ich od spraw wewnętrz-
nych jako sanacyjnych radykałów „dał im zatrudnienie” w „polityce wschodniej”. 

W recenzji czytamy również, że w pracy „zaskakuje powielenie informacji 
o nadaniu polskiego obywatelstwa jakoby 600 tys. tzw. „litwaków” (raczej: obywa-
teli b. Rosji carskiej pochodzenia żydowskiego – przyp. W.K), co miało nastąpić 
dzięki osobistej decyzji Piłsudskiego”. Natomiast ja jestem zaskoczony, że recen-
zent jest zaskoczony. O nadaniu tegoż obywatelstwa mamy bezpośrednią relację 
ministra spraw wewnętrznych S. F. Składkowskiego. Prawdziwość tej liczby po-
średnio potwierdzam również w mojej pracy m. in. na stronie 386, gdy piszę o spe-
cjalnej akcji rejestracyjnej na Kresach Wschodnich w latach 1925 -1927, podczas 
której „zarejestrowano 223 030 cudzoziemców, w większości uchodźców pocho-
dzenia żydowskiego z byłej Rosji carskiej”. Rejestracja ta dotyczyła tylko głów ro-
dzin oraz pełnoletnich członków ich rodzin, gdyż żonom i małoletnim dzieciom 
przysługiwało obywatelstwo po mężu lub ojcu. Wiemy więc, że tylko na Kresach 
Wschodnich znajdowało się 223 030 osób żydowskiego pochodzenia jako cudzo-
ziemców (nie licząc ich żon i małoletnich dzieci). Natomiast M. Sioma1 powołując 
się na ustalenia S. Paprockiego stwierdza, że ludności żydowskiej, której nadano 
obywatelstwo polskie było tylko 33 000. Niestety, popełnia błąd, myląc pojęcie „re-
patriant” z pojęciem „cudzoziemiec” (uchodźca, uciekinier). Otóż, rzeczywiście 
do Polski powróciło 33 000 repatriantów pochodzenia żydowskiego, którzy mieli 
do tego prawo i natychmiast otrzymali obywatelstwo polskie, co oczywiście zare-
jestrowały urzędy statystyczne. Natomiast cudzoziemcy (uciekinierzy) żydowscy 
ze Związku Sowieckiego takiego prawa nie mieli, podlegali rejestracji, a następnie 
wysiedleniu. Dlatego też masa uchodźców – Żydów rosyjskich nie poddała się re-
jestracji, a mimo to otrzymała prawo tymczasowego pobytu w Polsce od polskich 
organów administracyjnych (szerzej na ten temat: s. 290 -292). Dopiero po zama-
chu majowym Józef Piłsudski osobiście zadecydował, by cudzoziemcy ci w liczbie 
ok. 600 tys. otrzymali polskie obywatelstwo. 

Podtrzymuję również stwierdzenie ze s. 442, iż „większość członków ONR” zna-
lazła się po zamachu na Bronisława Pierackiego w Berezie Kartuskiej. W istocie, 

1  M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski. Żołnierz i polityk, Lublin 2005, s. 232.
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aresztowania te sparaliżowały zupełnie organizację. Sz. Rudnicki pisze: „Dokona-
no wielu aresztowań […] co spowodowało całkowity chaos organizacyjny” i da-
lej: „praktycznie działalność ONR ustała”2. Przyznaję, że Kazimierz Sosnkowski 
w chwili śmierci J. Piłsudskiego był gen. dyw., gdyż dopiero 10 listopada 1936 roku 
awansował na stopień gen. broni. 

P. Cichoracki skrupulatnie rejestruje zauważone „literówki” i „błędy redakcyj-
ne” (np. daty: zamiast 1926 r. jest 1925 r.), ale przekracza granice gorliwości recen-
zenckiej, gdy pisze: „tabela nr 12 znalazła się w nieodpowiednim podrozdziale”. 
Otóż, umieszczona ona została we właściwym miejscu, gdyż nie można jej było 
ulokować na końcu podrozdziału 2 rozdziału V. Stąd też, zgodnie z „odwieczną” 
zasadą drukarską, że „tabel się nie łamie” umieszczono ją na stronie następnej 
(477). 

