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Sąd Ostateczny w Prawdach wiecznych Carlo Rossignolego  

na tle innych katechizmów okresu staropolskiego 
 

 ................................................................................................  
Jezuici w okresie staropolskim tworzyli wiele druków o treści katechizmo-

wej. Niezwykle popularne w tym zakresie były Prawdy wieczne Karola Rossi-

gnoliusza, które doczekały się w tamtym okresie aż dwudziestu wznowień. 

W części zasadniczej swoich rozważań dotyczących życia wiecznego autor 

akcentuje wielką wartość dobrych uczynków, które będą brane pod uwagę 

na Sądzie Ostatecznym. Było to przeciwieństwo doktryny teologii protestan-

ckiej, w której wiara i modlitwa są najważniejszymi czynnikami prowadzą-

cymi do uzyskania życia wiecznego. 

 

Słowa kluczowe: Katechizm katolicki, wydawnictwa, Polska XVI–XVIII w. 
 ................................................................................................  
 

 
Katechizm jako oficjalny wykład wiary w Kościele katolickim ma dość długi rodowód. 

Prace nad doktryną chrześcijańską w tym kontekście rozpoczęły się jeszcze w VIII w.1, 
jednak jej rozwój przypada dopiero na okres po rozpowszechnieniu się reformacji i wyda-
niu w 1529 r. przez Marcina Lutra Małego Katechizmu i Dużego Katechizmu. Odpowie-
dzią na to wydarzenie było wprowadzenie decyzją soboru trydenckiego zinstytucjonali-
zowanego i sformalizowanego nauczania w oparciu o katechizm, który nabrał charakteru 
wykładu dogmatów wiary2. 

W Kościele katolickim najważniejszą rolę odegrał uchwalony podczas wspomnianego 
soboru Katechizm Rzymski. Zasadniczo był on kierowany do proboszczów oraz kazno-
dziejów i miał im pomóc w pracy pastoralnej, co wynikało z postanowień soborowych. 
Miał to być tekst obowiązujący w nauczaniu wiernych. Pomimo wielkiego wkładu redak-
cyjnego Katechizm nie zyskał jednak zbyt dużej popularności wśród polskiego kleru,  
o czym może świadczyć pojawienie się jedynie sześciu jego edycji w okresie staropolskim3. 
Specjalne wydania kierowano do szkół parafialnych i kolegiów, a także do konwertytów 
przechodzących na wiarę Kościoła katolickiego z prawosławia, protestantyzmu, islamu  
i żydowskiej sekty frankistów (tzw. katechizmy misyjne). 

                                                           
1 W. Pawlik, Katechizmy w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku. Katechizm i jego produkcja, Lublin 2010, s. 6.  
2 L. Febre, H.J. Martin, The Coming of the Book. The Impact of Printing 1450–1800, Londyn 1979, s. 192–210. 
3 Wśród polskich przekładów najpiękniej wydana była edycja krakowskiej drukarni Scharffenberga z 1568 r. 

Pełną charakterystykę tego wydania w porównaniu z innymi edycjami przedstawił Jan Z. Słowiński w pracy: Ka-
techizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku, Lublin 2005, s. 102–120. 
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Bardzo popularne były przerobione wersje podstawowego katechizmu z komentarzem 
Piotra Kanizjusza SJ4. Edycje te wychodziły w XVII i XVIII w. spod pras zarówno jezu-
ickich, jak i innych zgromadzeń zakonnych5. Po jezuickim dorobku wydawniczym widać, 
że duszpasterze Societatis Iesu nastawili się głównie na edycje druków o treści katechizmo-
wej lub z zakresu literatury religijnej (prace teologiczne, modlitewniki i pisma misyjne), 
które ujmowały w swojej treści główne prawdy wiary. Te z kolei przedstawiane były w for-
mie maksym ascetyczno-mistycznych z uwzględnieniem tzw. exemplum, co służyło rozwi-
janiu u odbiorcy pobożności i dostarczaniu mu w sposób przystępny elementarnej wiedzy 
z zakresu tajemnic wiary6. Ciekawszym przykładem tego typu wydawnictwa katechizmo-
wego są Prawdy wieczne Karola Rossignoliusza, które na ziemiach polskich w okresie sta-
ropolskim doczekały się dwudziestu wznowień.  

Carlo Gregorio Rossignoli SJ (1631–1707), zwany na ziemiach polskich Rossignoliu-
szem, był znanym jezuickim kaznodzieją włoskim7. Napisał wiele prac teologicznych i o cha-
rakterze moralizatorskim dotyczących problematyki ascezy, w których potępiał „złe na-
wyki” przyjmujące różną formę, a szczególnie nieprzyzwoite i bluźniercze wypowiedzi8.  
Z tego też względu jego dzieła były tłumaczone na różne języki, a biblioteki europejskie 
gromadziły je, począwszy od końca XVII w.9 W Polsce najbardziej poczytny był zwłaszcza 
wydany w Mediolanie w 1699 r. utwór o następującym tytule: Verità eterne esposte in 
lezioni ordinate principalmente per li giorni degli Esercizj Spirituali, który w polskim tłu-
maczeniu z 1701 r. brzmiał: Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych, tym osobli-
wie, co ćwiczenia duchowne albo rekollekcye czynią, zebrane od Oyca Karola Grzegorza Rosi-
gnoli Societatis Jesu a z włoskiego na polski ięzyk przetłumaczone w Warszawie w drukarni 
Soc. Jesu 170110. Druk ten doczekał się wznowienia w Kaliszu w 1703 r., a kolejna edycja była 
już wersją zmodyfikowaną i rozszerzoną, o czym informowano w tytule: Prawdy wieczne 
w naukach potrzebnych wyrażone kwoli, tym osobliwie, co Cwiczenia Duchowne albo Re-
kollekcye według przepisu S. Ignacego de Loiola odprawuią zebrane y objaśnione przez X. Ka-
rola Rossignoliusza S.J. z włoskiego na polski przetłumaczone, teraz zaś w r. 1705. na wielu 
                                                           

4 W XVII w. powstały jego mutacje rozszerzone o treści biblijne i pisma Ojców Kościoła. W 1658 r. pojawił się 
Catechismus biblicus Adolfa G. Volusiusa, w 25 lat później zaś Catéchisme historique pióra Claude’a Fleury’ego, 
które z czasem zaczęły dominować w zestawie podręczników kolegiów jezuickich. Zob. S. Litak, Historia wycho-
wania, t. 1, Kraków 2006, s. 198–201; R. Murawski, Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim, [w:] W co 
wierzy Kościół i z czego żyje. W 10. Rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kraków–Łagiewniki, 
28 października 2003 r., red. T. Panuś, Kraków 2004, s. 14; W. Pawlik, op. cit., s. 7. 

5 W. Pawlik, op. cit., s. 207. 
6 A. Witkowska, Książka dewocyjna w duszpasterskiej posłudze jasnogórskiego sanktuarium w XVII–XVIII wieku, 

„Studia Claromontana” 1987, t. 7, s. 59. 
7 Na temat Carlo Rossignolego patrz: C. Sommervogel, Biblioteque de la Compagne de Jesus, Bruksela–Paryż 

1896, t. 6, s. 146–161.  
8 Uwidacznia się to w bibliografii jego ważniejszych prac: La Lingua Purgata overo Discorsi in emenda del parlare 

osceno, Bolonia 1694; L'elettione della morte ouero la gran sorte di morir bene, o male in mano dell'huomo: discorsi del  
p. Carlo Gregorio Rosignoli della Compagnia di Giesu, Bolonia [1693]; Notizie memorabili degli Esercizi Spirituali di  
S. Ignazio Fondatore della Compagnia di Giesù, raccolte e dedicate al reverendissimo Padre D. Gio. Battista Dall'Acqua 
Priore della Certosa di Carignano, e Conquistatore della Provincia di Lombardia…, Mediolan 1694; La pittura in 
giudicio, ouero Il bene delle oneste pitture, e'l male delle oscene. Opera di Carlo Gregorio Rosignoli della Compagnia di 
Giesu, Bolonia [1696]; Verità eterne, esposte in lezioni ordinate principalmente per li Giorni degli Esercizj Spirituali, 
Mediolan 1699; Il Buon Pensiero esposto in alquante lezioni e dedicato al Relig.mo Capitolo della Insigne Collegiata di 
Borgomanero, Mediolan 1702; Vita e virtù di D. Paolo Siu Colao della Cina e di D. Candida Hiu Gran Dama Cinese…, 
Mediolan 1700. 

9 Zob. http://www.worldcat.org/identities/lccn-n90-655421/ [dostęp: grudzień 2016]. 
10 K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 26, Kraków 1915, s. 367. 
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miejsc poprawione, y po edycyi Warszawskiej z przydatkiem nauk duchownych S. Filippa 
Neryusza, S. Franciszka przedrukowane11. To wydanie ukazało się nakładem drukarni aka-
demickiej w Wilnie i było powielane w następnych wznowieniach (Warszawa 1707, Kalisz 
1723, Lublin 1730, Warszawa 1730), aby od 1732 r. powrócić do wersji tłumaczenia  
z 1701 r. W kolejnych wznowieniach bazowano na pierwotnym przekładzie. Przez całe 
XVIII stulecie ukazało się dziewiętnaście edycji Prawd wiecznych, które w jednym przy-
padku ukazały się w dwóch miejscach naraz (1730), a w 1753 r. w Kaliszu dodrukowano 
kolejne egzemplarze. Prawie wszystkie wznowienia wychodziły spod pras jezuickich. Po 
kasacie jezuitów dzieło Rossignoliusza wydano w roku 1787, kiedy to jedną partię przy-
gotowali trynitarze w Lublinie, drugą zaś misjonarze w Warszawie. Ponadto wydrukowa-
no je także w Połocku (1792) w enklawie jezuitów zachowanej dzięki interwencji carycy 
Katarzyny II, która sprzeciwiła się decyzji papieża ws. rozwiązania tego zgromadzenia12. 
Wszystkie edycje ukazały się w takim samym formacie i w podobnej objętości, a jedynie 
nieznaczne różnice sprowadzały się do nieco modyfikowanego układu zecerskiego oraz 
użytych listewek i finalików. W XIX w. najprawdopodobniej ukazało się pięć wznowień  
w różnych formatach, a w XX w. już tylko trzy. Bazowano nadal na tłumaczeniu z 1701 r.13  

Zastanawiające jest tak duże zainteresowanie utworem Rossignolego na ziemiach pol-
skich, który w innych krajach nie był aż tak bardzo poczytny. Podstawową treść dzieła sta-
nowi wykład głównych prawd wiary, w których autor wskazuje drogę do osiągnięcia życia 
wiecznego. Następne części określone jako ćwiczenia duchowne albo rekollekcye pokazują, 
jak ten cel osiągnąć. Zarówno tytuł, jak i układ zawartości informują jedynie o wybranych 
kwestiach zaczerpniętych z Katechizmu Rzymskiego w wersji komentowanej przez Kanizju-
sza, w tym m.in. o grzechu i konsekwencjach trwania w nim oraz o misji odkupienia ludzi 
i zmazania pierworodnego grzechu przez Chrystusa poprzez Jego pojawienie się na Ziemi14. 
Treść dzieła została podzielona na 16 części, a każda z nich miała z kolei trzy odsłony: dwie 
pierwsze zawierały wykład teologiczny i ascetyczny, w trzeciej zaś przedstawiano doświad-
czenia konkretnych osób (rycerzy, dam dworu, zakonników, świętych, błogosławionych, 
a nawet postaci biblijnych). Poruszane tematy dotyczyły najważniejszych kwestii w życiu 
człowieka, w których zasady wiary kształtowały jego postawę. I tak rozdział pierwszy trakto-
wał O ostatnim końcu człowieka, następne były zatytułowane: O karze grzechów… i Proces 
z własnych grzechów, a całość wieńczyła cząstka O Miłości Boskiej15.  

W przedmowie skierowanej do czytelnika autor wprost mówi, że to są medytacje doty-
czące tajemnic wiary, oparte na ćwiczeniach ignacjańskich, a także nawiązujące do kwestii 
zawartych w O naśladowaniu Jezusa Tomasza á Kempis. W drugiej przedmowie, sporządzo-
nej przez wydawcę, zasugerowano odbiorcy, by odczytywał rozważania w taki sposób, jakby 
Bóg przemawiał do duszy. Najważniejsze jest bowiem osiągnięcie szczęścia wiecznego, które 
otrzymuje się na Sądzie Ostatecznym wspominanym każdorazowo w odmawianym Credo. 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Ibidem, s. 367–368. 
13 K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 4, Kraków 1878, s. 94. Na podstawie tego tłumaczenia powstała wersja 

rosyjska z 1903 r. 
14 Dotyczyło to grzechu popełnionego zarówno przez aniołów, jak i przez człowieka. 
15 Kolejne tytuły rozdziałów brzmiały następująco: 1. O ostatnim końcu człowieka, 2. O karze grzechów a naprzód 

o Aniołach, 3. Proces z własnych grzechów, 4. O punkcie nieuchronney śmierci, 5. O ostatnim sądzie, 6. O karach 
piekielnych a naprzód w zmysłach, 7. O synu marnotrawnym, 8. O Krolestwie Chrystusowym, 9. O wcieleniu i Uro-
dzeniu JEZUSA Chrystusa, 10. O życiu i nauce JEZUSA Chrystusa, 11. O dwóch chorągwiach, Chrystusowej i Lucy-
pera, 12. O postanowieniu Przenajświętszego SAKRAMENTU, 13. O męce JEZUSA Chrystusa, 14. O ukrzyżowa-
niu Chrystusa Pana, 15. O zmartwychwstaniu Chrystusa i chwale niebieskiej, 16. O Miłości Boskiej. 
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Rossignoli kwestię tę rozpatruje w rozdziale piątym, który został zatytułowany O ostatnim 
sądzie, a rozpoczyna go łacińska maksyma Statutum est hominibus semel mori z polskim tłu-
maczeniem: Postanowione na wszystkich ludzi, aby umierali. Dołączony komentarz zawie-
ra apel, by nie przywiązywać się zanadto do dóbr doczesnych. Mając na uwadze kres ziem-
skiego życia, autor doradza rozwiązanie wszystkich spraw majątkowych znacznie wcześniej, 
by nie zdarzyło się tak, jak „Jędrzejowi de Villar, kiedy to konayącemu odcięto palec kiedy 
normalnie nie można było zdyąć pierścienia”16. Trzeba przyznać, że Rossignoli niezwykle 
plastycznie przedstawił nicość wartości ziemskich wobec nadchodzącej śmierci. Mizerność 
ciała ludzkiego staje przed oczyma każdemu, kto śledzi kolejne zdania opisu. Najważniej-
sza jest droga duszy, która zatrzymuje się przed Trybunałem Boskim. Wyroki orzeka Chrystus 
siedzący na tronie, w ręku dzierżący broń, będący w tej konwencji „strasznym sędzią”, bo 
czymże według autora może być ukaranie jednego z dowódców wojsk hiszpańskich naga-
ną przez króla Filipa II, który w kilka dni później zmarł ze zgryzoty wobec wielkiej trąby 
niebieskiej i strasznego głosu Odkupiciela. Dopełnieniem tego typu rozważań miał być 
Examen y dekret sądu, który był tytułem części drugiej omawianego rozdziału. Trzeba zauwa-
żyć, że w tej części opisu pojawiają się wątki dotyczące Sądu Ostatecznego, na co może wska-
zywać sentencja In novissima tuba, mortui resurgent17. Tematyką tej części jest szczegóło-
wy proces rozliczający z popełnionych grzechów, podczas którego „wytrząsać będą naymnieysze 
myśli, słowa i uczynki”. Ich analiza rozpocznie się od dzieciństwa i młodzieńczych swawo-
li, kiedy „słowa twoie były szpetne, uczynki twoie były rozpustne, a także dokonań doro-
słego życia”18. Dotyczyć to będzie nie tylko występków, ale obejmować będzie także „cnoty 
nie dobrze wykonane, któreśmy mieli kłaść na obronę grzechów”19. Wobec tego nasuwa się 
pytanie: Czy każda dusza zostanie na wieczność potępiona? Obok tych rozważań rysuje się 
obraz duszy, która jest przenoszona do krainy wiecznej szczęśliwości. Pojawia się też jednak 
dylemat: jak pokonać przeszkody do niej prowadzące, „widząc przed oczyma przepaść 
wesela, wieczność chwały”20. 

Niewątpliwie wszyscy ludzie bali się wówczas Sądu Ostatecznego, począwszy od świę-
tych, a na złoczyńcach skończywszy. Wielu z nich chciało zdobyć „dekret duszy sprawiedli-
wej” jeszcze za ziemskiego życia. W trzeciej części autor podaje przykłady umartwień, 
które według przekonania nielicznych osób były najlepszą drogą do osiągnięcia tego dekre-
tu. Na początku Rossignoli przywołuje ekstremalne przypadki ascezy zakonników czy też 
wielkie poświęcenie Szymona Słupnika, który za życia chciał przybliżyć się do nieba. Według 
autora droga tam prowadząca jest prosta i wiedzie poprzez właściwe postępowanie czło-
wieka mającego w perspektywie rozliczanie się ze swoich uczynków. W rozdziale tym przy-
pomniano wysoko postawioną rodzinę z Hiszpanii, która umieściła w swoim herbie trąbę 
Sądu Ostatecznego, mając przed oczyma słowa Tomasza á Kempis – We wszystkich rzeczach 
uważaj jako będziesz miał przed surowym sędzią stanąć. Innym ważnym elementem, który 
może złagodzić ostateczny osąd i może pomóc w zapewnieniu sobie życia wiecznego, jest 
szczere wyznanie tego, co było niegodne, tak jak to uczynili św. Franciszek Augustyn czy 
wspomniany już Szymon Słupnik. Jeśli postąpisz inaczej – tak jak zapisano w Prawdach 

                                                           
16 C. Rossignoli, Prawdy wieczne wyrażone w naukach potrzebnych, tym osobliwie, co ćwiczenia duchowne albo 

rekollekcye czynią, zebrane od Oyca Karola Grzegorza Rosignoli Soc. Jesu a z włoskiego na polski ięzyk w roku 1701 
przetłumaczone w Lublinie w drukarni S. Jesu w roku 1732, Lublin 1732, s. 106.  

17 W tłumaczeniu polskim: Jak trąba zawoła, wstaną umarli. 
18 Ibidem, s. 115. 
19 Ibidem, s. 117. 
20 Ibidem, s. 120. 
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Rossignolego – „rozszypią cię na wiatr jako proch, zatopią cię w przepaści piekielnej”. Z tego 
powodu najlepszą drogą do celu jest osiągnięcie stanu łączności z Najwyższym. Aby nato-
miast mieć orientację, co Bóg mówi do duszy, należy nieustannie czytać, bowiem lektura 
„nabożnych książek […] iest iako zwierciadło, które reprezentuje oczom karę i nagrodę tey 
albo owey wieczności, która nas czeka”21. Ponadto dla każdego jest to „skarb świętych myśli 
[…] aby go pobudziły do cnoty”22. Niewątpliwie ciekawym elementem omawianych tu nauk 
katechizmowych było wyznanie głównych prawd wiary bez porównywania ich z interpre-
tacją Kościoła dysydenckiego. Jedynie w jednym miejscu Rossingoli nadmienił, że katolicy 
mają wielkie szczęście i kapitał u Boga przy ostatecznym rozrachunku23. 

Warto w tym kontekście wspomnieć o ciekawym przykładzie klasycznej edycji Kate-
chizmu Rzymskiego z dodanymi komentarzami, którą wydano w Kaliszu w 1603 r. Była to 
wersja zredagowana w postaci pytań i odpowiedzi. Z końcowych fraz Credo, możemy się 
dowiedzieć, że zmartwychwstanie ciał jest czymś naturalnym, tak jak cykl roku – wiado-
mo, że po zimie przyjdzie wiosna24. Dusza wejdzie do pierwotnego ciała bez jakichkolwiek 
wad, jeżeli takowe istniały. Jedyną pozostałością etapu ziemskiego mają być blizny. Sąd 
Ostateczny stanowiący kolejny etap na drodze do życia wiecznego będzie polegał na tym, 
że ci, co „swiatobliwie i poboznie żyli a na chwałę wieczną się oglądali dostąpią łaski Boga 
Najwyższego”, a „zli ludzie aby nie hamowali od grzechów… srogie męki będą cierpieć po 
zmartwychwstaniu”25. Żywot wieczny został tutaj utożsamiony z wiecznym błogosławień-
stwem, czyli szczęściem spoglądania na Boga. Droga do tego będzie wiodła „przez wiare, na-
dzieie, miłość, goraco modlitwę, przez Sakramentów Swiętych używanie y przez miłosierne 
uczynki”26. W porównaniu z rozważaniami Rossignolego mamy więc w tej wersji do czynie-
nia z suchym komentarzem odnoszącym się do najważniejszych kwestii będących podstawą 
funkcjonowania religii katolickiej. Można powiedzieć, że tekst ten bardziej przemawiał do 
rozumu niż do duszy. Taką formę przekazywania wiedzy religijnej krytykowali wielcy filozofo-
wie Oświecenia, widząc w niej podanie informacji do mechanicznego uczenia się na pamięć27. 
Nie jest wykluczone, że Prawdy wieczne były odpowiedzią na te zarzuty, gdyż Rossignoli na-
pisał swe dzieło w XVII w., kiedy zaczęły rozkwitać prądy oświeceniowe we Francji. W Polsce 
zostały one dobrze przyjęte, gdyż odpowiadały barokowym przekonaniom odwołującym się 
bardziej do ducha niż rozumu. Zatem tworzenie mistycznej aury w przekazywaniu głównych 
zasad wiary było niejako naturalną konsekwencją ludzkich potrzeb.  

Katechizmy protestanckie były bardziej „suche” i obfitowały w enigmatyczne zapisy. W do-
datku mocno różniły się od doktryny katolickiej w kwestii osiągania szczęścia wiecznego. 
Mały Katechizm Marcina Lutra (w opracowaniu ks. Jana Herbiniusa) w uproszczony sposób 
przekazywał główne prawdy wiary Kościoła reformowanego. W pierwszej części, w końcówce 
dotyczącej prawd wiary zawartych w Credo tłumaczył, że „dnia sądnego mie i wszystkie Umarłe 

                                                           
21 Ibidem, s. 7. 
22 Ibidem, s. 113. 
23 „Przy twarzy Boskiey poznamy wielki fawor, żeś się uczył prawdy Ewangeliczney; żeś się karmił Sakramen-

tami…”. Zob. Ibidem, s. 112. 
24 Katechizm Rzymski, to iest Nauka Chrześcijanska za roskazaniem Concilium Trydentskiego, y Papieża Piusa V 

wydana po łacinie. A teraz na nowo na polskie pytania y odpowiedzi przełożona. Za roskazaniem Jego Mości X. Sta-
nisława Karnkowskiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego etc. Y iego nakładem wydrukowana. W Kaliszu, w Drukarniey 
Jana Wolraba Roku Pańskiego 1603…, Kalisz 1603, s. 87.  

25 Ibidem, s. 93. 
26 Ibidem, s. 98. 
27 W. Pawlik, op. cit., s. 8–9. 
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z martwych wskrzesi… Da mi żywot wieczny”28. Zmartwychwstanie – wedle jego słów – 
miało dotyczyć wszystkich tych, co „w prawey a iedney wierze zachowywa” i modli się, dlatego 
kazano codziennie rano odmawiać Ojcze nasz i Wierzę w Boga albo specjalną modlitwę dzięk-
czynno-błagalną o błogosławieństwo na cały dzień. Na wieczór zalecano modlitwę polecającą 
opiece Bożej, którą uzupełniano dodatkami, czyli „piekną pieśnią i modlitwą dla umierayą-
cych”. Te zabiegi miały zapewnić odpuszczenie wszystkich grzechów. Nieco więcej komenta-
rza na ten temat możemy znaleźć w Zegarze katechizmowym również w opracowaniu Jana 
Herbiniusa – pastora ewangelickiego pracującego na Śląsku i Pomorzu29. W tym dziele, jak 
informowano w tytule, zamieszczono „wszystkie do zbawienia potrzebne nauki”30. Kate-
chizm był kierowany do „młodzi szkolney”. Znajdziemy tam nie tylko podzielone na 12 części 
omówienie głównych prawd wiary, ale też ciekawy komentarz na temat odpuszczenia 
wszystkich grzechów. Otóż Herbinius twierdzi, że „Bóg chce i serdecznie żąda aby wszyscy 
ludzie zbawieni byli i do uznania prawdy przyszli”31. Uważa zatem, że nie możemy jedynie po-
legać na naszych dobrych uczynkach, gdyż „wszelki człowiek jest przed Bogiem grzesznikiem, 
a ofiara Pana Jezusa wystarczy aby zbawienia wiecznego dostąpić”32. 

Kościół katolicki przygotował również specjalną edycję katechizmu dla pospólstwa. 
Powszechnie praktykowano bowiem uczenie się na pamięć najważniejszych tez przed nie-
dzielną mszą św. W celu ułatwienia zapamiętywania spisano je w formie wiersza i dostoso-
wano do śpiewania pod melodię Godzinek. Autorem tego pomysłu był ks. Stanisław Brze-
żański, który taki katechizm nazwał Owczarnią w dzikim polu33. Jego dzieło zawierało 13 pie-
śni, w tym 5 z załączonymi nutami34. Przy innych tekstach podano jedynie informację o to-
nacji, w nawiązaniu do najpopularniejszych melodii kościelnych. W jednej z zapisanych pie-
śni możemy znaleźć strofy dotyczące Sądu Ostatecznego35. Mamy tu wspaniałą korespon-
dencję z naukami Rossignolego. W sposób plastyczny pokazano bowiem mizerność ciała 
ludzkiego w dniu śmierci i opisano drogi do zmartwychwstania w dniu Sądu Ostatecznego.  

Gdy ich Anielską trąbą z grobów wzbudzi, 
On dzień Ostatni i Niebieskie siły, 
Poruszy oraz odsłoni mogiły. 
Przegniłe ciało i skruszone kości, 
Zarowno przyidą do swoiey całości. 
Wroci się Dusza do swojego ciała, 
Aby z praw swoich rachunek oddała. 

                                                           
28 Katechizm mniejszy Błogosławionego Oyca a Doktora prawowiernego Marcina Luthera według Editiey Łaciń-

skiey, [w:] J. Herbinius, Zegar katechizmowy albo katechizacja wileńska, Gdańsk 1675. 
29 Jan Herbinius był również rektorem szkół luterańskich na Śląsku, skąd trafił do Sztokholmu. Związany z po-

selstwem szwedzkim w Polsce przebywał także w Królewcu i Warszawie, by na koniec życia osiąść w Grudziądzu. 
Pisał katechezy w języku tureckim, a także prace z zakresu geologii, retoryki, pedagogiki i hebraistyki. Zob. Ency-
klopedia Katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, s. 743. 

30 J. Herbinius, op. cit., s. 98. 
31 Catechizatio epheborum polonorum to iest Zegar Catechizmowy/ wszystkie do zbawienia potrzebne Nauki i Arty-

kuły Wiary Chrześcijańskiej we dwunastu Godzinach kierowany do młodzi szkolney y prostakom do nayswiętszego 
Sakramentu się zabierayącym, [w:] J. Herbinius, op. cit., s. 107. 

32 Ibidem, s. 128. 
33 S. Brzeżański, Owczarnia w dzikim polu. Część jej pierwsza. Ze trzynastu. Posiłek iako naypredszy owieczkom Chry-

stusowym zgłodniałym i zemdlonym wzruszeniem owczarni Pańskiej przez lata teraźnieysze znędznionym y rospłoszonym. 
To iest Katechizm Polski z przyczyn w Informacyi wyrażonych. Pieśniami wydany. Przez X. Stanisława z Brzeżanki Brze-
żańskiego. Z dozwoleniem starszych w Drukarni Kollegium lwowskiego Societatis Jesu, roku pańskiego 1717, Lwów 1717.  

34 Pełna charakterystyka tego typu katechizmów znajduje się w: J.Z. Słowiński, op. cit., s. 168–174. 
35 Ibidem, s. 174. 
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Wówczas zostaną rozsądzone nasze uczynki (Myśli złe mowy i sprośne zabawy) i otrzy-
mamy wyrok (Kto iak zasłuży, tak zapłatę daie). Ponadto możemy znaleźć w tej pieśni kilka 
rad, które pozwolą uniknąć grona potępionych.  

Łaskawy Pan Bog niegubiąc człowieka 
Gorzkich lez iego i pokuty czeka, 
Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie, 
Będziesz przewklęty y zginiesz wiecznie. 

Zarówno tutaj, jak i u Rossignolego ważne jest, w którym Kościele wyznajemy naszą 
wiarę. W Prawdach wiecznych jest to jednak jedynie wzmiankowane, tutaj zaś bardzo 
wyraźnie wyartykułowane:  

Co Kościoł Rzymski, daie do wierzenia, 
Trzymay statecznie, a pewnyś zbawienia. 

Podsumowując, możemy zauważyć różnicę między katolicyzmem a protestantyzmem 
w zakresie interpretacji wypowiadanego codziennie Credo. W nauce Lutra do osiągnięcia zba-
wienia wystarczają tylko wiara i modlitwa, uczynki zaś, czy to dobre, czy złe, są rzeczą dru-
gorzędną. Z kolei w Kościele katolickim sprawę dobrego postępowania uważa się za pod-
stawową. Jest ono bowiem wyznacznikiem naszej wiary i wypełnieniem słów modlitwy. 
Różnica jest zatem poważna, gdyż nakazuje człowiekowi położenie punktu ciężkości na 
różne elementy. Nie dziwi więc fakt, że tworzono specjalną edycję katechizmu dla ewan-
gelickich konwertytów. Wiadomo ponadto, że głównymi szermierzami kontrreformacji byli 
jezuici, dlatego częściej wydawali oni druki o treści katechizmowej aniżeli kanoniczny Kate-
chizm Rzymski. Jak podaje Wojciech Pawlik, jezuici wiedli prym przy edycji i opracowy-
waniu tego typu druków do wersji kontemplacyjnej. Szczególnie wyraźnie uwidaczniało 
się to w XVIII w.36 W ich działalności wydawniczej nie miały znaczenia względy merkan-
tylne, bowiem głównym kryterium doboru publikacji był cel pastoralny. Wydane przez je-
zuitów Prawdy wieczne ze względu na formę przekazu cieszyły się dużą popularnością na 
Lubelszczyźnie, o czym świadczy pięciokrotne wznawianie druku. Tekst sformułowany  
w postaci rozważań o ascezie najbardziej trafiał do wyobraźni. Niewątpliwe były także za-
sługi karmelitów życzliwie przyjmowanych w Lublinie, czego wymiernym rezultatem było 
wydawanie wielu dzieł poświęconych tematyce ascetycznej, spośród których spora część 
zaliczała się do utworów mistycznych. W tych pracach treści katechizmowe były przekazy-
wane w formie traktatu filozoficznego lub przypominały raczej prace z zakresu teologii ży-
cia duchowego, niż prostą instrukcję do stosowania. Z tych względów Nauki wieczne Rossi-
gnolego można zakwalifikować do barokowych dzieł eschatologicznych, gdzie silnie akcen-
towano akty skruchy i nawrócenia, które miały być najprostszą formą ochrony przed po-
tępieniem. W ramach naczelnego hasła „ratuj duszę swoją” ważne było unikanie okazji do 
grzechu, a także modlitwa i uczestniczenie w sakramentach świętych37. Najlepszym tego 
przykładem było pojawienie się w kaznodziejstwie oświeceniowym przemów religijnych, 
które w pewien sposób nawiązywały do cytowanych w niniejszym tekście komentarzy ka-
techizmowych38. Były one bardzo popularne w XVIII w. na ziemiach polskich, gdzie deizm 
nie miał racji bytu, a styl barokowego przeżycia mistycznego nadal cieszył się wielkim 
zainteresowaniem.   

                                                           
36 W. Pawlik, op. cit., s. 75. 
37 T. Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 257–261. 
38 Ibidem, s. 297–298. 
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The Last Judgment in Eternal Truths by Carlo Rossignoli  

as Compared with Other Catechisms of the Old Polish Period 
 

During the Old Polish period, the Jesuits issued many catechism publica-

tions. Among these, extremely popular was the catechism Eternal Truths 

(Verita Eterne) by Carlo Rossignoli that was reissued twenty times in that 

period. In the principal part of his considerations on eternal life, the author 

emphasizes the great value of good deeds, which will be taken into account 

at the Last Judgment. It was in opposition to the doctrine of Protestant 

religion, in which faith and prayer are the most essential prerequisites for 

gaining eternal life. 
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nardynów we Lwowie w ostatnich latach istnienia studiów zakonnych fun-
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Монастир бернардинців (францисканців-обсервантів) у Львові постав у 1460 р. 
з фундації руського старости Анджея Одровонжа. З 1578 р. при монастирі існував 
новіціат, перша згадка в джерелах про орденські студії в монастирі датується 
1592 р. Під час філософсько-богословських студій монахи вивчали казуїстику,  
а згодом моральну теологію1. Орденські студії при монастирі на початку XVII ст. 
перетворені на studium generale І класу (ліквідовано у 1783 р.)2, що давало можли-
вість присвоювати наукові ступені в межах ордену3. У 1785 р. видано касаційний 
декрет, однак завдяки старанням тогочасного провінціала о. Владислава Гейна 
декрет було скасовано. Проте у монастиря була конфіскована бібліотека, одну 
частину якої потім вдалось викупити, а іншу було вивезено до Відня та частково 
передано до бібліотеки Львівського університету4. 

Наявність у чернечій обителі великої бібліотеки була однією з умов існуван-
ня орденських генеральних студій при францисканському монастирі5. Монасти-
рська бібліотека отців-бернардинців добре поповнювалась у XVI–XVII ст., зокрема 
книги до неї передавали сандомирський декан Зигмунт Собек, львівський канонік 
о. Ян Опатовчик, Войцех Бабський, Адам Подфіліпський, шляхтич Пьотр Бєля-

                                                           
1 О. Дух, Бернардинці (францисканці-обсерванти), „Енциклопедія Львова”, Львів 2007, т. 1, c. 219. 
2 A. Betlej, Kościół pw. św. Andrzeja i klasztor OO. Bernardynów, [y:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na 

ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1: Kościóły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa 
Ruskiego, t. 20, Kraków 2012, c. 13. 

3 O. Дух, op. cit., c. 219. 
4 J. Krętosz, Archidiecezja lwowska obrząbku łacińskiego w okresie józefinizmu: 1772–1815, Katowice 1996,  

c. 265. 
5 N. Şenocak, Franciscan Studium Generale: A New Interpretation, [y:] Philosophy and Theology in the ‘Studia’  

of the Religious Orders and at the Papal Court, ред. K. Emery, Jr., W.J. Courtenay, S.M. Metzger, Turnhout 2012, c. 230. 
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вський, перший провінціал русько-литовської провінції ордену Войцех Гіза, а та-
кож ченці монастиря6. 

Тематичний склад бібліотеки монастиря станом на середину XVIII ст. можна 
відтворити на основі каталогу, що укладений у 1747 р.7 Ймовірно, що книги  
у монастирській бібліотеці зберігались в спеціальних шафах (армаріумах), про що 
свідчить схема опису книг у каталозі: спершу вказано номер шафи (напр. Arma-
rium 1num), далі – подається тематичний зміст збірки, після чого у вигляді таблиці 
вказуються книги (назва книги і автор, формат, порядковий номер).  

До складу бібліотеки бернардинського монастиря у Львові входили книги із 
таких тематичних категорій: Святе Письмо та його тлумачення, праці докторів 
теології, спекулятивна, догматична та контроверсійна теологія, моральна теологія 
та канонічна література, філософські та історичні книги, проповіді, духовні кни-
ги, історичні книги, змішані книги, французькі та італійські книги, заборонені 
видання. Також окремі невеликі збірки зберігались в інших приміщеннях, напри-
клад у скрині лектора філософії чи скрині проповідників, або магістра новіціату. 
Загалом у бібліотеці зберігалось понад 3763 друкованих та рукописних книг. 

У бібліотеці Львівського університету зберігається реєстр використання книг 
із бібліотеки монастиря. Назва документу: Connotatio accipientum et restituentium libros 
hujus bibliothecae. Anno Domini 1771. Die III maj. У формі впису вказано: коли, які книги 
та хто взяв у користування із бібліотеки, а також дата повернення. Реєстр вівся  
з 1771 р. по 1784 р. На основі цього документу спробуємо відтворити читацьку ауди-
торію бібліотеки монастиря Св. Андрія оо. бернардинців у Львові в останні десять 
років до її поділу, а також останніх років функціонування studium generale при мона-
стирі. Окрім того, реєстр дає змогу відтворити коло інтересів читачів бібліотеки. 

Документ укладений на 31 аркуші, кожен з яких розділений на дві колонки 
Accipientes (Отримав) та Restituentes (Повернув)8. У першу записували такі дані: дата 
запису, хто отримав книги, назви книг. У декількох випадках вказується якою 
мовою книги (напр. in idiomate italico, unus libros italicum, libellum gallicum). Лише для 
перших 48 записів, а згодом ще 5, вказано дату повернення книг, у решті випадків 
запис обмежено фіксацією повернення книг. Загалом здійснено близько 355 запи-
сів, у більшості латинською мовою (лише декілька разів запис здійснено польською, 
двічі запис продубльовано двома мовами).  

 
Таб. 1. Соціальне середовище читачів бібліотеки монастиря бернардинців у Львові 

 

Соціальне середовище Кількість читачів Відсоток від загальної кількості 

Духовне 109 86,5% 

Світське 17 13,5% 

Разом 126 100% 
 

Джерело: Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, Відділ 
рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка [далі: НБ ЛНУ, ВРСРК], Ркс. 287 ІІІ. 

 

                                                           
6 E. Różycki, Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1984, c. 181. 
7 Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, відділ рукопи-

сних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф.П. Максименка [далі: НБ ЛНУ, ВРСРК], Ркс. 286 ІІІ Cata-
logus librorum bibliothecae fratrum Minorum Leopoliensium apud S. Andream z r. 1747, арк. 1. 

8 Ibidem, Ркс. 287 ІІІ Connotatio accipientum et restituentium libros hujus bibliothecae [Fratrum Minorum 
apud. S. Andream], Anno Domini 1771. Die III maj, арк. 3. 
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На основі реєстру вдалось встановити імена126 користувачів монастирської 
бібліотеки (Додаток 1), а також здійснено спробу визначити їхню приналеж-
ність до духовного чи світського середовища. Враховуючи, що львівська книгозбі-
рня була головною у Руській провінції ордену, нею могли користувались не лише 
місцеві ченці, й бернардинці з інших обителей провінції.  

Представники церковного середовища більше ніж у шість разів перевищують 
світських читачів бібліотеки, що логічно пояснюється релігійною спрямованістю 
тематики книг у бібліотеці, а також одним з головним завдань функціонування 
бібліотеки – забезпечувати інтелектуальну допомогу для навчання в орденських 
студіях, що діяли при монастирі, а також допомагати ченцям-бернардинцям  
у підготовці до душпастирської та проповідницької діяльності. 

 
Таб. 2. Походження читачів бібліотеки монастиря бернардинців у Львові 

 

Походження Кількість читачів Відсоток від церковного середовища 

З ордену 90 82,6% 

З інших орденів 14 12,8% 

Біле духовенство 5 4,6% 

Разом 109 100% 
 

Джерело: НБ ЛНУ, ВРСРК, Ркс. 287 ІІІ. 
 
Серед представників власне бернардинського ордену читачами бібліотеки 

були як і рядові ченці (ймовірно ті, хто записаний до реєстру читачів без вказува-
ння титулатури при генеральних студіях чи проповідницької діяльності). Серед 
ченців найактивнішими читачами були брати Клементин (записаний до реєстру 
21 раз, є найактивнішими користувачем бібліотеки) – ймовірно йдеться про 
Кле-ментина Снідлярського, що фігурував у 1778 р. як суддя на богословському 
конкурсі у Львові, Паулюс (20 записів, зокрема один раз записаний як вікарій) та 
Урбанус (13). Інші монахи фігурують у більшості по декілька разів (1–4 записи, 
два ченці фігурують 5 разів та один – 8). Серед цих ченців можна ідентифікувати 
брата Ангела Криницького – львівського кафедрального пенітенціарія, та Габріеля 
Свєнтельського – викладача бернардинської гімназії у Збаражі.  

Щодо ченців, які викладали на орденських генеральних студіях при монастирі 
найактивнішими читачами були брати Патрицій, генеральний лектор теологі-
чних студій (14 записів), Теренціан, декан філософських студій (7 записів), 
Сальватор, лектор філософії (6 записів), Симфоріан, генеральний лектор теологі-
чних студій (6 записів), Григорій, лектор філософії (5 записів), Еусебій, декан 
теологічно-спекулятивних студій (4 записи) та Іларіон, декан теологічних студій 
(3 записи), а також брати Петро, генеральний лектор теологічних студій (2 записи) 
й Бенвенут, для якого вказано лише S[tudio] T[heologico] (2 записи). Також у 1775 р. 
читачем бібліотеки був брат Бенедикт Котфіцький – колишній провінціал Руської 
провінції ордену в 1757–1760 рр. та в 1766–1769 рр. лектор теології9. 