W posumowaniu Piotr Cichoracki pisze, „że oto mamy do czynienia z publika-
cją istotną”. Jednakże, dalsze jego konstatacje wskazują, że recenzował on w rzeczy-
wistości nie tę pracę, którą napisałem (rzecz o polityce administracyjnej ministrów 
spraw wewnętrznych II RP). Jej podstawą teoretyczną jest siatka pojęć charaktery-
styczna dla nauk o państwie, prawie administracyjnym i administracji. Natomiast 
polemista w recenzji jednoznacznie wykazał, że pojęcia te są mu zupełnie obce. 
W istocie więc, recenzował opracowanie dotyczące dziejów „międzywojennego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, stąd nieporozumienia, które starałem się 
w niniejszej odpowiedzi wyjaśnić. I refl eksja ostatnia: we wstępie do mojej książki 
pisałem, że historia administracji jest jedną z młodszych gałęzi nauk historycz-
nych. Nie zdawałem sobie jednak sprawy, że – przynajmniej dla niektórych histo-
ryków – jest ona aż tak hermetyczna. 

Waldemar Kozyra
Lublin

2  Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo -Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 252.



Polemiki274



Od redakcji

Szanowni Czytelnicy,
W roku 2009, po piętnastoletniej przerwie, reaktywowany został periodyk na-

ukowy Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego – „Rocznik 
Lubelski”, czasopismo aspirujące do rangi wiodącego periodyku środowisk nauko-
wych Lubelszczyzny (nauczycieli: akademickich, szkolnictwa powszechnego, hi-
storyków amatorów i badaczy dziejów regionalnych).

W trosce o zachowanie dziedzictwa historycznego naszego regionu Redakcja 
zwraca się do Czytelników z intencją przywrócenia historii, zarówno tej „wiel-
kiej”, jak i „małej” należnego miejsca w świadomości społeczeństwa wojewódz-
twa, powiatu, gminy, a nade wszystko miejscowości w których mieszkamy. Zdając 
sobie doskonale sprawę z uwarunkowań epoki w jakiej przyszło nam żyć (digital 
age), której symbolami postępu technologicznego stają się elektroniczne źródła 
informacji, proponujemy wszystkim Czytelnikom „Rocznika Lubelskiego” oraz 
entuzjastom historii „małych ojczyzn” zachowanie, w nieco staroświeckiej for-
mie, od bezpowrotnej utraty tego, co stanowi element dziedzictwa historycznego 
Lubelszczyzny.

Żyją wśród nas ludzie, często niepozorni, wycofani na margines swojego i na-
szego życia, zmęczeni ciężką pracą i dziesiątkami lat wypełnionymi indywidualny-
mi przeżyciami. Niekiedy (II w. ś., czasy Polski Ludowej i PRL) ich losy związane 
były z wydarzeniami ważnymi w skali regionu, lub kraju; niekiedy byli oni na-
ocznymi świadkami wydarzeń dziś znanych nielicznym, lub całkowicie zapomnia-
nych. Wraz z ich „cichym”, niejednokrotnie niezauważonym odejściem, pokolenia 
kolejne pozbawione zostaną dostępu do tego, co ludzie nauki nazywają „źródłem 
wywołanym” – relacji, wywiadu, wspomnień, pamiętników. Dlatego też Redakcja 
„Rocznika Lubelskiego” zwraca się do Czytelników i ich przyjaciół o wywoływa-
nie/tworzenie źródeł, ale też i ich ratowanie od zapomnienia.

Chcąc zachęcić nie tylko naszych Czytelników do włączenia się do tej akcji my-
ślimy również i o pokoleniach młodzieży (szczególnie uczniach szkół średnich), 
jako swoistej spiritus movens akcji. Kierujemy do Was te słowa uważając Was 
i Waszych nauczycieli za najlepiej predestynowanych do wykonania tego zadania 
w skali mini Ojczyzny. Równocześnie zdając sobie sprawę, że szczególnie w cza-
sach obecnych, za pracę żąda się płacy – nagrodę (zapłatę) widzimy w publikacji 
najwartościowszych materiałów na łamach „Rocznika Lubelskiego” z podaniem 
nazwisk tych z Was którym nie obce będzie dzieło zachowania przeszłości histo-
rycznej Lubelszczyzny.