Скориставшись списком лекторів Руської провінції ордену бернардинців 
можемо спробувати встановити детальнішу інформацію про читачів-лекторів 
монастирської бібліотеки. Ймовірно, що у випадку брата Патриція йдеться про 
Патриція Шлейнігера, який у 1769–1779 рр. фігурує як викладач філософії у Же-

                                                           
9 o. N. Golichowski, Przed nową epoką. Materiały do historii OO. Bernardynów w Polsce, Kraków 1899, c. 183–184. 
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шуві10. У випадку брата Теренціана можливо йдеться про Теренціана Сокульсько-
го, викладача філософії у Жешуві (перед 1779 р.) та Збаражі (1780)11. Стосовно 
Симфоріана – то ймовірно це Симфоріан Размюсєвіч, викладач теології у Львові 
в 1776 р. та цензор книг у Львівській архідієцезії12. Брат Сальватор – ймовірно 
Сальватор Радлінський, лектор-юбілят (один із найвищих титулів у системі 
францисканської освіти13), генеральний дефінітор ордену, перший парох пара-
фії Св. Андрія14, що була утворена внаслідок секуляризаційних реформ у 1809 р., 
провінціал Руської провінції ордену в 1806–1816 рр15. 

Також серед читачів фігурують ченці-проповідники Євстахій (1 запис), Верекунд 
(8 записів), Алексіус (3 записи), Колумбін (8 записів), Ламберт (4 записи), Міхаель 
(1 запис), Фортунат (10 записів), Понтіан (6 записів), Матіас (5 записів) та Бруно 
(3 записи). Окрім ченців з монастиря бернардинців, бібліотекою користувались 
монахи з інших орденів. Серед читачів натрапляємо на ченців з орденів франци-
сканців (брат Корнеліус та о. Протус), кармелітів (брати Еліас Песнятовський та 
Вікторин Мяковський, професор теологічних студій), францисканців-реформатів 
(брати Йоанн та Ксаверій), домініканців(брат Станіслав Раустрик), тринітаріїв 
(брат Александер від Св. Розарію та Домінік від Св. Гіацинта, лектор теологічних 
студій). Враховуючи практику надання чернечих імен, до кармелітів або ж три-
нітаріїв можна віднести брата Самуеля від Св. Розарію. Також читачем бібліо-
теки у 1773 р. був член Товариства Св. Колумбана А. Кнобляух. 

Цікавим є записи про двох ченців з ордену василіан, що були читачами бе-
рнардинської бібліотеки: у 1777 р. записано ченця Єштуса Гусаліса, який взяв 
один том Acta Sanctorum Жана Боланда до львівського монастиря василіан16,  
а в 1778 р. ченця Йозефа Кшижановського, який цікавився літературою з демоно-
логії (у реєстрі здійснено запис про те, що василіан брав книгу авторства Ludovi-
code Amenocanonistam – ймовірно йдеться про якусь з праць відомого франци-
сканця-демонолога Людовіка Марія Сіністрарі з Амено (1622–1701)17. 

Були читачами бібліотеки представники й білого духовенства. Двічі фігурує 
як читач Бенедикт Муратович: у 1772 р. він записаний як „папський випускник” 
(alumni pontificius), а через десять років вже як священик (pater). Один раз є запис 
про отця Македонія (1774) та о. Лєраліо (1775). У 1774 р. бібліотекою бернардин-
ців користувався проповідник з львівському кафедрального собору о. Антоній 
Янішевський. У 1777 р. з книгозбірні взяв книги священик М. Горчицький. 

Можна підсумувати, який відсоток ченців з монастиря Св. Андрія користувався 
бібліотекою своєї обителі (при умові припущення, що усі ченці походили 
виключно з львівського монастиря). Станом на 1772 р. в монастирі був 61 монах18, 
у реєстрі ж за 1772 р. фігурує лише 6 ченців-бернардинців, що становить 9,8%,  

                                                           
10 Ibidem, c. 249. 
11 Ibidem, c. 250. 
12 Ibidem. 
13 Л. Іріарте, Історія францисканізму, Львів 2015, c. 341. 
14 o. N. Golichowski, op. cit., c. 252. 
15 Ibidem, c. 183–184. 
16 НБ ЛНУ, ВРСРК, Ркс. 287 ІІІ Connotatio accipientum et restituentium libros hujus bibliothecae [Fratrum 

Minorum apud. S. Andream], Anno Domini 1771. Die III maj, арк. 22 зв. 
17 Ibidem, арк. 24 зв. 
18 J. Krętosz, op. cit., c. 266. 
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у 1779 р. – 65 ченців загалом19 і 5 у реєстрі що, становить 7,7%, у 1787 р. був лише 
21 монах20 у монастирі, а у реєстрі за 1784 р. фігурує 4 осіб – тобто бібліотекою 
користувалось 19% ченців, що, однак, пов’язане із зменшенням загальної кількості 
ченців у монастирі Св. Андрія у Львові. 

Користувались книгозбірнею монастиря бернардинців і світські особи. У реє-
стрі фігурують І. Гавронський, М. Чарнецький, Й. Ковальський, А. Стжемесцій,  
Й. Лєзґаніґ, В. Ґєджінський, П. Тишковський, С. Ліпінський, І. Ґінтовт- 
-Джєвалтовський, а також шляхтич Казимир гербу Златоголенчик. У 1773 р. запи-
саний заступник нотарія С. Ридальський.  

 
* * * 

 
На основі реєстру використання книг бібліотеки оо. бернардинців також 

вдалось встановити, які саме книги були найпопулярнішими серед користува-
чів монастирської книгозбірні. Загалом за десять років ведення реєстру читачі 
користувались близько 452 книгами, що становить 11,3% від загального числа 
книг (за загальну кількість взято 4000 книг, які були у монастирській бібліотеці 
станом на 1762 р.). 

На основі записів у реєстрі використання бібліотеки можна стверджувати, 
що не існувало кількісних обмежень на книги, які отримували читачі. Вже перший 
запис у документі повідомляє, що чернець Аквілін отримав з бібліотеки одразу 
32 книги. Чи не найбільшу кількість книг з бібліотеки брав вже згадуваний най-
активніший користувач бібліотеки брат Клементин: 10 жовтня 1775 р. він взяв з 
бібліотеки 40 книг21, а 24 травня 1777 р. – аж 51 книгу22. Проте „рекордсменом” став 
брат Люцій, який всього лиш один раз внесений до реєстру – 5 жовтня 1778 р. він 
взяв з бібліотеки аж 84 книги23. 

Найпопулярнішою книгою серед користувачів бібліотеки була Біблія. Святе 
Письмо в реєстрі згадується 29 разів латиною (Biblia Latina, Biblia Sacra, Biblia 
Sacra Latino, Biblia Vulgatae editionis) і 15 разів польською (Biblia Polska, Biblia Polo-
nica) мовами. У випадку з латинською мовою то йдеться про переклад Святого 
Письма, здійснений Св. Ієронімом (340–420) – Вульґату, який за рішенням Три-
дентського собору затверджено як офіційний для католицької церкви. У випадку 
з польським перекладом – то йдеться про переклад Біблії, що здійснив польський 
єзуїт Якуб Вуєк (1541–1597) у кінці XVI ст. (перше повне видання Біблії у перекладі 
Вуєка вийшло у 1599 р. у Кракові). Біблію використовували як при навчанні на 
генеральних студіях у монастирі, а також при підготовці до проповідей та 
душпастирської діяльності. Також популярними були так звані Concordantiae 
Bibliorum – хронологічно узгоджений послідовний текст Святого Письма. Concor-
dantia згадується 15 разів.  

Популярними (15 згадок) були Polyanthea – збірники цитат та повчальних 
історій. Зокрема до реєстру внесено Polyantheanova німецького філолога та поета 
Йозефа Лянге (1570–1615/1630) та Polyanthea Sacra єзуїта Андреаса Шпаннера 
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(1639–1694). У францисканських studium generale головним авторитетом, з якого 
черпали думки, був середньовічний філософ, чернець-францисканець Йоан Дунс 
Скот (1266–1308)24, а відповідно навчання теології ґрунтувалось на вивченні 
теології „скотизму”. Хоча твори самого Дунса Скота не користувались популя-
рністю порівняно з іншими книгами – записи про них у реєстрі зустрічаються 
лише тричі (зокрема чотиритомна Quaestiones In Lib. I-IV Sententiarum). 

Абсолютна більшість книг, які читали у бібліотеці монастиря бернардинців 
використовувалась для підготовки до орденських студій та для підготовки 
проповідей. Можна виокремити певних „класичних” авторів, які були найпопуля-
рнішими серед користувачів монастирської бібліотеки – загалом близько  
40 авторів. У багатьох випадках серед найпопулярніших авторів важко провести 
чітку межу між книгами, які використовувались виключно для навчання або 
проповідницької діяльності. Також, враховуючи практику записувати до реєстру 
лише автора книги, а не назву (деколи можна натрапити на скорочену назву), 
нижче у більшості випадків подано лише імена та прізвища авторів. У випадках, 
коли вказано скорочену назву книги, була здійснена спроба їх ідентифікувати. 

Найпопулярнішими авторами (понад 20 згадок), чиї книги найчастіше згадую-
ться у реєстрі користування бібліотекою бернардинців були німецький франци-
сканський теолог-скотист Кресцентій Кріспер (1679–1749) автор Philosophia Scholae 
Scotisticae та Theologia Scholae Scotisticae, францисканець Фелікс Потеста – Examen 
ecclesiasticum, єзуїт Пауль Габріель Антойне (1678–1743) – Theologia moralis universa 
та член ордену мінімів (орден Св. Франциска де Паула) Антуан Бука – Theologia 
patrum dogmatica, scolastico-positiva. 

Також часто (10–20 згадок) фігурують роботи францисканця-обсерванта, 
проповідника Бернардіно де Бусто (1450–1513) – Mariale, францисканців Барто-
ломео Мастрі (1602–1673) – Philosophiae ad mentem Scoti, Theologia moralis та відомого 
теолога та філософа, професора Сорбони Клавдія Фрасена (1620–1711) – ймовірно 
книга Scotus Academicus, що була одним із найважливіших викладів теологія 
Дунса Скота), Люція Ферарі (1687–1763) – різні томи з восьмитомної своєрідної 
церковної енциклопедії Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, Гаетано 
Верані (1648–1713) – Philosophia Universa Speculativa Peripatetica, єзуїтів Роберто 
Беларміно (1542–1621) та Едмунда Сімонетті (1662–1732), Генріха Енгельграве 
(1610–1670) – Caeleste pantheon та Lux Evangelica, кармелітів Ліберія а Єзу (1646–
1719) – можливо Controversiarum scholastico-polemico-historico-criticarum та Себальдія 
а Сан Крістофоро, професора теології у Сорбоні та університеті міста Дуе Гонората 
Тоурнеллі (1658–1729) – Degratia Christi та Жана Понтаса (1638–1728).  

Окрім згаданих вище авторів, частіше ніж більшість книг (5–10 згадок) 
натрапляємо на праці Мартіно Боначіно (†1631 р.) – De Morali Theologia, франци-
сканців Хуана де Картахена (1568–1613) – Homiliae Catholicae De Sacris Arcanis Dei-
parae Mariae Et Josephi, Філіпі Діеза Люзітано (1550–1601) – Conciones quadruplices  
й Патриція Спорера (†1683) – Theologia moralis, decalogalis et sacramentalis, Агостіно 
Паолетті (1600–1671), Джузеппе Мансі (1658–1720) – ймовірно Locupletissima Biblio-
theca moralis praedicabilis, Себастіана Гайнріха Пенцінгера, єзуїтів Клавдія ля Круа 
(1652–1714) – Theologia moralis та Вінцентія Гоудрія (1631–1729) – Bibliotheca concio-
natoria й Діонісія Петавія (1583–1652), Луї Габерті (1635–1718), бенедиктинів Ге-
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рмана Схолінера (1722–1795) та Целестина Оберндорфера (1724–1765), Йозефа 
Ігнація Клауса (1691–1775) – Spicilegium universale sacro-profanum, Рафаеля Аверси 
(1589–1657) – Philosophia metaphysicam physicamque complectens quaestionibus context, 
Гаспара Юеніна (1650–1713) – Institutiones Theologicae, Жана-Баптиста Дугамеля 
(1624–1706), августинця Джовані Лоренцо Берті (1696–1766) та домініканця 
Фінцента Луї Готті (1664–1742), а також францисканця Пальбертуса де Темесвара 
(1435–1504) – Sermones Pomerii de Sanctis. 

Щодо інших книг з теології чи філософії, то зустрічаємо такі: книгу Loci Commu-
nes Theologici францисканця Конрада Клінге (1483–1556), який одним з перших 
виступив проти Лютера25, праці домініканців Cursus philosophicus Thomisticus Йоана 
від Святого Томи (1589–1644), Philosophia thomistica Антуана Годіна (1635–1695) 
та книгу Clypeus philosophiae Жака-Казимира Ґирінуа (1640–1703). Також згадується 
праці єзуїтів: Philosophia Argumentosa Матіаса Хаймабаха (1666–1747) та Medulla 
theologiae moralis Германа Бузенбаума (1600–1668). Зустрічається й запис про 
використання праць протестантського теолога Жана Леклерка (1657–1736) – 
Physica sive de rebus corporis та об’єднанні в одному виданні роботи з філософії під 
назвою Opera Philosophica. 

Цікавими є записи про те, що користувачі монастирської бібліотеки читали 
праці провідних німецьких філософів XVIII ст. – Христіана Вольфа (1679–1754) – 
Psychologia rationalis та Фрідріха Христіана Баурмейстера (1708–1785) – Elementa 
Philosophiae. Також у реєстрі натрапляємо на працю Elementa metaphysicae іта-
лійського філософа Антоніо Дженовезі (1712–1769). 

Серед іншої проповідницької літератури зустрічаємо збірки проповідей 
Тертуліана (155–240), Св. Августина (354–430), Св. Бернарда (1090–1153), Антонія 
Падуанського (1195–1231) та Альберта Великого (1206–1280), єзуїтів Хуана Осоріо 
(1542–1594) – Conciones, Каспара Кніттеля (1644–1702) – Conciones Dominicales та 
Матіаса Фабера – Concionum opus tripartitum, домініканського проповідника і місти-
ка Луїса де Гранада (1505–1588) й книги домініканця Томаса де Трухільйо (1590–?) 
–Thesaurus Concionatorum та францисканця Генріха Хельма (†1560) – Homiliarum. 
Серед польських проповідників згадуються збірки проповідей Петра Скарґи 
(1536–1612), Яна Вуйковського, піяра Самюеля від Св. Флоріана (1706–1771), 
Егідія Мадейського від Св. Йосифа (1691–1746), домініканців Раймунда Чаши-
нського Obrot całego Roku Kazaniami niedzielnymi kuwieczności skierowany та Адама 
Фабіана Бірковського (1564–1636), францисканця Хризостома Кучинського. Ці-
каво зазначити, що читали ченці й збірку промов під назвою Orationes французько-
го гуманіста Марка Антуана Мюре (1526–1585). 

Часто користувачі бібліотеки бернардинського монастиря читали агіографі-
чну літературу. Найчастіше (16 разів) зустрічається багатотомне видання Acta 
Sanctorum єзуїта Жана Боланда (1596–1665), якого до 1784 р. вийшло друком  
50 томів, що охоплюють період від січня до жовтня (частково). Також зустрічає-
мо у реєстрі Żywoty świętych Петра Скарґи, що вперше опубліковані в 1577 р., De vita 
S. P. Francisci авторства францисканця Св. Бонавентури (1221–1274) та житія бе-
рнардинця Яна з Дуклі (1414–1484). 

Цікаво зазначити, що з житієм Яна з Дуклі пов'язаний запис у реєстрі читачів 
бібліотеки від 4 червня 1775 р. У записі, що здійснений каліграфічним почерком, 
йдеться про те, що книгу Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei Ioannes de Ducla 
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(Блаженний чудотворець Русі, раб Божий Ян з Дуклі, 1672) яку уклав Кипріян Дами-
рський (другим твором у збірці є робота Domus virtutis et honoris Бартоломея Зи-
моровича (1597–1677), Ad requisitionem MARIA THERESSIA Augustissima Imperatri-
cis D[omi]na Nostre Clementissima (На вимогу Марії Терезії августійшої імператриці, 
ласкавої нашої господині) було передано до бібліотеки у Відні26 (йдеться про 
імператорську бібліотеку, що тепер Австрійська національна бібліотека). Скори-
ставшись електронним каталог Австрійської національної бібліотеки, вдалось 
знайти цю книгу. На титульному аркуші здійснено напис Ex Bibliotheca PP Ber-
nardinorum Conventus Leopol. Ad S. Andreum Apostelum.  

Серед читачів монастирської бібліотеки були популярними й історичні кни-
ги. Найчастіше згадується гербівник Korona Polska єзуїта Каспара Нєсєцького 
(1682–1744) – 10 разів, також двічі читачі користувались гербовником доміні-
канця Шимона Окольського (1580–1653) – Orbis Polonus. Окрім того в реєстрі згадує-
ться Historia Polonica Яна Длугоша (1415–1480) та Kronika Polska Мартина Бєльського 
(1495–1575), а також працю Яна Гербурта (1524–1577), ймовірно Chronica sive His-
toriae Polonicae compendiosa… descriptio. Читали ченці й історичні книги про інші 
землі, зокрема чеські. У документі згадується Historia Bohemica – твір Енеа Сільвіо 
Пікколоміні (папа Пій ІІ) (1405–1464). Також згадується відома і часто цитована 
історія Риму Ab urbe conditа Тита Лівія (59 до н.е.–17 н.е.). Читали львівські бе-
рнардинці й книги заборонених протестантських авторів, зокрема популярну у 
Європі книгу Chronicon Saxoniae Давида Хитрея27 (1531–1600) – провідного проте-
стантського теолога й історика XVI ст., одного з авторів Формули Згоди 1580 р. 
Під назвою Historia Libertionis Jeroilimae ймовірно йдеться про відому історичну 
поема італійця Торквато Тассо (1544–1595) – Звільнений Єрусалим. 

Серед творів з історії церкви найпопулярнішим був твір Annales Minorum 
відомого ірландського францисканця Луки Ваддінга (1588–1657), що присвяче-
ний історії послідовників Св. Франциска Ассизького. Ще однією книгою, що при-
свячена історії ордену братів менших, була праця францисканця Марка з Лісабону 
(†1591) Chronicas da ordem dos frades Menores у польському перекладі. Стосовно 
загальноцерковної історії, то читачі у бернардинській бібліотеці користувались 
твором домініканця Александра Наталіса (1639–1724) Historia Ecclesiastica. Цікаво, 
що ця книга була внесена папою Інокентієм IX до Індексу заборонених книг28 
через янсеністські погляди автора. 

З правничих книг читачі бернардинської бібліотеки використовували вида-
ння з цивільного та канонічного права, зокрема видання Кодексу Юстиніана, збі-
рки польських законодавчих актів Volumina Legum (під записом польською Prawa 
i konstytucye Królestwa Polskiego), а також видання Inwentarz konstytucji koronnych i Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego за редакцією Мацея Марціяна Ладовського (1640–1715). 
У реєстрі згадуються збірники церковного права під назвами Ius Canonicum та Ius 
Ecclesiae, а також булларій папи Бенедикта XIV. До категорії церковного права 
видається доцільним віднести статути ордену братів менших-обсервантів: Statu-
ta generalia cismontanarum partium Ordinis Sancti Francisci regularis obseruantiae та Sta-
tuta generalia Barchinonencia regularis obseruantiæ Seraphici S. P. N. Francisci.  
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Були ознайомлені користувачі бернардинської книгозбірні з працями з при-
родознавства, медицини та геометрії, зокрема у реєстрі зустрічаємо працю His-
toria naturalis curiosa Regni Poloniae відомого польського природознавця, єзуїта Га-
бріеля Жончинського (1664–1737), книги ще одного ченця єзуїта, математика 
Станіслава Сольського (1622–1701) – Geometra Polski та Architekt Polski. З медичних 
книг згадується анонімний Zielnik, праця Institutiones chirurgicae німецького анатома  
і хірурга Лоренца Гайстера (1683–1758), книга Fundamenta medicinae teoretico-pratica 
професора Страсбурзького університету Георга Філіпа Нентера (†1721). 

Можна припустити, що ченці-бернардинці вивчали й іноземні мови, зокрема 
французьку та німецьку. Серед книг, якими користувались читачі книгозбірні 
натрапляємо на німецьку та французьку граматику. Також, ймовірно, грамати-
ки могли використовувати при читанні німецькомовних та франкомовних книг. 
Серед словників найпопулярнішим було багатотомне видання єзуїта Григорія 
Кнапія Dictionarium Polono-Latinum (12 згадок), також згадується популярний 
багатомовний Dictionarium августинського ченця, гуманіста Амброзіо Калепіно 
(1436–1511). 

Також серед книг у реєстрі можна натрапити на відомий твір львівського 
ченця-бернардинця Гаудентія Пікульського Złość żydowska przeciwko Bogu i bliźnie-
mu, що вийшла друком у Львові в 1760 р. Праця постала в результаті диспуту, що 
відбувся у Львові в 1759 р. між ортодоксальними рабинами та прихильниками 
секти франкістів – іудейського месіанського руху, що набув поширення в Речі 
Посполитій стараннями засновника руху Якоба Франка (1726–1791). Праця Піку-
льського має яскраво виражений антисемітський характер (одним із питанням 
львівського диспуту була розповсюджена думка про „ритуальні вбивства”, що 
проводили іудеї). Водночас праця є цінним джерелом з історії та традицій євреїв 
Речі Посполитої. За матеріалами реєстру використання книг бібліотеки мона-
стиря бернардинців у Львові здійснена спроба визначити коло книжкових інте-
ресів читачів книгозбірні. Вдалось визначити тематику книг для 91 читача. 

 
Таб. 3. Тематика книг бібліотеки монастиря бернардинців у Львові 
 

Тематика книг Кількість читачів 
Відсоток від кількості 

читачів 

Теологія 26 28,6% 

Проповідництво 30 33% 

Біблія та катехизм 25 27,5% 

Історія 16 17,6% 

Природознавство, математика, медицина 3 3,3% 

Граматика 8 8,8% 

Філософія 10 11% 

Цивільне та канонічне право  6 6,6% 

Агіографія 15 16,5% 

Демонологія 1 1,1% 

 
Джерело: НБ ЛНУ, ВРСРК, Ркс. 287 ІІІ. 

 
Таким чином бачимо, що найпопулярнішою серед читачів була проповідни-

цька й теологічна література, а також Біблія. Популярними були книги з церковної 
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та світської історії, а також агіографічна література. Найменшою популярністю 
користувалась книги з природознавства та юриспруденції.  

Для світських користувачів бібліотеки характерними були зацікавлення 
історією та цивільним правом, філософією та природничими науками, а також 
проповідницькою та агіографічною літературою. 

 
* * * 

 
Бібліотека монастиря оо. бернардинів у Львові в останні роки до свого поділу 

активно використовувалась як ченцями ордену, так і представниками інших 
чернечих згромаджень та світським духовенством, а також мирянами. Проте 
слід звернути увагу на той факт, що лише незначний відсоток ченців з монасти-
ря користувались книгами з бібліотеки, та й кількість книг, які читали була 
незначною у порівняння до загальної у бібліотеці.  

Головною метою використання книг у більшості випадків є підготовка до 
навчання на орденських студія, що діяли при монастирі, а також для проповід-
ницької діяльності. Проте ченці читали не лише навчальні та церковні книги,  
а також й праці з медицини, математики та історії. Це дає підстави для припуще-
ння, що ченці читали книги не лише навчальні книги, а й видання, що відповід-
али їхнім позапрофесійним зацікавленням. 

 
 ................................................................................................   

Library of the Bernardine Monastery in Lviv  
and its Users in 1771–1784 

 

In the article the readership of the library of the Bernardine monastery 

of St. Andrew in Lviv during the last years of general studies activity in the 

monasteries analysed. In addition, range of interests of the readers of the 

monastic library was determined. 
 

Keywords: Bernardines, Bernardine monastery of St. Andrew in Lviv, Lviv, 

library, interests of the readers  
 ................................................................................................  
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Додаток 1 
 

Список користувачів бібліотеки монастиря Св. Андрія ордену бернардинців у Львові 
(1771–1784) 
 

№ Ім’я Інші варіанти імені 
Кількість 

згадок 

Роки 

згадок 

Сере-

довище* 
Тематики книг 

1.  fr. Aquilinus  1 1771 Д-м. 
Моральна теологія, 

Проповідництво 

2.  
Pater Protus de Ordini 

Conventualium OSP Franc. 
 1 1771 ДO. Проповідництво 

3.  
fr. Elias Pesniatowski Ord. 

Carmell ARO 
 1 1771 ДO.  

4.  Clementinus fr.  21 
1771–1773 

1775–1778 
Д-м. 

Біблія, Моральна теологія, 

Проповідництво, Історія 

5.  Eustachius fr. Praed.  1 1771 Д-м. Проповідництво 

6.  Eilipidus fr.  2 1771–1772 Д-м. Медицина, Агіографія 

7.  J. Capistrarius fr. Joannes Capistranus fr. 2 1772 Д-м. 
Граматика, 

Проповідництво 

8.  
Benedicti Muratowicz, 

alumni pontificius 

p. Benedictus 

Muratowicz 
2 1772, 1782 ДД. Агіографія 

9.  Maxym fr. Maximus fr. 2 1772, 1777 Д-м. Історія 

10.  Benvenutus fr. Benvenutus fr. ST 2 1772 Д-м. Філософія 

11.  I. Gawronski  1 1772 Св.  

12.  Euzebius fr. 
Eusebius fr. Studii Theo-

logi-speculativi decanus 
4 1772–1773 Д-м. Біблія, Проповідництво 

13.  Hugolinus fr.  3 
1772/73–

1774 
Д-м. 

Проповідництво, 

Граматика 

14.  
S. Rydalski N[o]t[arius]: 

Subst[i]t[us] 
 1 1773 Св. Цивільне право 

15.  
A. Knoblauch S.S.C.M. in 

Re Montaniss: Ufficiallij 
 1 1773 ДO. Природознавство 

16.  Xystus fr.  1 1773 Д-м.  

17.  Daniel fr.  1 1773 Д-м.  

18.  Theophanes fr.  3 1773, 1775 Д-м. Моральна теологія 

19.  Terentianus fr. 
Terentianus fr. Studii 

Philosophici Decanus 
7 

1773, 

1775–1777 
Д-м. Агіографія, Моральна 

теологія, Проповідництво  

20.  Matheus fr.  4 1773–1775 Д-м. Біблія, Проповідництво 

21.  Isaias fr.  1 1773 Д-м.  

22.  Verecundus fr. 
Verecundus fr. Prae-

dicator Dominicalis 
8 

1773–1777, 

1780 
Д-м. Біблія, Проповідництво 

23.  Alexius fr. Praedicat. Fest. Alexius fr. conc. 3 1773–1774 Д-м. Проповідництво,  

Агіографія 

24.  Petrus fr. S: Thliae L G: Petrus fr. ST 2 1773 Д-м. Моральна теологія 

25.  
Symphorianus fr. S. Theo-

logiae Lector Generalis 
Symphorianus fr. 6 1773–1775 Д-м. Моральна теологія 

26.  Paphnutius fr.  1 1773/74 Д-м.  

27.  Macedoniusp.  1 1773/74 ДД. Проповідництво 

28.  Gregorius fr. 

Gregorius fr. L. Phphia, 

Gregorus fr., Gregorius 

Rzepecki fr. 

5 
1773–1774, 

1776, 1780 
Д-м. Моральна теологія 
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№ Ім’я Інші варіанти імені 
Кількість 

згадок 

Роки 

згадок 

Сере-

довище* 
Тематики книг 

29.  Columbinus fr. 
Columbanus fr., 

Columbanus fr. Praed. 
8 

1774–1775, 

1778,  

1782–1783 

Д-м 
Біблія, Моральна теологія, 

Агіографія 

30.  Paulus fr. Paulus fr. Vicaria 20 1773–1778 Д-м Моральна теологія 

31.  Arnultphus fr.  3 1774, 1776 Д-м 
Біблія, Проповідництво, 

Граматика 

32.  Lambertus fr. Praed  4 1774 Д-м Біблія, Проповідництво 

33.  Succissius fr.  7 1774–1778 Д-м Проповідництво 

34.  
Antoniusz Janiszewski 

Conc: ArchCat: Leop. 
 1 1774 Д-Д Канонічне право 

35.  Marianus fr.  3 1774–1775 Д-м  

36.  Urbanus fr.  13 
1774–1777 

1780–1782 
Д-м 

Проповідництво, Філо-

софія, Моральна теологія 

37.  Henricus S[z]panner fr.  3 1774–1775 Д-м Агіографія 

38.  Hipolit Bosahowski fr.  1 1774 Д-м  

39.  Gvilhelmus fr. Vilhelmus fr. 4 1774–1777 Д-м Катехизм, Граматика 

40.  
Joannes Uldwidek fr. 

Reformatus 
 1 1774 Д-O   

41.  Richard K. fr.  1 1774 Д-м  

42.  
Dominico a S. Hyacintho fr. 

Lector S. Theologiae 

Dominico a S. Hya-

cintho fr. Trinitaris 
2 1774, 1776 Д-м Проповідництво 

43.  Athanasius fr.  1 1774 Д-м  

44.  Wolfgangus fr.  3 1774, 1777 Д-м Проповідництво 

45.  M. Czarnecki  1 1774 Св. Цивільне право 

46.  Libertatus fr.  2 1774–1775 Д-м Моральна теологія 

47.  Joannes Kovalski  1 1774 Св.  

48.  Antt. Strzemesci  1 1774 Св. Граматика 

49.  Jos. Liezganig  1 1774 Св. Агіографія 

50.  F.A. Macio Mіlsz.  1 1774 Св.  

51.  Raphael Przynski fr. 
Raphaelus Przynski fr. 

Conf. Cathed. 
2 1774–1775 Д-м  

52.  Josephus fr.  1 1774 Д-м  

53.  Honorij fr.  2 1774–1775 Д-м  

54.  Rzeszotarski  1 1775 Св. Цивільне право 

55.  Nicolaus fr. Vicarij  1 1775 Д-м  

56.  Faustinus fr.  2 1775 Д-м  

57.  Valerianus fr.  1 1775 Д-м  

58.  W. Giedzinski  1 1775 Св. Математика 

59.  Volosianus fr.  4 1775, 1777 Д-м  

60.  x. Lieralio  1 1775 Д-Д Історія 

61.  Michael fr. Praed.  1 1775 Д-м Біблія, Проповідництво 

62.  Adalbertho fr. Adalberthus fr. 7 
1775–

1777, 1780 
Д-м 

Моральна теологія, 

Граматика 

63.  Fortunatus fr. Conc. Fortunatus fr. 10 
1775,  

1781–1782 
Д-м 

Біблія, Моральна теологія, 

Проповідництво, 

Агіографія 

64.  
Josephus Knap. Caso Regii 

Gnb: Cins: 
 1 1775 Св. Канонічне право 

65.  Pontianus fr. Praed. Pontianus fr. 6 1775, 1777 Д-м 
Біблія, Проповідництво, 

Агіографія, Історія 
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№ Ім’я Інші варіанти імені 
Кількість 

згадок 

Роки 

згадок 

Сере-

довище* 
Тематики книг 

66.  Patritius fr. 

Patritius fr. ST, Patritius 

fr. STL, Patritius fr. 

STLG, Patritius fr. L. 

14 

1775,  

1777–1778, 

1780 

Д-м 
Біблія, Філософія, 

Моральна теологія 

67.  
Benedictus Kotficki fr.  

Ex P[rovintia]lis 
 1 1775 Д-м  

68.  Methodius fr.  1 1775 Д-м Моральна теологія 

69.  Leontius fr. Vic. Leontius fr. 3 1775–1776 Д-м  

70.  
A. Marchocki C[ivil]. 

L[eopolensis]. ? 
A. Marchocki 2 1775 Св. Проповідництво 

71.  
Ignes. Gintowt-

Dziewaltowski 
 1 1776 Св. Історія 

72.  

Victorinus Miakowski fr. S. 

T. Profesor Carmelita ARO 

Conv. Leopolis 

 1 1776 Д-O Агіографія 

73.  Cleophas fr.  4 1776, 1778 Д-м  

74.  Salvator fr. 
Salvator fr. Lector 

Philosophia 
6 

1776, 

1780–1781, 

1783 

Д-м 

Агіографія, Моральна 

теологія, Проповідництво, 

Філософія, Історія 

75.  Evaristus fr.  2 1776–1777 Д-м Граматика 

76.  Josaphat fr.  1 1777 Д-м  

77.  Carolus fr. 
Вперше записаний 

разом з p. Ladislau 
2 1776, 1778 Д-м  

78.  Cornelius fr. OMI Cornelius fr. Minoret. 2 1777–1778 Д-O Історія 

79.  Gaudentius fr.  1 1777 Д-м  

80.  Benigmus fr.  5 
1777–1778, 

1782 
Д-м 

Біблія, Проповід-ництво, 

Агіографія 

81.  Anselmus fr.  2 1777 Д-м 

Біблія, Моральна теологія, 

Проповідництво, 

Агіографія 

82.  Amantius fr.  1 1777 Д-м Біблія, Проповідництво 

83.  Jesztus Husalis fr. OSBM  1 1777 Д-O Агіографія 

84.  
M. Gorczycki x. Instigator 

Curia 
 1 1777 Д-Д Історія 

85.  Latus fr.  1 1777 Д-м 
Моральна теологія, 

Граматика 

86.  Magnus fr.  2 1777–1778 Д-м  

87.  Stanislaw Minonla fr.  1 1778 Д-м  

88.  
Ferdinandus Widerlechner 

fr. 
 1 1778 Д-м Моральна теологія 

89.  Cyrinus fr.  1 1778 Д-м Моральна теологія 

90.  Lucius fr.  1 1778 Д-м 
Біблія, Моральна теологія, 

Філософія, Проповідництво 

91.  Mathias fr. Mathias fr. Prae. Leopoli 5 
1778, 

1780–1781 
Д-м Проповідництво 

92.  
Jozephus Krzyzanowski fr. 

O. S. Basilii M. 
 1 1778 Д-O Демонологія 

93.  
Stanislaus Raustryk fr. Ord. 

Praed. 
 1 1778 Д-O  

94.  Vitolis fr. Confir.  1 1778 Д-O  

95.  Joachimus fr.  1 1779 Д-O Моральна теологія 
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№ Ім’я Інші варіанти імені 
Кількість 

згадок 

Роки 

згадок 

Сере-

довище* 
Тематики книг 

96.  Florus fr.  1 1779 Д-м  

97.  I. Puzyna  1 1779 Св. Історія 

98.  P. Tyszkowski  5 1779–1780 Св. Філософія, Математика 

99.  Ubaldus fr.  1 1779 Д-м  

100.  Onuphrius fr.  1 1779 Д-м  

101.  Kazimirz Zlotogolęczyk   1 1779 Св. Історія 

102.  Rogatianus fr.  1 1779 Д-м  

103.  Samuel a Sermo Rosario   1 1780 Д-O Історія 

104.  Regulus fr.  1 1780 Д-м Проповідництво 

105.  Zenobiy fr.  1 1780 Д-м Біблія, Проповідництво 

106.  Hilarion fr. Decanus Studii 
Hilarion fr., Hilarion fr. 

Decanus S.T. 
3 1780–1781 Д-м 

Біблія, Проповідництво, 

Філософія 

107.  Tacianus fr. W.  8 1780–1781 Д-м Історія 

108.  Gnaphrius fr.  1 1780 Д-м Історія 

109.  
Alexander a S. Rosalia fr. 

Ordo SIS Trinit. 
 1 1780 Д-O Історія 

110.  Salvinus fr.  1 1780 Д-м Біблія, Філософія 

111.  Seb. Lipinski  1 1780 Св. Історія 

112.  Sergiusz fr.  1 1781 Д-м Філософія 

113.  Ladislaus Lange fr. Ladislaus fr. 1 1782 Д-м Катехизм 

114.  Marcelus fr.  1 1782 Д-м Катехизм 

115.  Tiburtius fr.  2 1782 Д-м Моральна теологія 

116.  Richardus fr.  1 1782 Д-м Моральна теологія 

117.  Columbanus fr. Columbanus fr. Praed. 2 1782–1783 Д-м Біблія, Агіографія 

118.  Xaverius fr. Reformatis.  1 1782 Д-O Агіографія 

119.  Bruno fr. Praed. Leop.  3 1782, 1784 Д-м Біблія, Проповідництво 

120.  Optatus fr.  1 1782 Д-м Біблія 

121.  Theogenes fr.  5 1783 Д-м Моральна теологія 

122.  Gabriel fr. o. Gabriel Swietelski 3 1783–1784 Д-м 
Моральна теологія, Біблія, 

Канонічне право 

123.  Angelus fr. 
o. Anioł Krynski 

(Krynicki) 
1 1783 Д-м  

124.  Sabinianus fr.  4 1784 Д-м Історія 

125.  Leonardus fr.  2 1784 Д-м Філософія 

126.  WK Zilionka KA  1 1784 Св.  

 
* Д-м – Духовне-монастир; Д-O – Духовне-інший орден; Д-Д – Духовне-біле духовенство; Св. – Світське 
 
Джерело: НБ ЛНУ, ВРСРК, Ркс. 286 III, 287 ІІІ.



 

 

 
АРКАДІЙ ТКАЧУК 
Ostróg (Ukraina) 
 
 
 

Римо-католицькі парафіяльні школи в системі освіти  
на Правобережній Україні першої чверті ХІХ століття 

 
 ................................................................................................  

Rzymskokatolickie szkoły parafialne w systemie oświaty 

Prawobrzeżnej Ukrainy w pierwszej ćwierci XIX wieku 
 

W artykule omówiono pozycję rzymskokatolickich szkół parafialnych Pra-

wobrzeżnej Ukrainy w latach panowania cesarza Aleksandra I. Początek jego 

rządów wyróżniało podjęcie na terytorium imperium zakrojonych na szeroką 

skalę reform oświatowych. Na Prawobrzeżu twórcami nowego systemu szkol-

nego byli znani polscy działacze społeczni – Adam Czartoryski i Tadeusz Czacki, 

którzy przy jego tworzeniu wykorzystali założenia wypracowane przez Ko-

misję Edukacji Narodowej w końcu XVIII w. Sieć szkół na Prawobrzeżu stała 

się częścią ogólnopaństwowego scentralizowanego systemu oświaty. Dzięki 

współpracy z duchowieństwem rzymskokatolickim i społecznością polską 

zamieszkującą w tym regionie T. Czacki nadał tworzonemu szkolnictwu 

wiele cech, które wskazywały na jego pewną odmienność. Specyfika stworzo-

nej sieci szkół polegała na jej niezależności finansowej od państwa, regulacji 

działalności w oparciu o odrębny statut, powiązaniu z Kościołem rzymsko-

katolickim oraz szlachtą polską. 
 

Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki, Komisja Edukacji Narodowej, 

reformy, okręg szkolny, status szkolny 
 ................................................................................................  
 

 
Тільки віднедавна в українській історичній науці почали розроблятися пита-

ння діяльності різних релігійних конфесій на теренах України. З актуалізацією 
досліджень головна увага науковців була спрямована на Греко-католицьку  
та Православну церкви як конфесій, що традиційно властиві українському 
суспільству, тоді як питання історії Римо-католицької церкви (РКЦ) довгий час 
залишалися осторонь уваги дослідників. Тому часто в історіографії циркулюють 
рудиментарні оцінки різноманітних аспектів діяльності РКЦ і польських просві-
тителів на Правобережжі як постійні намагання полонізувати й окатоличити 
місцеве українське населення. Дослідження освітніх закладів РКЦ, а зокрема 
становища парафіяльних шкіл в умовах російської освітньої політики, до-
зволить створити основу для очищення інтерпретацій цього історичного явища 
від ідеологічних нашарувань в історіографії. 

Проблема діяльності римо-католицьких парафіяльних шкіл на Правобережжі 
в першій чверті ХІХ ст. піднімалася в історичних працях ще з кінця ХІХ–початку 
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ХХ ст., наприклад, такими авторами як Федот Кудринський1, Митрофан Симашке-
вич2, Дмитро Толстой3 та багатьма іншими (часто упередженими у своїх ви-
сновках4). На сьогодні у контексті історії РКЦ проблема найбільш повно дослідже-
на у працях Юрія Білоусова5, Олександра Буравського6, Олега Крижанівського та 
Сергія Плохія7, Інни Шостак8, тоді як в контексті політики російського уряду до 
неї зверталися Людмила Єршова9, Юрій Поліщук10, Анна Святненко11 та інші. 
Особливо вартісними слід назвати монографію польського дослідника Лєшека 
Заштовта12 та французького історика Данієля Бовуа13 про шкільництво на „східних 
кресах”. Тим не менше, у багатьох працях, особливо українських, присутні деякі 
спрощення. Роль імперської освітньої та релігійної політики переважно зводи-
ться до перешкоджання діяльності навчальних закладів РКЦ, або ж там акцентує-
ться на підпорядкуванні парафіяльних шкіл тільки духовенству, що не завжди від-
повідало дійсності (на жаль, аналіз численних похибок як інтерпретаційних, так 
і фактичних, в історіографії проблеми вимагає окремого дослідження та виходить 
за рамки нашої статті). Зважаючи на це, подальша розробка проблеми лишається 
актуальною. 