Redakcja
Korespondencję prosimy nadsyłać na adres
Redakcja „Rocznika Lubelskiego”
Instytut Historii UMCS
Pl. M. Curie -Skłodowskiej 4a
20 -031 Lublin





Instrukcja redakcyjna tekstów do „Rocznika Lubelskiego”

I.  Zaleca się, aby teksty sporządzane były w jednym egzemplarzu wydruku 
komputerowego (czcionka Times New Roman rozmiar 12, przypisy – 10), 
interlinia – 1,5 z zastosowaniem marginesów 2,5 cm. Do tekstu należy 
dołączyć streszczenie w języku polskim, nieprzekraczające ½ strony ma-
szynopisu wydawniczego. Do wy druku prosimy dołączyć dyskietkę lub 
płytę.

II.  Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniej-
szej, polemicznej recenzji): z lewej strony u góry imię i nazwisko autora, 
a także nazwa instytucji. Poniżej na osi tytuł. Wszystkie elementy pismem 
tekstowym, nie wersalikami.

III.  W recenzji nad tekstem zamieszczamy nagłówek: imię (rozwinięte) i na-
zwisko auto ra recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej 
(gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule po-
dajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca 
jest wielotomowa — liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, np. t. 
1 -2), miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentual-
nie nazwę serii wydawniczej. Imię i nazwisko autora recenzji oraz miasto, 
w którym pracuje, umieszczamy pod tekstem recenzji, z prawej strony.

IV.  Tytuły, cytaty. 1. Tytuły dzieł i dokumentów: a) rękopisy: oryginalne ty-
tuły dokumentów, referatów itp. piszemy w cudzy słowie. b) tytuły dzieł 
i dokumentów drukowanych piszemy kursywą. 2. Cudzysłowy w cytatach: 
generalnie podwójne (dół – góra).

V.  Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby. Sto-
sujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób 
wzmiankowa nych, w wypadku imion i nazwisk słowiańskich zapisanych 
cyrylicą stosujemy translite rację. Imiona osób po raz pierwszy wzmian-
kowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny być 
przytoczone w pełnym brzmieniu. W innych przypadkach podaje się ini-
cjały imion i nazwisko lub – w przypadku postaci znanych albo często 
wymienianych w tekście – tylko nazwisko. W recenzjach słowo „Autor” 
piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy.

VI.  Stosowanie skrótów, zapis dat, liczebniki.
 1.  W tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc., r., w.
 2.  Zapisywanie dat w tekście: a) miesiąc słownie, np. 14 marca 1971 r.; b) 

przy różnych stylach (kalendarzach): 10/20 maja 1589 r., ale 27 II/11 
III 1896 r.; c) okresy od do: np. 1–10 maja 1900 r., l maja – 10 czerwca 
1900 r.; d) w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą 
rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1826).

 3.  Daty w przypisach: a) miesiąc liczbą rzymską, np. 5 III 1900 (nie doty-
czy cytatów i fragmentów narra cyjnych); b) w razie braku daty dziennej 
miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1825 r.
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 4.  Pisownia określeń „wiek”, „rok”: a) przed – rozwinięte, np. w wieku XVI, 
w roku 1928; b) po – skrócone, np. w XVI w., w 1928 r.

 5.  W określeniach typu „w drugiej połowie”, „lata osiemdziesiąte” nie uży-
wa się cyfr.

 6.  Liczebniki: a) zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, 
np. 1234, 11 456, 234 567; b) zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: 
tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld.

VII.  Przypisy dolne. Numery przypisów umiesz czamy w górnej frakcji, bez na-
wiasów, kropek itp., w wierszu z wcięciem akapitowym. Odsyłacze do nich 
w tekście umieszczamy w górnej frakcji. W przypadku zbiegnięcia się od-
syłacza z przecinkiem, średnikiem lub kropką kończącą zdanie – przed 
tymi znakami (z wyjątkiem skrótów, np.: w. lub r.). W przypisach stosuje 
się skróty takie jak w tekście oraz konwencjonalne skróty łacińskie: ibi-
dem, idem, eadem, iidem, eaedem, op. cit..

VIII. Opisy bibliografi czne.
 1.  Czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), 

tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub ze-
szyt cyframi arabskimi, strony.

 2.  Monografi e: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce 
i rok wy dania, nazwa serii i numer tomu bez wyróżnienia, strony na 
końcu. W wypadku prac zbiorowych po tytule przywoływanego tekstu 
następuje po przecinku – [w:], następnie tytuł opracowania zbiorowego 
pisany kursywą oraz inicjał imienia i nazwi sko redaktora.

 3.  Stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red. (nie pod 
red.).