У другій половині XVIII ст. Річ Посполита переживала глибоку кризу багатьох 
сфер суспільного та політичного життя, вивести з якої державу повинні були 
реформи шістдесятих-сімдесятих років. Однією з найуспішніших стала освітня 
реформа, покликана розробити струнку систему виховання молоді в християн-
ському і, заразом, патріотичному польському дусі. Діяльність Едукаційної комісії, 

                                                           
1 Ф. Кудринский, Фаддей Чацкий, „Киевская старина” 1893, № 40, с. 319–345. 
2 М. Симашкевич, Римское католичество и его иерархия в Подолии, Каменец-Подольск 1872. 
3 Д. Толстой, Римский католицизм в России: Историческое исследование, т. 2, Санкт-Петербург 1876. 
4 П. Антонович, Полонизаторская деятельность на Волыни Адама Чарторийского и Фаддея Чацкого, 

„Волынские Епархиальные Ведомости” 1912, № 45, с. 880–882. 
5 Ю. Білоусов, Київсько-житомирська римо-католицька єпархія: Історичний нарис, Житомир 2000. 
6 О.А. Буравський, Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець XVIII–початок  

ХХ ст.), Житомир 2013. 
7 О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, Історія церкви та релігійної думки в Україні, кн. 3: Кінець XVI –

–середина XIX століття, Київ 1994. 
8 І.В. Шостак, Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст., Острог 

2005; eadem, Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії  
у першійполовині ХІХ ст., „Наукові записки Національного університету »Острозька академія«. Істори-
чні науки” 2004, вип. 4, с. 252–261. 

9 Л. Єршова, Жіноча освіта на Волині в період російсько-польського освітянського двовладдя 
(1793–1831 рр.), „Українська полоністика” 2004, вип. 1, с. 126–136. 

10 Ю.М. Поліщук, Приєднання Правобережної України до Російської імперії та доля польського населе-

ння (кінець XVIII – початок ХІХ ст.), „Ukrainica–Polonica” 2009, т. 3, с. 12–19; idem, Боротьба царизму 
проти польського шкільництва у Правобережній Україні та заміна його на російську систему освіти 
(кінець XVIII–перша половина ХІХ ст.), „Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України” 2007, вип. 33, с. 6–21; idem, Національні меншини Правобереж-

жя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII– поч. ХХ ст.), Київ 2012. 
11 А. Святненко, Греко-католицька й римо-католицька церкви в освітянській політиці самодержа-

вства на Правобережній Україні (кінець XVIII–перша половина ХІХ ст.), „Київська старовина” 2009,  
№ 5–6, с. 48–60. 

12 L. Zasztowt, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warsza-
wa 1997, с. 45. 

13 D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach Litewsko-Ruskich 1803–1832, t. 2, Lublin 1991. 
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що втілювала реформу, була перервана поділами Польщі14. Правобережна Украї-
на відійшла до Російської імперії, де її було адміністративно розділено на три гу-
бернії – Київську, Волинську та Подільську, – що становили так званий „Пів-
денно-Західний край”. Освітня мережа Правобережжя, якою традиційно опіку-
валося римо-католицьке духовенство, стала поступово занепадати, так як орден 
єзуїтів, колишній провідник освіти на теренах Польщі, був розпущений 1773 р.15, 
а процес становлення шкіл Едукаційної комісії – перерваний. Нова система освіти 
на Правобережжі, що з початком ХІХ ст. запроваджувалася вже під егідою російсько-
го уряду, перейняла чимало нововведень Едукаційної комісії. 

Варто відзначити, що до моменту розгортання загальноімперських освітніх 
реформ на Правобережжі була здійснена спроба запровадити замість наявних 
там польських католицьких шкіл державні російські, а також православні ду-
ховні школи, яка провалилася через низку причин. Крім того, російський уряд 
не мав достовірних відомостей про кількість польських навчальних закладів  
у регіоні, які засновувалися хаотично і часто діяли поза межами будь-якого урядово-
го контролю16. У таких обставинах уряду більше нічого не лишалося, як піти на 
поступки. Зокрема, сенатським указом 1796 р. було підтверджено використання 
польської мови як мови навчання в закладах освіти17. А Регламент для церков  
і монастирів Римо-католицького віросповідання в Російській імперії від 1798 р. 
закріпив за РКЦ право займатися освітньою діяльністю, навіть більше – вимагав 
цього. Так, ордени єзуїтів (попри офіційний розпуск ордену) та піарів мали за-
йматися викладацькою діяльністю під наглядом свого архієрея, всі інші ордени 
повинні були жертвувати частиною доходів на утримання училищ, навіть жіночі 
ордени були зобов’язані засновувати школи для дочок збіднілого дворянства18. 

Тим не менше, відсутність чіткої організації освітньої справи була невигідною 
як для російського уряду, так і для місцевої польської меншини. Тому освітні ре-
форми на Правобережжі були вкрай необхідними. Перш за все імператорським Ма-
ніфестом від 8 вересня 1802 р. було засноване Міністерство народної освіти, яке 
очолив граф Петро Завадовський19. На початку 1803 р. були опубліковані Попередні 
правила народної освіти, наслідком яких став наступний важливий крок – поділ 
території імперії на навчальні округи. Відповідний імператорський указ вийшов 
24 січня 1803 р. У кожному окрузі ви-значався один вищий навчальний заклад, 
який мав керувати всіма закладами освіти округу. Три правобережні українські 
губернії ввійшли до Віленського на-вчального округу, що загалом охоплював 
вісім губерній. Куратором округу був призначений князь Адам Чарторийський, 
який був особистим другом імператора Олександра І20. 

                                                           
14 О. Дзюба, Едукаційна комісія, [в:] Енциклопедія історії України, т. 3, Київ 2005, с. 15–16. 
15 Т.Б. Блинова, Иезуиты в Беларуси: Их роль в организации образования и просвещения, Гродно 

2002, с. 122. 
16 Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из Архива Министерства 
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бного округа (1783–1803), Санкт-Петербург 1893, с. 44, 54; Ю.М. Поліщук, Національні меншини Право-

бережжя України…, с. 199–200. 
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18 Полное собрание законов Российской империи [далі: ПСЗРИ], Санкт-Петербург 1830, т. 25 (1798– 

–1799), № 18 734, с. 438. 
19 Ibidem, т. 27 (1802–1803), № 20 406, с. 243–248. 
20 Ibidem, т. 27 (1802–1803), № 20 598, с. 442; L. Zasztowt, op. cit., с. 45. 
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Центром Віленського навчального округу став Імператорський Віленський уні-
верситет, утворений актом від 4 квітня 1803 р. Університет повинен був здійсню-
вати нагляд за усіма народними школами та приватними пансіонами, що вже 
наявні чи ще будуть засновані в окрузі21. У кожній губернії округу повинна була фу-
нкціонувати хоча б одна гімназія, а в кожному повіті – хоча б одна повітова школа. 
Парафіяльні школи дозволялося відкривати без обмеження їх кількості. Універси-
тет повинен був також забезпечувати вчительськими кадрами усі інші навчальні 
заклади округу. Статутом Віленського університету та училищ його округу у пара-
фіяльних школах передбачалося викладання навичок читання та письма, Закону 
Божого або Катехізису, початкових правил моралі, основ арифметики, а також 
простих і точних предметів, що стосуються ремесел та землеробства22. 

У Віленському навчальному окрузі встановлювалась чітка вертикальна іє-
рархічна система підпорядкованості навчальних закладів у такій послідовності: 
парафіяльні школи – повітові школи – гімназії – університет. Вчителі парафіяльних 
шкіл були безпосередньо підлеглими наглядачам повітових шкіл, наглядачі остан-
ніх були підлеглими директорам гімназій, а ті, своєю чергою, – ректорові Віленсько-
го університету. Університет же був підконтрольний Головному управлінню 
училищ та попечителю навчального округу23. Така ієрархія навчальних закла-
дів, як і практика поділу території на навчальні округи, була запозичена царською 
адміністрацією з досвіду освітньої системи Едукаційної комісії, як і деякі інші 
нововведення. Одна з причин такої спадкоємності полягає в тому, що попечи-
тель Віленського округу й активний реформатор освіти А. Чарторийський рані-
ше входив до складу Едукаційної комісії24. 

Коли 1803 р. з'явилась посада помічника попечителя округу, то за сприяння 
князя А. Чарторийського на неї призначили Тадеуша Чацького, який на той час мав 
тісну дружбу з попечителем Віленського навчального округу. Офіційно Т. Чацький 
став генеральним візитатором училищ Київської, Волинської та Подільської губе-
рній25. На той час він уже був знаним громадським і культурним діячем, який увійде 
до історії Правобережжя як просвітитель, засновник Волинського ліцею в Кременці. 
Сучасники характеризували його як людину авторитетну, надзвичайно освічену, 
фанатично віддану освітній справі26. Завдяки його просвітницькій діяльності  
в умовах домінування у регіоні польської меншини та РКЦ освітня реформа на 
Правобережжі набула яскравого польського національного забарвлення.  

Т. Чацьким і його соратником Гуго Коллонтаєм був підготовлений проект про 
відкриття гімназій у Волинській та інших губерніях, а також Проект Волинської 
гімназії та всіх інших шкіл, що будуть створені у Волинській губернії27. Вірогідно, 
у той же час візитатор працював над новим шкільним статутом для правобереж-
них губерній, що регламентував би процес заснування початкових парафія-

                                                           
21 ПСЗРИ, т. 27 (1802–1803), № 20 701, с. 526–528. 
22 Ibidem, № 20 765, с. 617–618. 
23 Ibidem, с. 618. 
24 О. Дзюба, op. сit., с. 15. 
25 Ф. Кудринский, op. сit., с. 328; П. Антонович, op. сit., с. 880. 
26 С. Коляденко, Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.), Житомир 
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27 П.Г. Даниляк, Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні, 

„Український історичний журнал” 2009, № 2, с. 56. 
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льних шкіл та різні аспекти їх функціонування28. І те, що шкільний статут був 
затверджений тільки 1807 р. (Ф. Кудринський зазначає невірну дату – 1809 р.29), 
не викликає подиву, адже це був не єдиний проект Т. Чацького, який довго очі-
кував на розгляд і затвердження владою30. 

Сміливі задуми польських просвітителів потрібно було негайно втілювати  
в життя. А. Чарторийський у доповіді міністру народної освіти 14 липня 1804 р. 
яскраво описав весь безлад, який породжувала відсутність системи в організації 
освітньої справи у „Південно-Західному краї”, де одночасно існували училища, 
підпорядковані різним духовним орденам (єзуїтам, піарам, домініканам, василі-
анам та ін.), створені колишньою Едукаційною комісією, та нечисленні народні 
училища, відкриті російською училищною комісією. Адже всі ці заклади не мали 
єдності ні в управлінні, ні в організації, ні в навчальних планах31. Імовірно, цим 
підкреслювалася важливість і актуальність прийняття нового шкільного статуту, 
розробленого Т. Чацьким, для централізації освіти на Правобережжі. Але задов-
го до офіційного затвердження статуту Т. Чацький розпочав активно втілювати його 
положення, зокрема йдеться про відкриття школи при кожному парафіяльному 
костелі та монастирі. Без усебічної допомоги римо-католицького духовенства 
Правобережжя, а також польських дворян, здійснити такий задум було б немож-
ливо. Тому Т. Чацький був зацікавлений у якнайтіснішій співпраці з РКЦ.  

У 1803 р. Т. Чацький та А. Чарторийський звернулись із пропозицією до луцько-
житомирського єпископа Каспара Цецішовського про відкриття й утримання 
парафіяльних і середніх шкіл у Волинській, Подільській та Київській губерніях. 
20 жовтня 1803 р. (Ю. Білоусов помилково зазначає дату 20 XII 1803 р.32) в Луцьку 
для розгляду цих пропозицій зібралися представники римо-католицьких черне-
чих орденів та місцевого дієцезіального духовенства під головуванням єпис-
копа К. Цецішовського. На цьому зібранні було вирішено, що всі церковні громади 
та духовні особи повинні підтримувати матеріально як вже наявні школи, так  
і відкриття нових, хоча розміри пожертв на їх утримання точно визначені не були. 
На парафіяльних священиків покладався обов’язок відвідувати школу в його 
парафії щотижня33. Ці та інші рішення зібрання духовенства 19 грудня 1803 р. 
затвердив імператор34. 

У найкоротші строки завдяки пожертвам духовенства та польського дворя-
нства Т. Чацькому вдалося зібрати суму 415 720 злотих. 10 000 злотих були поже-
ртвувані василіанським орденом і понад 14 000 – князями Чарторийськими, 
Яблоновськими, Любецькими, Воронецькими35. А вже 30 грудня 1803 р. з’явився 

                                                           
28 Див. детальніше: А. Ткачук, „Устав для приходских училищ в губерниях Волынской, Киевской  

и Подольской” 1807 року як джерело до вивчення римо-католицьких парафіяльних шкіл, [в:] „Актуальні 
питання історії та культури України і світу”: Збірник матеріалів П’ятої Регіональної наукової 
конференції, вип. 4, ред. В.В. Трофимович [та ін.], Острог 2014, с. 125–130. 

29 О. Кудринский, op. cit., с. 333–334. 
30 П.Г. Даниляк, op. cit., с. 56–57; О. Буравський, op. cit., с. 306–309. 
31 Л. Єршова, op. cit., с. 128. 
32 Ю. Білоусов, op. cit., с. 52. 
33 Ibidem, с. 53; А.Святненко, op. cit., с. 51. 
34 детальніше про прийняті на засідання рішення: ПСЗРИ, т. 27 (1802–1803), № 21 089, с. 1073–1077. 
35 О. Кудринский, op. cit., с. 332–333. 
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рапорт про заснування парафіяльних шкіл духовенством Луцько-Житомирської 
дієцезії36. 

За проханням Т. Чацького 3 березня 1804 р. також і Кам’янецький єпископ Ян 
Дембовський скликав підвідомче йому духовенство до Кам’янця, де на засідання 
капітулу у присутності Т. Чацького священики погодилися віддавати десяту 
частину церковних доходів на відкриття та утримання при костелах та монасти-
рях парафіяльних шкіл37. 

Та хоч якими значними були зібрані Т. Чацьким кошти з пожертв римо-като-
лицького духовенства та дворян, проте для реалізації проекту відкриття і утри-
мання стількох парафіяльних шкіл (а також середніх шкіл та ліцею у Кременці) 
їх не вистачило б надовго. Тому генеральний візитатор звернув увагу на поєзуї-
тські фундуші, які ще 1 серпня 1797 р. окремим указом були передані на потреби 
освіти задля закріплення її матеріальної основи38. Так як після поділів Польщі 
діяльність Едукаційної комісії, що розпоряджалася вищезгаданими фундушами, 
була припиненою, то постала проблема організації використання цих коштів.  
За наполяганням Т. Чацького було утворено дві Едукаційні Комісії: одна для трьох 
правобережних губерній, а інша – для білоруських та литовських. Перша була 
заснована 21 грудня 1807 р. в Кременці. Т. Чацький зголосився бути її президентом 
і швидко налагодив діяльність комісії. Це дозволило відкрити на користь на-
вчальних закладів фундуш у розмірі 352 500 рублів сріблом (2350 тис. злотих)39. 

Таким чином, маючи в розпорядженні всі згадані капітали (і ще багато не зга-
даних) генеральному візитатору Т. Чацькому за досить короткий термін вдалося 
значно розширити мережу парафіяльних римо-католицьких шкіл на Правобереж-
жі. За десять років його візитаторства було відкрито 126 парафіяльних шкіл,  
з яких 85 припадали на Волинську губернію, 26 – Подільську та 15 – Київську40. 
Такими темпами до 1832 р. в одній лише Волинській губернії налічувалося 108 пара-
фіяльних шкіл із власним фундушем, тоді як Подільська губернія мала 61 таку 
школу, а Київська – 24 (без урахування Чигиринського повіту)41. У 1821 р. в Кам'яне-
цькій дієцезії (фактично в Подільській губернії) у 34 парафіяльних школах навчало-
ся 940 дітей42. А протягом 1827 р. y 38 парафіяльних школах Волинської губернії, 
якими опікувалося римо-католицьке духовенство Луцько-Житомирської дієцезії, 
навчалося 678 учнів43. 

Відповідно до статуту парафіяльних шкіл 1807 р., вони поділялися на сільські 
однорозрядні та міські дворозрядні, хоча фундаторам шкіл надавалося право  
й у селах засновувати дворозрядні школи. Школи обох розрядів розділялися на 
чоловічі і жіночі відділи. Дворозрядні школи (великі) повинні мати двох учи-
телів, а однорозрядні (малі) – лише одного. Кожен тип шкіл повинен був мати рі-
зний розклад уроків. У першому розряді великої школи викладалися читання, 
каліграфія, арифметика, основи моралі та катехізис. У другому розряді вдосконалю-

                                                           
36 Державний архів Волинської області, ф. 382, оп. 2, спр. 58, арк. 1. 
37 Д. Толстой, op. cit., с. 268. 
38 ПСЗРИ, т. 24 (1796–1797), № 18 069, с. 664–665. 
39 П.Антонович, op. cit., с. 881; Л. Єршова, op. cit., с. 130. 
40 О. Буравський, op. cit., с. 307. 
41 L. Zasztowt, op. cit., с. 316–318. 
42 О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, op. cit., с. 223. 
43 Державний архів Житомирської області, ф. 178, оп. 4, спр. 95, арк. 5–6. 
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валися навички каліграфії, арифметики та вивчалися практична механіка, земле-
опис, природознавство (у досить вузьких рамках); також практикувалося садівни-
цтво, городництво та духовні співи. Ці предмети викладалися протягом чотирьох 
років. У малих однорозрядних школах, попри наявність лише одного учителя, 
повинні були викладатися предмети обох розрядів. Розклад навчальних годин 
мав би визначатися Віленським університетом, що слугувало б централізації 
навчального процесу44. 

Міністр народної освіти П. Завадовський намагався залучити до організації 
парафіяльних шкіл також і православне духовенство45, якому все ж вдалося уни-
кнути клопотів і витрат, пов’язаних із цією справою. Єпархіальне керівництво 
категорично відмовило урядовцю в організації таких шкіл46. Крім того, правосла-
вне духовенство навряд чи змогло провадити школи на рівні римо-католицьких 
внаслідок своєї слабкої освіченості47. І навіть на 1840 р., коли польське католи-
цьке шкільництво було ліквідоване, у всій Волинській губернії нараховувалося 
тільки сім православних парафіяльних шкіл, які, на відміну від скасованих римо-
католицьких, утримувалися переважно державним коштом48. 

Маючи власні фундуші, початкові навчальні заклади Правобережжя були 
фінансово незалежні від центральної влади та місцевої російської адміністра-
ції. Це сприяло утвердженню в регіоні особливої системи освіти, можна сказати 
навіть – автономної, – яка, завдяки підконтрольності Віленському університету 
та керівництву навчального округу, органічно вписувалася в загальноімперську 
освітню систему.  

Та, попри відносно стабільне становище римо-католицьких парафіяльних 
шкіл у системі освіти Правобережжя в першій чверті ХІХ ст., спостерігались і деякі 
зміни в організації їх мережі. Так, згідно з прийнятим 1807 р. новим шкільним 
статутом для правобережних губерній, ці школи вважалися парафіяльними не 
через те, що знаходилися переважно при римо-католицьких костелах чи монасти-
рях, а тому, що територія римо-католицької парафії, де засновувалась школа, 
стала вважатися парафіяльним навчальним округом. Влада духовенства над 
школами не повинна була перевищувати тої, яку духівники мали над своєю 
паствою, і за рамки статуту не повинна виходити. Також контроль над парафія-
льними школами деякою мірою було перекладено з дирекції повітових училищ 
(про що зазначалося вище) на місцевих католицьких священиків і предводи-
телів дворянства. Директор повітового училища раз на рік здійснював візита-
цію парафіяльної школи, а за потреби – частіше. Так само і священик щосуботи 
відвідував школу для її огляду, опитував учнів з різних предметів, щоб здійсню-
вати контроль над роботою вчителів, а також навчав учнів Євангелію. На сві-
тську владу покладався обов’язок вчасно виплачувати заробітну плату вчи-
телям з фундушів школи або ж слідкувати, щоб це виконували священики чи 
настоятелі монастирів. Але, що важливо, світське керівництво не мало права 
змінювати порядок предметів чи збільшувати їх число. Директор гімназії та 

                                                           
44 ПСЗРИ, т. 29 (1806–1807), № 22 605, с. 1250–1259. 
45 Ibidem, т. 28 (1804–1805), № 21 610, с. 802–804. 
46 О.П. Крижанівський, С.М. Плохій, op. cit., с. 268. 
47 М. Симашкевич, op. cit., с. 403–406. 
48 А. Святненко, Діяльність Волинської єпархії в просвітницькій сфері (кінець XVIIІ–перша половина 

ХІХ ст.), „Історія. Філософія. Релігієзнавство” 2009, № 3, с. 65. 
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директори повітових училищ повинні були бути у повній згоді з губернськими 
та повітовими предводителями дворянства. Предводитель дворянства мав 
право принаймні раз на рік візитувати парафіяльні школи49. 

Уніфікація внутрішнього розпорядку та керівництва парафіяльними школа-
ми на Правобережжі, прописана у статуті 1807 р., вперше була підірвана єпис-
копом Кам'янецької дієцезії Францом Мацкевичем. 1811 р. для своєї дієцезії він 
написав власний шкільний статут, що був затверджений 2 серпня 1811 р. та 
відрізнявся за низкою положень від статуту Т. Чацького. Основною відмінністю 
було те, що влада над мережею парафіяльних шкіл належала не світській владі, 
а саме єпископу, який, своєю чергою, поступався нею на користь деканів і парафія-
льних священиків, які виступали фундаторами цих шкіл. Також обов’язковою 
умовою для священиків стала вимога звітувати про стан шкіл деканам, а для остан-
ніх – єпископу50. Причиною того, що подільське духовенство перебрало на себе 
управління парафіяльними школами, може бути відсутність уваги до них з боку 
місцевого дворянства, яка залишило школи без нагляду, тож вони стали розціню-
ватися населенням як духовні навчальні заклади, а не світські. Принаймні на це 
вказував Подільський цивільний губернатор у своєму звіті міністру внутрішніх 
справ від 24 травня 1833 р.51 

З початком двадцятих років ХІХ ст. система освіти Правобережжя зазнає 
обмежувальних заходів з боку російського уряду, що був стурбований нароста-
нням польського національного руху. Ключовою подією стала справа Про написи, 
виявлені у Віленському університеті, які мали явну антиросійську спрямованість. 
У зв’язку з цим 1824 р. з посади попечителя Віленського навчального округу був 
звільнений А. Чарторийський, якого замінив росіянин Миколай Новосільцев. 
Змінився також і очільник Міністерства народної освіти. Новопризначений міністр 
О. Шишков у написаній ним інструкції так визначив основну мету своєї діяльності: 
виховання повинне стати російським, незважаючи ані на віру, ані на національність 
учнів і викладачів. Навчання повинно було проводитися російською мовою.  
З цією метою були внесені значні зміни в навчальні плани шкіл усіх рівнів52. 

Ситуація, коли правобережні губернії були об’єднані в один навчальний округ, 
також була змінена. Ще за кураторства А. Чарторийського з Віленського на-
вчального округу була вилучена Київська губернія, яку було віднесено до Харкі-
вського округу указом від 23 вересня 1818 р.53 А 31 жовтня 1824 р. було видано 
імператорський указ про новий поділ губерній на навчальні округи, що закріпив 
за Віленським округом тільки Волинську та Подільську губернії54, хоч І. Шостак 
вказує дещо інші, очевидно неточні, дані55. Такий розподіл правобережних украї-
нських губерній означав, поза всім іншим, що парафіяльні школи Київщини пере-
стали відповідати статутові 1807 р. значно раніше, від волинських та подільських. 
Фактично, з 1818 р. їх не можна вважати повноцінною складовою системи освіти 

                                                           
49 ПСЗРИ, т. 29 (1806-1807), № 22.605, с. 1256–1257; D. Beauvois, op. cit., с. 54–83. 
50 М. Симашкевич, op. cit., с. 417–418. 
51 Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 707, оп. 1, спр. 732, арк. 3–5. 
52 Ю. Поліщук, Боротьба царизму проти польського шкільництва…, с. 15; І.В. Шостак, Освітня 
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54 Ibidem, т. 39 (1824), № 30 102, с. 577. 
55 І.В. Шостак, Луцько-Житомирська дієцезія…, с. 137. 
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Правобережжя зі специфічними ознаками, хоч мовою викладання у тих школах 
лишалася польська, і утримувалися вони власним фундушем. 

Отже, в ході загальноімперських освітніх реформ на Правобережній Україні 
постала розвинута система освіти, що мала низку специфічних рис, які значною 
мірою визначали її окремішність в імперії. Особливо яскраво ці риси проявилися 
в початковому шкільництві, яке провадило місцеве римо-католицьке духовенство 
та чернечі ордени: фінансова незалежність від світської влади завдяки власним 
фундушам, окремий шкільний статут для правобережних губерній, підпоря-
дкованість не лише керівництву навчального округу, а й предводителям дворя-
нства (переважно полякам) та РКЦ. Таке становище парафіяльних шкіл Право-
бережжя стало можливим завдяки польським просвітителям Т. Чацькому та  
А. Чарторийському, що залучили до розбудови шкільної мережі польську громаду 
та РКЦ, які були зацікавлені у вихованні освіченого та національно свідомого 
молодого покоління. 
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tional Commission of the late ХVІІІ century. School network of the Right-

Bank Ukraine was an integral part of the centralized education system of 

the empire. However, thanks to the cooperation with the Roman Catholic 

clergy and polish community of the region T. Czacki gave her many specific 

features, which determined its relative separateness. Peculiarities of the 

school network were consisted primarily in the financial independence 

from the state, regulation by separate statute and close relationship with 

the Roman Catholic Church and the Polish nobility. 
 

Keywords: Roman Catholic Church, Educational commission, reforms, edu-

cational district, school statute 
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Ze szkolnej ławy  

na ścieżki powstań styczniowego i zabajkalskiego. 

Losy uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie 
 

 ................................................................................................  
Artykuł dotyczy udziału uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie 

w powstaniu styczniowym i zabajkalskim. Gimnazjaliści jako pierwsi przed-

stawiciele społeczeństwa Lublina zorganizowali antyrządowe demonstracje 

i inspirowali mieszkańców miasta do walki przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 

W wyniku wybuchu powstania styczniowego (1863) uczniowie opuszczali 

szkołę i wstępowali do formujących się oddziałów powstańczych, aby walczyć 

w obronie kraju. Brali udział w krwawych bitwach na terenie Królestwa 

Polskiego na Lubelszczyźnie, Podlasiu i we wschodniej Wielkopolsce oraz 

nad jeziorem Bajkał (1866). 
 

Słowa kluczowe: gimnazjum/liceum lubelskie, powstanie styczniowe, po-

wstanie zabajkalskie, Karol Baliński, Deodat Hanytkiewicz, Jan Junczys, Antoni 

Migdalski, Hieronim Laskowski, Zygmunt Mokrski, Jakub Rejner, Maurycy 

Salutryński, Ksawery Wiercieński, Edward Wiercieński, Emilian Władziński 
 ................................................................................................  

 
 

Udział uczniów Gimnazjum Lubelskiego w manifestacjach patriotyczno-religijnych1 
był wstępnym etapem zaangażowania gimnazjalistów i licealistów w ruch powstańczy 
1863/1864 i ich walkę zbrojną z zaborcami. W niniejszym tekście przedstawię w oparciu 
o dostępne dane archiwalne powstańcze biogramy kilku uczniów2.  

Uczniowie klas starszych już wcześniej, przed zrywem styczniowym włączali się w życie 
polityczne. W dużej mierze było to zasługą dyrektora Gimnazjum – Józefa Skłodowskiego, 
który przez 11 lat (1851–1862) kierował lubelską szkołą. Jako prawy Polak stworzył w niej 
atmosferę sprzyjającą wychowywaniu młodzieży w duchu patriotycznym, choć musiał robić 
to dyskretnie i ostrożnie. Przy różnych okazjach, również w trakcie zajęć pozaszkolnych, 
przekazywał im tradycję narodową. Tryskał przy tym optymizmem, którego młode poko-
lenie bardzo potrzebowało. Organizował piesze wycieczki poza miasto: na Sławinek, Dzie-

                                                           
1 I. Sadurski, „Szkoła Buntowników”. Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku, cz. 1, „Kwarta” 2014, 

nr 1 (10), s. 8–23; idem, „Szkoła Buntowników”. Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku, cz. 2, „Kwarta” 
2014, nr 2 (11), s. 30–47. 

2 Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie. Akta Administracyjne 
[dalej: GWL], sygn. 867, k. 154v, 219–222; APL, Rząd Gubernialny Lubelski [dalej: RGL], sygn. 792, k. 70. 
Nazwa Liceum Gubernialne w Lublinie istniała od 1 X 1862 do XII 1864 r. Potem przywrócono dawną nazwę – 
Gimnazjum Gubernialne.  
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siątą, do Dąbrowicy. Podczas tych wędrówek zapoznawał uczniów z dziejami Polski i rozbu-
dzał w nich tęsknotę za wolną ojczyzną, chcąc tchnąć wiarę i ducha poświęcenia, a tym sa-
mym przygotowywać ich do osobistego zaangażowania w jej wskrzeszenie. Służyło temu 
choćby poznawanie zabytków, na przykład historii zamku Firlejów i zasług tej magnackiej 
rodziny dla Rzeczypospolitej, której czyny miały być dla innych wzorem i zachętą do poświę-
ceń w imię dobra ogólnego3. Pamiątka przeszłości w postaci ruin unaoczniała uczniom, że 
praca na rzecz kraju jest nie tylko zadaniem, ale i patriotycznym obowiązkiem.  

Skłodowski, zatrudniając nauczycieli, zwracał uwagę zarówno na wysokie kwalifikacje, 
jak i na postawę patriotyczną, oddanie wychowaniu młodzieży i kultywowanie wartości 
silnie zakorzenionych w polskiej tradycji. Sprowadził do Lublina kilku pedagogów, którzy 
już dwa lata przed wybuchem powstania rozbudzali w uczniach świadomość narodową i za-
chęcali do włączania się do walki o wolną ojczyznę4. Między innymi za ich namowami ucznio-
wie na znak solidaryzowania się z Warszawą uczestniczyli gremialnie w demonstracjach i ma-
nifestacjach religijno-patriotycznych organizowanych przed wybuchem powstania stycznio-
wego i choć dyrektor z urzędu był zmuszony wymierzać kary dyscyplinarne najbardziej aktyw-
nym, władze carskie i tak krytykowały go za zbytni liberalizm. Szanowany powszechnie 
przez młodzież i kadrę pedagogiczną za swą postawę zapłacił utratą stanowiska 1 paź-
dziernika 1862 r. W wieku 58 lat musiał przejść na wcześniejszą emeryturę5.  

Na początku roku szkolnego 1862/1863 wśród gimnazjalistów panowało ogromne na-
pięcie. Młodzieńczy bunt przerodził się w wolę walki o niepodległy byt narodu i gotowość 
do poświęceń. Znalazło to wyraz w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r., gdy wybuchło powsta-
nie. Nastolatkowie wstąpili do oddziałów powstańczych, przez co w ciągu roku liczba gim-
nazjalistów gwałtownie spadła z 706 do 340 osób, a zatem zmniejszyła się niemal o połowę 
(48%)6. Stefan Brykczyński – uczeń klasy IV ówczesnego Liceum Lubelskiego (nazwę na-
dano szkole 1 X 1862 r.) – wspominał, że wielu uczniów samowolnie opuściło szkołę i sale 
w większości świeciły pustkami7.  

Część wychowanków szkoły wzięło wówczas urlopy i wyjechało do domów rodzinnych, 
być może z zamiarem zaciągnięcia się do powstania. Inni nie brali żadnych urlopów, nie skła-
dali świadectw ani deklaracji, po prostu znikali. Często rodzice zabierali synów, by ustrzec 
ich przed udziałem w walce. Z powodu nieobecności uczniów następca Skłodowskiego – 
rektor Liceum Lubelskiego Józef Żuchowski nakazał nauczycielom, aby skontrolowali stancje 
w swoich rewirach i podali nazwiska tych gimnazjalistów, którzy po 23 stycznia 1863 r. nie 
pojawili się w szkole. Pierwsze oficjalne informacje rektor Żuchowski przekazał gen.  
Mikołajowi Sewastianowowi – komendantowi lubelskiemu we czwartek 29 stycznia 1863 r. 
Wynikało z nich, że w długo oczekiwaną noc styczniową samowolnie opuściło szkołę 30 osób 

                                                           
3 I. Sadurski, Józef Skłodowski – nauczyciel, dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie między-

powstaniowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F: „Historia” 2011, vol. 66, z. 1, s. 30–32. 
4 Ibidem, s. 14–15.  
5 Ibidem, s. 42–43. 
6 APL, GWL, sygn. 104, k. 201; sygn. 867, k. 177; APL, RGL, sygn. 792, k. 70; J. Tomczyk, Lublin w okresie powsta-

nia styczniowego, „Rocznik Lubelski” 1961, t. 4, s. 131; W. Śladkowski, Lublin powstańczy, [w:] Lublin w dziejach 
i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1997, s. 205; Z. Bieleń, Groby uczestników powstania sty-
czniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985, s. 13. Zbigniew Bieleń podaje, że w roku szkolnym 1862/1863 
liczba uczniów Liceum zmniejszyła się o 340 (blisko połowa), podczas gdy w innych latach ubytek wynosił ok. 10%. 
Tadeusz Mencel podaje, że z Liceum Gubernialnego w Lublinie w 1863 r. zniknęło 214 uczniów. Większość z nich 
wzięła udział w powstaniu. Zob. T. Mencel, Lublin przedkapitalistyczny, [w:] Dzieje Lublina, t. 1, red. S. Krzykała, 
Lublin 1965, s. 216–217. 

7 S. Brykczyński, Moje wspomnienia. Rok 1863, Warszawa 1936, s. 15. 
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(zob. tab. 1). Najwięcej w tej grupie było licealistów klas starszych: siódmej (9), szóstej (2)  
i piątej (8). Łącznie stanowili blisko 30% ogółu młodzieży z tych klas. Natomiast udział 
uczniów z młodszych oddziałów: trzeciego (2) i czwartego (9), wyniósł zaledwie 6,66%. 
Trzeba zaznaczyć, że mimo wysiłków nie udało się ustalić pochodzenia społecznego pozosta-
łych wychowanków szkoły. Na podstawie brzmienia nazwisk można sądzić, że przeważnie 
była to młodzież pochodzenia szlacheckiego z Lubelszczyzny8. 

 
Tab. 1. Uczniowie klas III–VII, którzy 23 stycznia 1863 r. samowolnie opuścili Liceum 

Gubernialne w Lublinie 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Wiek Klasa 
Pochodzenie społeczne  

(zawód ojca) 
Miejsce pochodzenia 

1. Drewnowski Roman 14 III właściciel ziemski Niezabitów, pow. lubelski 

2. Justyński Zygmunt - III - Andrzejewo, pow. radzyński 

3. Michalski Bronisław 15 III - Kołacze, pow. radzyński 

4. Baranowski Stanisław 18 IV miejskie Biłgoraj, pow. tarnogrodzki 

5. Berant Teofil - IV - - 

6. Justyński Stanisław 15 IV - Andrzejewo, pow. radzyński 

7. Kotkowski Władysław 18 IV - Dzieszkowice, pow. zamojski 

8. Magrzykowski Władysław - IV - Lin, pow. radzyński 

9. Olszański Zdzisław - IV - - 

10. Patronowicz Jan - IV - - 

11. Szymański Józef 15 IV - Mutwica, pow. włodawski 

12. Drewnowski Ignacy 16 V właściciel ziemski Niezabitów, pow. lubelski 

13. Dziewulski Henryk - V - Kościeniewice, pow. bialski 

14. Fedorow Aleksy 18 V - Krasnystaw, pow. krasnostawski 

15. Koncewicz Łukasz 18 V syn księdza unickiego Kobylany, pow. sandomierski 

16. Laskowski Władysław - V szlacheckie Czysta Dębina, pow. krasnostawski 

17. Małachowski Stefan 15 V - Sławki, pow. radzyński 

18. Marzymowski Aleksander  15 V - Włodawa, pow. radzyński 

19. Żelisławski Józef 15 V - Krzywa, pow. kalwaryjski 

20. Kudelski Napoleon 19 VI miejskie Ratkowo, gub. lubelska 

21. Nerhejm Apolinary 19 VI szlacheckie Łomża, pow. łomżyński 

22. Baliński Karol 17 VII szlacheckie Jarosławice, pow. zamojski 

23. Bonecki Józef 20 VII miejskie Pilaszkowice, pow. krasnostawski 

24. Doliński Stanisław 17 VII urzędnik-nauczyciel Mariampol, pow. mariampolski 

25. Dymowski Julian 17 VII szlacheckie Lublin, pow. lubelski 

26. Krzęciejewski Władysław 18 VII szlacheckie Radzięcin, pow. zamojski 

27. Mrozowski Mateusz 19 VII szlacheckie Cicibór, pow. bialski 

28. Rozwadowski Józef - VII - - 

29. Szymański Józef - VII - Uścimów, pow. radzyński 

30. Władziński Emilian 17 VII urzędnik Łuków, pow. łukowski 

 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie, [dalej: GWL], sygn. 
421, 493, 494, 495, 496, 867. 
  

                                                           
8 APL, GWL, sygn. 867, k. 152–153.  



46  IRENEUSZ SADURSKI 
 

 

Niewielu uczniów, którzy opuścili szkołę w chwili wybuchu powstania, zdecydowało się 
na powrót do niej. Ze sporządzonych przez rektora Józefa Żuchowskiego imiennych list mło-
dzieży z wszystkich klas w listopadzie 1863 r. i w marcu następnego roku wynika bowiem, 
że spośród grupy 30 osób do liceum powróciło tylko pięć9. Wśród nich byli m.in. bracia 
Stanisław i Zygmunt Justyńscy10 oraz Łukasz Koncewicz, syn księdza unickiego z parafii 
Kobylany, którzy zostali zabrani ze szkoły z woli rodziców11. Prawdopodobnie w przypadku 
15–letniego Romana Drewnowskiego, którego nazwisko widnieje na liście imiennej uczniów 
z 21 kwietnia 1865 r., było podobnie. Po opuszczeniu szkoły w styczniu 1863 r. dopiero 
19 września następnego roku został zapisany do klasy IV. Uczęszczał do niej do końca 
1865 r. Nie ukończył jednak całego kursu12. Z kolei w aktach ucznia Apolinarego (Apolo-
niusza) Nerhejma, szlachcica z Łomży, znajduje się informacja z lipca 1862 r., że zamierzał 
wstąpić do stanu duchownego13. W przypadku Zdzisława Olszańskiego z klasy IV wiemy, 
że mieszkał u Zagrobskiej na Krakowskim Przedmieściu pod nr. 168. Według gospodyni 
przebywał w mieście, ale do szkoły nie uczęszczał14. W szkolnej dokumentacji zachował 
się zapis rektora o sześciu pozostałych uczniach, którzy „podobno zostali aresztowani”. Byli 
to: Władysław Laskowski i Aleksander Fedorow z klasy V, Mateusz Mrozowski i Emil[ian] 
Władziński z klasy VII oraz Stanisław Krzeciejewski i Józef Bonecki z klasy VII15. Decyzją 
rektora mieli oni zakaz wstępu na teren placówki16. Żuchowski 6 lutego 1863 r. natomiast 
złożył dyrektorowi Komisji Rządowej pismo, w którym oświadczył, że wydał 18 osobom 
zezwolenie na powrót do szkoły. Świadectwa na żądanie rodziców otrzymało zaś 13 uczniów. 
Zdecydowana większość młodzieży z klas najstarszych nie otrzymała zezwolenia władzy 
szkolnej na powrót do Liceum17.  

Z akt źródłowych wynika, że głównym inicjatorem ucieczek ze szkoły pod koniec stycz-
nia 1863 r. był 17–letni Karol Baliński – uczeń klasy VII18, którego również dotyczył zakaz 
wstępu na teren placówki. Kara nałożona na jego klasę doprowadziła do ucieczki młodzieży 
ze szkoły w marcu 1863 r. Spowodowało to przerwę w nauce i utratę roku szkolnego, co 
prawdopodobnie doprowadziło z czasem do całkowitej likwidacji tej klasy. Wskutek skła-
danych przez rodziców próśb o przyjęcie synów do szkoły Komisja Rządowa dopiero w paź-
dzierniku tego roku upoważniła rektora Żuchowskiego do tego, by dziesięciu najlepszych 
i najrozsądniejszych uczniów wskazanych przez Zgromadzenie Nauczycielskie przyjąć z po-
wrotem do klasy VII, pięciu zdegradowanych do klasy V przyjąć do klasy VI, a 14 przeniesio-
nych do klasy VI przywrócić do klasy VII pod warunkiem złożenia przez nich egzaminu19. 
Po wybuchu powstania część wychowanków wzięła urlopy lub opuściła szkołę (zob. tab. 2). 
                                                           

9 Z dziewięciu uczniów klasy IV byli to Józef Szymański i Władysław Kotkowski; z ośmiu osób z klasy V pozostał 
Henryk Dziewulski; z klasy III – Bronisław Michalski. Z kolei z klas najstarszych, VI i VII, nie odnotowano żadnego 
ucznia. Zob. APL, GWL, sygn. 421; sygn. 427, k. 171–177. 

10 APL, GWL, sygn. 421.  
11 APL, GWL, sygn. 494, k. 444, 470.  
12 APL, GWL, sygn. 493, k. 117–118.  
13 APL, GWL, sygn. 496.  
14 APL, GWL, sygn. 421. 
15 APL, GWL, sygn. 494, k. 161.  
16 APL, GWL, sygn. 421.  
17 Ibidem.  
18 APL, GWL, sygn. 494, k. 29–34.  
19 APL, GWL, sygn. 461; J. Tomczyk, op. cit., s. 161. Por. W. Caban, Udział młodzieży w powstaniu styczniowym, 

[w:] Tradycje walk o wyzwolenie narodowe i społeczne na Ziemi Buskiej. Materiały sesji popularnonaukowej 11 IV 1987, 
red. Z. Guldon, Kielce 1988, s. 17–23; W. Śliwowska, Z. Strzyżewska, Udział młodzieży i dzieci w powstaniu stycznio-
wym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F: „Historia” 1993, vol. 48, z. 15, s. 191–201.  
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Tab. 2. Uczniowie Liceum Gubernialnego w Lublinie, którzy wzięli urlopy i nie powrócili 

do szkoły 29 stycznia (10 lutego) 1863 r. 

 

Lp. Nazwisko i imię  Wiek Klasa 
Pochodzenie społeczne 

(zawód ojca) 
Miejsce pochodzenia  

1. Kosiński Stanisław 15 II - Wola Zadybska, pow. łukowski 

2. Skałecki Tomasz -  II - Wola Zadybska, pow. łukowski 

3. Bogucki Marceli -  IV - Pow. włodzimierski, gub. żytomirska 

4. Bogusławski Stanisław 17 IV szlacheckie Ruda w Cesarstwie Rosyjskim 

5. Domański Antoni - IV - Częstoborowice, pow. krasnostawski 

6. Klej Feliks -  IV - Lublin, pow. lubelski 

7. Koglarski Józef 20 IV dzierżawca, szlacheckie Niezabitów, pow. lubelski 

8. Ślepowroński Władysław -  IV - Różanca, pow. radzyński 

9. Tittenbrun Stanisław 16 IV - Dryszczewice, pow. krasnostawski 

10. Gałczyński Józef -  V - Dub, pow. hrubieszowski 

11. Głogowski Leon - V - Chłanitowo, pow. krasnostawski 

12. Górski Gustaw - V - Warszawa, pow. warszawski 

13. Leszczyński Antoni 16 V - Wysokie, pow. krasnostawski 

14. Malczewski Karol 18 V  Solec, gub. wołyńska 

15. Malczewski Leon 17 V  Solec, gub. wołyńska 

16. Mazurkiewicz Adam 19 V dzierżawca wsi Maszow, pow. krasnostawski 

17. Popławski Jan -  V dziedziczka dóbr Łysofaje, pow. krasnostawski 

18. Ruciński Zygmunt -  V - Pawłow, pow. krasnostawski 

19. Charłampowicz Ludwik -  VI - Libień, pow. radzyński 

20. Dame Karol -  VI syn pułkownika Humań, gub. kijowska 

21. Kasperowski Ludwik 18 VI szlacheckie Radecznica, pow. zamojski 

22. Malhomme Mikołaj -  VI - Sól, pow. zamojski 

23 Skawiński Feliks -  VI - Sojówka, pow. radzyński 

24. Bartold Jan Feliks 19 VII syn urzędnika Charlejów, pow. radzyński 

25. Borowski Wincenty  -  VII - Piaski, pow. lubelski 

26. Grodzicki Arkadiusz  -  VII - Ostrówek, pow. lubelski 

27. Kosiński Konrad 17 VII - Wola Zadybska, pow. łukowski 

28. Mędrecki Edward 21 VII szlacheckie Politowo, gub. radomska 

29. Pietraszewski Wincenty 18 VII dziedzic dóbr Krasnystaw/Skrzyniec, pow. lubelski 

30. Podhorodeński Włodzimierz  - VII radca honorowy Hrebenne, pow. hrubieszowski 

31. Szymański Józef -  VII - Uścimów, pow. radzyński 

32. Zembrzuski Władysław -  VII - Moniaki, pow. zamojski 
 

Źródło: APL, GWL, sygn. 421, 494, 495, 496, 497. 
 
Z imiennej listy licealistów sporządzonej przez rektora Żuchowskiego 29 stycznia 

1863 r. wynika, że spośród 32 uczniów 28 (87,5%) wzięło urlopy: po ośmiu z klas V i VII, 
siedmiu z klasy IV, pięciu z klasy VI i jeden z klasy II. W ławach szkolnych odnajdujemy 
tylko dwóch licealistów: 17–letniego Antoniego Leszczyńskiego z klasy V i 19–letniego 
Karola Malczewskiego z klasy VI20. Pokazuje to brak pobłażania władzy dla jej zdaniem anty-
państwowych młodzieńczych zachowań. Na uwagę zasługuje także uczeń klasy V –  19–letni 
Adam Mazurkiewicz. Znalazł się on w grupie najbardziej niepokornych buntowników, 
których Komisja Rządowa poleciła rektorowi Żuchowskiemu usunąć ze szkoły 28 listopada 

                                                           
20 APL, GWL, sygn. 427, k. 169–171, 175–178.  



48  IRENEUSZ SADURSKI 
 

 

1862 r.21 Ponieważ odnajdujemy go w bitwie pod Fajsławicami, możemy przypuszczać, że 
pociągnął on za sobą wielu swoich kolegów, którzy mogli zbiec do formujących się oddzia-
łów powstańczych22. Z innego wykazu rektora Liceum Gubernialnego z marca 1864 r. wyni-
ka, że z grona 32 uczniów odnotowanych w tabeli 2 do placówki powrócili tylko dwaj bracia 
Kosińscy: 15–letni Stanisław z klasy II i 17–letni Konrad z klasy VII, którzy wywodzili się  
z Woli Zadybskiej23. O pozostałych uczniach w wykazie nie ma żadnych danych.  

Dysponujemy także inną listą uczniów, którzy samowolne opuścili szkołę w lutym 
1863 r., za co zostali karnie przeniesieni z klasy VII do klasy V lub VI (zob. tab. 3)24. 

 

Tab. 3. Uczniowie klasy VII Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie karnie przeniesieni do 

klasy V lub VI w lutym 1863 r.  
 

Lp. 
Uczniowie zdegradowani  

do klasy V 
Wiek 

Pochodzenie społeczne  

(zawód ojca) 
Miejsce pochodzenia 

1. Marcinkowski Aleksander 19 właściciel dóbr Warszawa, pow. warszawski 

2. Migdalski Antoni 19 rzemieślnik Garwolin, pow. łukowski 

3. Koiszewski Bronisław 18 szlacheckie Orzechów, gub. grodzieńska 

4. Ostrowski Lucjan 18 urzędnik Lublin, pow. lubelski 

5. Pieraszewski Wincenty  18 dziedzic dóbr Krasnystaw, pow. lubelski 

Lp. 
Uczniowie zdegradowani  

do klasy VI 
Wiek 

Pochodzenie społeczne 

(zawód ojca) 
Miejsce pochodzenia 

1. Antulski Aleksander  16 obywatel miejski Bełżyce, pow. lubelski 

2. Chodorowski Teodor  16 urzędnik wojskowy Zamość, pow. zamojski  

3. Horoszewicz Jan  17 duchowny unicki Międzyrzecz, pow. radzyński  

4. Jonsher Ferdynand  16 urzędnik Lublin, pow. lubelski 

5. Karczewski Stefan  16 szlacheckie Horyszów, pow. hrubieszowski 

6. Koiszewski Michał  16 szlacheckie Orzechów, gub. grodzieńska 

7. Kwiatkowski Jan  19 dziedzic Skomorochy Małe, pow. hrubieszowski 

8. Laskowski Hieronim  18 szlacheckie Czysta Dębina, pow. krasnostawski  

9. Moczulski Seweryn  21 szlacheckie Przegaliny, pow. radzyński 

10. Piramowicz Marceli 18 szlacheckie (urzędnik) Biłgoraj, pow. zamojski 

11. Ryttel Bronisław 18 - Wierzchowiny, pow. łukowski 

12. Synek Ksawery 21 miejskie (urzędnik) Lublin, pow. lubelski 

13. Ziomczyński Romuald 17 - Łuków, pow. łukowski 

14. Żypowski Stefan 18 burmistrz Tarnogród, pow. zamojski 
 

Źródło: APL, GWL, sygn. 421, 489, 491, 494, 495, 496, 867; A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii naro-
dowej z 1863/1864 roku, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Pamiętniki, red. T. Mencel, Lublin 1966, s. 201. 

 
Dane z tabeli 3 dowodzą, że spośród 19 gimnazjalistów klasy VII pięciu przeniesiono 

karnie do klasy V, a 14 pozostałych zdegradowano do klasy VI. W pierwszej grupie znalazł 
się 19–letni Antoni Migdalski. Wśród uczniów klasy VII to właśnie on odgrywał rolę przy-
wódcy i wraz z grupą kilkunastu kolegów chciał zaciągnąć się do oddziału powstańczego. 
                                                           

21 Wykaz uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie pochodzi z 9 Protokołu Posiedzenia Nauczyciel-
skiego z dnia 22–26 lipca 1862 r. Zob. APL, GWL, sygn. 867, s. 152–153, 169; sygn. 447, s. 72–73. 

22 APL, GWL, sygn. 867, s. 169; Z. Bieleń, Groby uczestników powstania…, s. 30; I. Sadurski, Udział uczniów 
Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w manifestacjach patriotyczno-religijnych przed Powstaniem Styczniowym. 
Z dziejów edukacji na Lubelszczyźnie, „Summarium” 2010, R. 39 (59),  s. 42.  

23 APL, GWL, sygn. 427, k. 169–171, 178.  
24 APL, GWL, sygn. 867, k. 152; sygn. 495. 
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Zdaniem historyka Wiesława Śladkowskiego środowisko uczniowskie, do którego trafił Mig-
dalski, było nastawione jak najbardziej patriotycznie. Po wybuchu powstania wielu jego 
kolegów ze szkolnej ławy zbiegło do formujących się w lasach oddziałów powstańczych. On 
także porzucił szkołę i zgłosił gotowość do wymarszu w poszukiwaniu partii powstańczej25. 
Z bronią w ręku w oddziale płk. Marcina Lelewela-Borelowskiego znalazł się uczeń klasy VI – 
18–letni Hieronim Laskowski, który walczył na polach bitewnych pod Krasnobrodem, 
Borowcami i Józefowem Ordynackim w województwie lubelskim26.  

Z powodu coraz większej presji pozostali uczniowie zabierali świadectwa i opuszczali 
szkołę z woli rodziców. W wykazie Komisji Rządowej z 12 marca 1863 r. do rektora Żuchow-
skiego wynika, że Komisja nakazała mu ukarać kolejnych 10 uczniów klasy VII trzydnio-
wym aresztem za dopuszczenie się nieporządków (zob. tab. 4)27.  

Spośród 10 licealistów wymienionych w tabeli pięciu znalazło się ponownie w wykazie 
rektora sporządzonym w marcu 1864 r.28 Możemy stwierdzić, że ani karne ostrzeżenia, ani 
zdegradowanie uczniów do niższych klas czy kary aresztu nie osłabiły rewolucyjnych wystą-
pień. O utrzymywaniu się patriotycznych nastrojów w lubelskim liceum świadczą kolejne pi-
sma Komisji Rządowej. Według raportu szkolnego opracowanego 10 marca 1864 r. przez rek-
tora J. Żuchowskiego dla komendanta garnizonu lubelskiego Sewastianowa siedmiu spośród 
28 uczniów klasy VII miało być karnie przeniesionych do klasy VI. Ostatecznie na prośby 
rodziców o odstąpienie od wymierzenia kary uczniowie pozostali nadal w tej klasie. Jest to 
wielce prawdopodobne, bowiem w aktach źródłowych zachowało się pięć takich próśb29.  

                                                           
25 APL, GWL, sygn. 867, k. 201, 204–205; W. Dąbrowski, Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej, War-

szawa 1974, s. 100; I. Sadurski, Antoniego Migdalskiego – ucznia gimnazjum lubelskiego powstańcze boje w 1863 roku, 
[w:] Rok 1863 w kilku odsłonach, red. E. Niebelski, Lublin 2016, s. 91–101.  

26 APL, GWL, sygn. 447, s. 74–76; sygn. 867, s. 152–153; J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik Powstania Stycznio-
wego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów 1913, s. 279; J. Maliszewski, Sybiracy zesłańcy i internowani za udział 
w powstaniu styczniowym, Warszawa 1930, s. 26. 

27 APL, GWL, sygn. 867, k. 178; sygn. 495. 
28 APL, GWL, sygn. 496. 15 VII 1864 r. świadectwa ukończenia Liceum otrzymali: Stanisław Boduszyński (17 lat), 

Jan Ciosiński (21 lat), Mieczysław Dąbrowski (18 lat), Ludwik Dudziński (18 lat), Wincenty Samczuk (21 lat) (zob. 
APL, GWL, sygn. 491, 496; sygn. 495, k. 506). 21–letni Jan Bułanow – syn urzędnika Gaszona pochodzącego z Brze-
ścia w Cesarstwie Rosyjskim, wyznawcy religii prawosławnej, został zapisany do Gimnazjum Gubernialnego 10 VII 
1858 r. i uczęszczał do niego do końca marca 1863 r. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Opuścił szkołę z woli rodzi-
ców. 28 VI 1862 r. podupadł na zdrowiu i do 11 VII 1863 r. wymagał poważnego leczenia. W celu poratowania zdro-
wia przerwał naukę i udał się do rodzinnego domu do Brześcia. Zwrócił się również o udzielenie urlopu. 21 III 1863 r. 
decyzją Komisji Rządowej klasa VII, do której uczęszczał, została rozwiązana. Ze względu na moralne zachowanie 
został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe do grupy 10 uczniów, którzy decyzją władzy mogli pozostać w klasie VII 
pod warunkiem odbycia kary. Z tego względu Bułanow jako syn urzędnika wojskowego chciał powrócić w rodzin-
ne strony do guberni grodzieńskiej, a władza policyjna nie czyniła mu przeszkód. W wieku 24 lat 30 VII 1864 r. uzy-
skał świadectwo (patent) Liceum (zob. APL, GWL, sygn. 421; sygn. 495, k. 506). Z kolei Stanisław Skrobański 
musiał opuścić szkołę 5 V 1861 r. Jak sam pisał, „nie mając ojca i matki, jestem pozbawiony wszelkiej pomocy”. 
Tego samego dnia otrzymał świadectwo ukończenia klasy VI.  

29 APL, GWL, sygn. 427, k. 178. Byli to: Teodor Chodorowski, Jan Horoszewicz, Ferdynand Jonscher, Stefan 
Karczewski, Marceli Piramowicz, Bronisław Ryttel i Stefan Żypowski. Teodor Chodorowski w roku szkolnym 
1861/62 ukończył klasę VI i otrzymał promocję do następnej, ale z powodu opisanych wyżej wydarzeń został zde-
gradowany i musiał powtarzać VI klasę. Ponieważ cała grupa nie podporządkowała się wyrokowi Komisji Rządowej 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, także i on nie chodził na zajęcia. 24 VIII 1863 r. jego ojciec najpokor-
niej upraszał Wysoką Komisję Rządową, aby pozwoliła uczęszczać Teodorowi do VII klasy w nowym roku szkolnym 
1863/64. Z kolei Wincenty Pietraszewski 16 XII 1862 r. zachorował na zapalenie płuc. W szkole przebywał do 20 I 
1863 r. Dla poratowania zdrowia na polecenie lekarza i za zgodą rektora J. Żuchowskiego uzyskał urlop do 6 III 
1863 r. Do zapisów na rok szkolny 1863/64 nie został dopuszczony mimo prośby złożonej we wrześniu 1863 r. 
przez jego ojca – dziedzica dóbr Skrzyńca. Ludwik Dudziński natomiast, choć nie postawiono mu żadnego zarzutu, 
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Tab. 4. Uczniowie klasy VII Liceum Gubernialnego w Lublinie skazani na karę aresztu  

w marcu 1863 r. 
 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Wiek 
Pochodzenie społeczne  

(zawód ojca) 
Miejsce pochodzenia 

1. Boduszyński Stanisław 16 urzędnik Pliszczyn, pow. lubelski 

2. Bułanow Jan 20 urzędnik wojskowy Brześć w Cesarstwie Rosyjskim 

3. Ciosiński Jan 20 obywatel miejski Biłgoraj, pow. tarnogrodzki 

4. Dąbrowski Mieczysław 17 szlacheckie Lublin, pow. lubelski 

5. Dudziński Ludwik 17 - Lublin, pow. lubelski 

6. Poraziński Franciszek 21 urzędnik Biała, pow. radzyński 

7. Samczuk Wincenty 20 obywatel miejski Wochyń, pow. radzyński 

8. Skrobański Stanisław 23 urzędnik Lublin, pow. lubelski 

9. Stodolnicki Stanisław 18 szlacheckie Wyżyn w Cesarstwie Rosyjskim 

10. Szyszkowski Wacław 19 urzędnik Abramowice, pow. lubelski  
 

Źródło: APL, GWL, sygn. 421, 491, 495, 496, 867. 
 

Pozostali prawdopodobnie opuścili szkołę i być może wstąpili do oddziałów powstań-
czych na Lubelszczyźnie. Trudno bez wystarczających informacji źródłowych stwierdzić, 
ilu uczniów zaciągnęło się do powstania. Jednak ci, którzy wzięli w nim udział, wybrali drogę 
obowiązku, trudów, niebezpieczeństwa i niedogodności życia powstańczego, często bez 
broni i odpowiedniej odzieży. Decyzję o ucieczce ze szkoły przyspieszały różne okoliczności, 
w tym widmo branki zarządzonej przez Aleksandra Wielopolskiego, którą w Lublinie prze-
prowadzono stosunkowo łagodnie 26 stycznia 1863 r., oraz obawa przed uwięzieniem. 
Młodzież szkolna wstępowała też do organizacji podziemnej powstałej w Lublinie jesienią 
1861 r. Na jej czele stał ks. Baltazar Paśnikowski30. On i ojcowie bernardyni, którzy  
w procesie szerzenia idei niepodległościowych odgrywali znaczącą rolę, odbierali przysięgę 
od wstępujących do organizacji powstańczej31. Aktowi temu przypisywano doniosłe zna-
czenie, widząc w nim gwarancję poświęcenia i wierności. Rota przysięgi składanej na Krzyż 
brzmiała następująco: „Z bronią w ręku powstaniem na wrogów naszych, nie będziemy 
prosić niczyjej pomocy, a w Bogu tylko Alianta mieć chcemy. Przysięgam pokutę za grzechy 
moje i poprawę żywota mojego; w Bogu jedynie nadzieję mieć będę, pychy, kłamstwa  
i zemsty się wyrzekam, aby mi Bóg dopomógł i Matka Jego Najświętsza, moja prawowita 

                                                           
z powodu wydarzeń, jakie miały miejsce w tej klasie, na równi z innymi został pozbawiony możliwości kształcenia. 
W tej grupie znalazł się także Ferdynand Jonscher – syn pastora parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Jego 
ojciec w lipcu 1863 r. prosił o ułaskawienie i przyjęcie syna do klasy VII. Z kolei ojciec Stefana Żypowskiego pełniący 
funkcję burmistrza miasta Tarnogród 2 IX 1863 r. pisał, że „jego syn, uczeń klasy VII, zniewolony wrócił do domu, 
gdzie pracował nad sobą, a z początkiem roku szkolnego 1863–1864 powróci”. Zob. APL, GWL, sygn. 461. 

30 Ks. Baltazar Paśnikowski (1830–1863) – wyświęcony w 1853 r., kandydat teologii Akademii Duchownej  
w Warszawie, od 1854 r. wikariusz w Bełżycach, a od 1855 r. w katedrze lubelskiej. W 1861 r. stanął na czele lubel-
skiej organizacji spiskowej przygotowującej powstanie. Był także naczelnikiem wojewódzkim lubelskim w organi-
zacji Czerwonych. Aresztowano go 19 XII 1862 r. i osadzono w twierdzy zamojskiej. Nie mogąc znieść śledztwa,  
17 VI 1863 r. odebrał sobie życie w więzieniu. Zob. Prasa tajna z lat 1861–1864, cz. 1, red. S. Kieniewicz, I. Miller, 
Wrocław 1966, s. 603; K. Mikoszewski, Pamiętniki moje, Warszawa 1987, s. 302; E. Niebelski, Duchowieństwo lubel-
skie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji, Lublin 2002, s. 162, 167, 170, 173, 181, 184–187, 218–
–219, 490–491; idem, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, Lublin 2015, s. 55, 320.  

31 J. Tomczyk, op. cit., s. 151–157; APL, Naczelnik Wojenny Oddziału Lubelskiego, sygn. 20, k. 2–3; K. Barto-
szewski, Mieczysław Romanowski. Poeta powstaniec, Warszawa 1968, s. 286; E. Niebelski, Duchowieństwo lubelskie  
i podlaskie…, s. 195. 
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Królowa w życiu i przy śmierci za moją Ojczyznę. Przysięgam, iż odtąd należę do organi-
zacji narodowej i wszystkie siły moje, życie i mienie poświęcam dla oswobodzenia Ojczy-
zny. Przysięgam, że zawsze i wszędzie posłusznym będę rozkazom organizacji i zwierzch-
nikom przez nią ustanowionym. Przysięgam, że sumiennie pełnić będę powierzone mi obo-
wiązki, gotów na każde zawołanie, na wskazanie mi miejsca, stanąć do walki z ciemiężcami 
mojej Ojczyzny. Przysięgam, że zachowam tajemnicę na wolności, jak w więzieniu, mimo 
najsroższych mąk; w milczeniu i nadziei moc moja. Jeżelibym miał tę przysięgę złamać i stać 
się zdrajcą Ojczyzny, niech mnie nie minie zasłużona kara od Boga i od ludzi, i tak mi Boże 
dopomóż, Matko Najświętsza i wszyscy Święci”32.  

Przy obsadzaniu konspiracyjnych stanowisk w oddziałach powstańczych brano pod uwa-
gę przydatność i ideały patriotyczne, a nie zawód, wiek czy pochodzenie społeczne. Musie-
li to być ludzie godni zaufania, stanowiący tzw. zarodek armii powstańczej, odważni i zdecy-
dowani na wszystko33. Przyjęte zasady promowały byłych uczniów Liceum Gubernialnego. 
Wywodzący się z lubelskich mieszczan 18–letni Jan Junczys, uczeń klasy VI34, został setni-
kiem organizacji kadrowej, a jego rówieśnik Emilian Władziński z klasy VII, syn miejsco-
wego urzędnika, szlachcica z Łukowa – dziesiętnikiem i setnikiem poświęcającym się pracy 
organizacyjnej i agitacyjnej. Rola wojskowa, jaka mu przypadła, świadczy o tym, że był jed-
nym z nielicznych setników w Organizacji Narodowej, który był uczniem liceum35. Prawdo-
podobnie główną siedzibą konspiratorów był klasztor Bonifratrów w Lublinie. Tam, w miesz-
kaniu miejscowego felczera Wodniackiego za zezwoleniem przeora ks. Wojciecha Moty-
czyńskiego Władziński wraz z innymi przyszłymi powstańcami gromadził broń, przygoto-
wując się do walki36. 

Decyzja Centralnego Komitetu Narodowego o wybuchu powstania spowodowała, że w nocy 
z 22 na 23 stycznia 1863 r. mury klasztoru w Lublinie opuściło 200 ochotników. Jeden stu-
osobowy oddział pod dowództwem Michała Malukiewicza, dawnego oficera wojsk rosyjskich, 
skierował się na Lubartów, aby zaatakować stacjonujący tam garnizon rosyjski. Zadaniem 
drugiej jednostki, w której dominowała młodzież szkolna, miało być zaatakowanie o godz. 500 
odwachu wojskowego w budynku magistrackim w celu zdobycia broni. Rzekomo – jak podał 
w pamiętnikach Stanisław Tittenbrun – tą operacją miał dowodzić Emilian Władziński, do 
czego jednak nie doszło, bo w nocy 22 stycznia został aresztowany przez władze wojskowe. 
Młodzi powstańcy gotowi do działania czekali na niego dwie godziny w 12–stopniowym 
mrozie, a nie doczekawszy się przybycia dowódcy, powrócili do domu. Akcja zakończyła się 
więc niepowodzeniem. Emilian Władziński został powtórnie aresztowany 11 lutego. Sąd 
wojskowy skazał go na karę śmierci zamienioną później na wcielenie do wojska rosyjskie-
go na Syberii (według innej wersji – na ciężkie roboty)37. 

                                                           
32 W. Tokarz, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 1, Kraków 1914, s. 53. Zob. 

S. Topolewski, Wychowanie patriotyczne w okresie powstań narodowych w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Bez-
pieczeństwo, edukacja, wychowanie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu, t. 2: Edu-
kacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie, red. S. Jaczyński, A. Araucz-Boruc, G. Wierzbicki, 
Siedlice 2015, s. 260–263.  

33 W. Śladkowski, op. cit., s. 203. 
34 I. Sadurski, Udział uczniów…, s. 41; APL, GWL, sygn. 490, 447, 867. Wśród 48 uczniów tej klasy byli również 

Emilian Włodziński i Jakub Rejner.  
35 APL, GWL, sygn. 867, k. 152–153; J. Tomczyk, op. cit., s. 152.  
36 Ibidem, s. 157.  
37 S. Tittenbrun, Krwawy szlak 1863 roku. Ze wspomnień weterana o powstaniu na Lubelszczyźnie, [w:] Powsta-

nie styczniowe w biografie spisane. Sześć pamiętników z Lubelszczyzny, zebr. i oprac. Z. Bieleń, Lublin 2015, s. 233. 
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Miasto od wczesnych godzin porannych było strzeżone przez liczne rosyjskie patrole pie-
sze i konne. Aby zapobiec dalszemu przepływowi młodzieży poza Lublin, naczelnik wojen-
ny gen. Aleksander Chruszczow wzmocnił garnizon lubelski i na rogatkach miasta zorgani-
zował posterunki wojskowe38. Wskutek tych posunięć powstanie nie objęło Lublina działa-
niami zbrojnymi. Załoga rosyjska była w mieście zbyt silna, bowiem liczyła ok. 5 tys. żoł-
nierzy39, którzy na rogatkach każdego legitymowali, a przy najmniejszym podejrzeniu 
aresztowali. Represje i wyroki śmierci stosowane wobec schwytanych powstańców wykony-
wano publicznie, ale nie odstraszało to młodzieży lubelskiej, która wstępowała do walczą-
cych oddziałów mimo wzmocnionych dookoła miasta posterunków policji.  

Niezwykle trudno było wydostać się z Lublina. Kilka relacji pamiętnikarskich pozwala 
określić, co robili uczniowie, aby wymknąć się z okrążonego przez Rosjan, obstawionego 
gęstymi wojskowymi pikietami, miasta. Ze wspomnień Stefana Brykczyńskiego wynika, 
że w związku z brakiem rosyjskich posterunków na zalanych łąkach, dramatyczną próbę 
spławu rzeką Bystrzycą podjęli dwaj jego szkolni koledzy pochodzący z Lublina: 16–letni 
Wacław Kurmanowicz i 18–letni Roman Mokrski40, obaj z klasy V. Z kolei czwartoklasiści 
chcieli przedostać się do lasów urzędowskich i ordynackich, gdzie nad granicą galicyjską 
stacjonowały oddziały powstańcze41.  

Wybitny lubelski archiwista Józef Tomczyk ustalił w swoich badaniach, że próbę wydo-
stania się z Lublina z zamiarem dołączenia do oddziału powstańczego podjęli także trzej 
uczniowie klasy IV: Zygmunt Mokrski oraz bracia Edward i Ksawery Wiercieńscy42. Nieletni 
entuzjaści walki zbrojnej po dramatycznym przepłynięciu Bystrzycy w lutym 1863 r., po 
ciężkiej tułaczce dotarli do stacjonującej pod Turobinem partii płk. Kajetana „Ćwieka” 
Cieszkowskiego. Podczas jednego ze starć z wojskami rosyjskimi w nierównej walce zginął 
14–letni Ksawery43. Jego starszy 15–letni brat Edward przejście wpław Bystrzycy przypłacił 
tyfusem. Całą chorobę przebywał w domu krewnych – Pomianowskich pod Szczebrzeszy-
nem. Powróciwszy do zdrowia, ponownie chciał zaciągnąć się do szeregów „Ćwieka”, które 
stacjonowały wtedy w Łupkach. Dowódca odesłał jednak kilkunastoletniego chłopca do 
rodzinnego domu, obiecując, że kiedyś przyjmie go do oddziału44. Trzeci ze wspomnianych 
czwartoklasistów – 16–letni Zygmunt Mokrski dostał się do niewoli rosyjskiej45.  

W szeregach powstańczych znalazł się również lubelski mieszczanin Jakub Rejner znany 
ze swej konspiracyjnej działalności na początku lat sześćdziesiątych XIX w. Już jako 17–letni 
uczeń fizyczno-matematycznej klasy V ówczesnego Gimnazjum Gubernialnego został 
relegowany 20 kwietnia 1861 r. za aktywny udział w manifestacjach religijno-patriotycz-

                                                           
38 Ibidem, s. 4. Jak słusznie zauważył Józef Tomczyk, skoro Emilian Władziński był dziesiętnikiem, nie mógł kie-

rować setką ludzi. Zob. J. Tomczyk, op. cit., s. 152. Patrz także: T. Mencel, op. cit., s. 216; S. Tittenbrun, op. cit., s. 226.  
39 Zarys dziejów Lublina 1317–1967, red. H. Zins, Lublin 1967, s. 37.  
40 Wykaz imienny uczniów klasy III przyjętych za opłatą do Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w czasie trwa-

jącego zapisu na rok szkolny 1861/62 i opłat przez Kasę Powiatową Lubelską od tychże w stosunku rocznym 
pobranym. Zob. APL, GWL, sygn. 447, k. 70–71; sygn. 427, k. 176–177; S. Brykczyński, op. cit., s. 16–21.  

41 S. Brykczyński, op. cit., s. 16–21.  
42 J. Tomczyk, op. cit., s. 161. Według moich badań uczniowie ci uczęszczali do tej samej klasy III, co Wacław 

Kurmanowicz, Roman Mokrski i Stefan Brykczyński. Klasa w roku szkolnym 1861/62 liczyła 77 uczniów. Zob. 
APL, GWL, sygn. 447, k. 70–71; APL, Magistrat m. Lublina, sygn. 1005/2, k. 54–55. 

43 H. Wiercieński, Pamiętniki, Lublin 1973, s. 202–203; APL, GWL, sygn. 488. Ksawery Wiercieński – lat 10, 
syn Seweryna, stanu szlacheckiego, rodem z Janowa, religii rzymskokatolickiej, zapisany do klasy I w 1853 r. Prze-
bywał w Gimnazjum do czerwca 1854 r. Z woli matki przeniesiony do Gimnazjum w Warszawie.  

44 H. Wiercieński, op. cit., s. 202–203. 
45 S. Brykczyński, op. cit., s. 11–14. 
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nych w Lublinie. Z wykazów osób aresztowanych wynika, że w maju tego roku przebywał 
w Cytadeli Warszawskiej, a od października do końca grudnia 1861 r. – w areszcie komisji 
śledczej w Lublinie. W lutym 1862 r. zwrócił się z podaniem o ponowne przyjęcie do szkoły, 
lecz jego prośba została odrzucona46. W aktach śledczych określany był jako „farmaceuta  
z Warszawy”, gdyż podjął studia na Akademii Medycznej w stolicy Królestwa Polskiego47. 
Gdy wybuchło powstanie styczniowe, włączył się czynnie do walki na Lubelszczyźnie. Szcze-
gólnie odznaczył się w bitwie pod Sławatyczami na Podlasiu, która rozegrała się 11 lipca 
1863 r. Trudne zadanie przypadło w niej kosynierom. Ustawieni między dwoma skrzydłami 
wroga rzucili się w sam środek, czyniąc ogromne spustoszenie w szeregach nieprzyjaciela. 
O tym, jak krwawa była to bitwa, może świadczyć plac boju pokryty ciałami 176 Rosjan. Za 
waleczność i oddanie sprawie narodowej ze stopnia podoficera Rejner awansował na podpo-
rucznika48. Następnie znalazł się w 36 oddziale jazdy, w którym pozostawał pod rozkazami 
Stanisława Lipińskiego. W potyczce stoczonej 22 lipca pod Brzeźnem oddział kawalerii 
został doszczętnie rozbity. Dowódca dostał się do niewoli, więc plan udania się na Wołyń 
nie powiódł się. Nie zrealizował tego również Rejner, który 24 sierpnia 1863 r. wziął udział 
w bitwie pod Fajsławicami49.  

Krwawy przebieg tego starcia przybliża uczestnik – Ignacy Marek, który w swoich wspo-
mnieniach zanotował: „Kozacy jak zgraja psów wściekłych całą masą uderzyli. Powstał 
nieprawdopodobny krzyk i straszne zamieszanie. Mimo ogólnego popłochu większość po-
wstańców, ostrzeliwując wroga, zaczęła wycofywać się do lasu. Rosjanie dopiero wtedy ude-
rzyli całą masą i sprawili »takie lanie, że zapomnieć trudno«! Ponieważ las był niewielki, 
cały został otoczony dragonami, kozakami i piechotą wroga. Próbując się jednak wydostać 
i bronić do ostatniego, Rosjanie zrobili na powstańców obławę jak na wilki. Po żadnej 
innej bitwie nie leżało tyle ołowiu jak wtedy. Ci, którym udało się wydostać na pole, zostali 
zaatakowani armatami i kartaczami. Ci, co mieli więcej siły w nogach, biegli naprzód, lecz 
i tak zostali otoczeni przez kozaków”50.  

Pobitewne losy Jakuba Rejnera były szczególnie dramatyczne. W wyniku pogromu faj-
sławickiego znalazł się bowiem w dość dużej grupie jeńców, których 25 sierpnia 1863 r. skie-
rowano do Lublina, dokąd szli trzy dni po noclegu w Piaskach. Po dotarciu na miejsce zostali 
osadzeni na Zamku, następnie przebadani i osądzeni. Wysłano ich do Warszawy, skąd przez 
Wilno, Psków, Petersburg i Moskwę zmierzali na miejsce zesłania51.  

Wyrokiem sądu w 1865 r. Rejner został skazany na katorgę na Syberii. Myśl o buncie za-
przątała mu umysł podczas podróży do więzienia w Irkucku52. Zmuszony do ciężkich robót 
                                                           

46 Jakub Rejner – syn Arona, miejscowego lekarza, uczeń Gimnazjum Lubelskiego od 7 VIII 1855 do 31 III 1861 r. 
W tym czasie sprawował się dobrze w opinii władz szkolnych. Zob. APL, GWL, sygn. 491, k. 603–604; sygn. 467, 
s. 1–2; sygn. 867, s. 129; I. Sadurski, Udział uczniów…, s. 36. 

47 Roman Rogiński, powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1983, s. 137.  
48 D. Kacnelson, Rejner Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, red. E. Rostworowski, Warszawa–Wrocław 

1988/89, s. 59–60; S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863–1864. Na podstawie materiałów drukowanych i rękopi-
śmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 68–69. 

49 D. Kacnelson, op. cit., s. 59–60; S. Zieliński, op. cit., s. 96, 102. W literaturze jego nazwisko występuje w różnych 
odmianach: Rajzner Jakub (Reizner). Zob. E. Niebelski, Polscy „buntownicy” straceni w Irkucku po powstaniu nad-
bajkalskim 15/27 listopada 1866 roku, [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Pro-
fesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Lublin–Warszawa 2008, s. 70. 

50 I. Marek, Bitwa pod Fajsławicami, [w:] W 40. rocznicę powstania styczniowego, Lwów 1903, s. 258.  
51 Ibidem, s. 259–260.  
52 D. Kacnelson, op. cit., s. 59–60; A. Kuczyński, Syberia 400 lat polskiej diaspory, Wrocław 1998, s. 214; Roman 

Rogiński, powstaniec 1863 r…, s. 133; Z. Odrzywolski, Powstanie polskie nad Bajkałem i sprawa kazańska, Lwów 
1878; M. Berg, Wozstanije Polakow na krugobajkalskoj drogie, „Istoriczeskij Wietsnik” 1883, nr 3; A. Wanczura, 
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przy budowie statków, w rządowych zakładach odlewniczych, w kopalniach nerczyńskich, 
w warzelniach soli, przy budowie drogi okołobajkalskiej, podobnie jak większość jego rówie-
śników cierpiał nędzę i głód. Jak pisał we wspomnieniach Władysław Czaplicki, „tylko kawał 
suchego, z piaskiem mieszanego chleba i 3 kopiejki dziennie, a roboty wyznaczano tak wiele, 
że rzadko kto tylko mógł je wykończyć przed nocą. Kto zaś nie wykończył swojej roboty, 
surowo był karany. Ludzie młodzi, po największej części młodzież akademicka – osobliwie 
gdy przyszło znosić jeszcze obelgi poniżające godność człowieka – nie mogli znieść już tego 
i pomijać milczeniem. Rzucili się więc na swoich katów z gołymi rękami, by raczej zginąć 
od razu, niż dać się męczyć i zabijać powoli”53.  

Eugeniusz Niebelski zajmujący się historią XIX w., w tym losami polskich zesłańców 
na Syberii, twierdzi, że pierwsze plany ucieczki przez głęboki podkop zrodziły się w głowach 
23–letniego Jakuba Rejnera, 28–letniego Kazimierza Arcimowicza, 30–letniego Gustawa 
Szaramowicza, 30–letniego Władysława Kotkowskiego i 50–letniego Narcyza Celińskiego 
jeszcze w więzieniu w Irkucku54. Z ich inicjatywy nocą z 24 na 25 czerwca 1866 r. wybu-
chło powstanie nad Bajkałem55. Wzięli w nim udział głównie więźniowie, którzy byli wy-
znaczeni do budowy drogi na południowym brzegu Bajkału. Zasadniczym celem było 
wywołanie ruchu zbrojnego także na Zabajkalu i uwolnienie wszystkich osadzonych z obozu 
lichanowskiego, rozbrojenie konwojów, rekwirowanie koni oraz broni56.  

Wspomnienia Wacława Lasockiego skazanego na wygnanie syberyjskie za zaangażowa-
nie w przygotowania do powstania styczniowego dostarczają cennych informacji o przebie-
gu zrywu zabajkalskiego. Wspomniany Celiński uznawany za inicjatora buntu nakazał 
Leopoldowi Eljaszewiczowi pospieszny marsz w kierunku Posolska. Aby mu zapewnić 
wsparcie, dołączył do niego 20 jeźdźców, wyznaczając na dowódcę plutonu Jakuba Rejnera, 
który jako starosta szlachty w jednej z miejscowych partii znał dobrze okoliczne drogi57.  
Z utrudzonymi marszem powstańcami dotarł on kolejno do stacji Mysowa i Manturisze, 
gdzie nie tylko rozbroił i aresztował żołnierzy, ale i zabrał stamtąd konie oraz sprzęt. Następ-
nie skierował się ku Lichanowej. Władze irkuckie powiadomione o polskim buncie dodat-
kowo skierowały za Bajkał osiemdziesięcioosobowy oddział pod dowództwem mjr. Ryka 
oraz dwie jednostki liczące 220 żołnierzy, które rozlokowano pomiędzy Kułtukiem i stacją 
Lichanowa. 28 czerwca w tym rejonie por. von Kern, dowódca eskorty, zorganizował zasadz-
kę, w którą wpadli ludzie Rejnera. W wyniku trzygodzinnej wymiany ognia powstańcy 
próbowali zdobyć zabudowania stacji. Z powodu trudności w realizacji tego zadania pod-
palono te obiekty, nie wiedząc, że przebywały w nich dwie rodziny powstańcze. Słysząc 
rozpaczliwe krzyki dochodzące z płonącego budynku, Rejner, który „bił się jak lew”, wyła-
mał dwuskrzydłowe drzwi i tym sposobem uratował uwięzionych z płomieni. Kiedy zdał 
sobie sprawę, że nie zdobędzie już stacji, oddalił się z rannymi w kierunku Posolska. Uszedł 
zaledwie półtorej wiorsty, gdzie napotkał oddział mjr. Ryka. Świadomy przewagi wroga, 

                                                           
Powstanie Syberyjskiego Legionu Wolnych Polaków nad Bajkałem w roku 1866, Lwów 1932; M. Złotorzycka, Śledztwo 
i sąd nad uczestnikami powstania nad Bajkałem, „Niepodległość” 1936, t. 14, z. 3 (38), s. 321–351; S. Giza, Powsta-
nie Polaków nad Bajkałem, „Sybirak” 1936, nr 1 (9), s. 27–36; S. Strumph-Wojtkiewicz, Czachowski i inni, War-
szawa 1973, s. 62; H. Skok, Polacy nad Bajkałem 1863–1883, Warszawa 1974, s. 161–163.  

53 W. Czaplicki, Czarna Księga 1863–1868, Kraków 1869, s. 163–164. Autor odnotował Rejnera. Por. A. Wan-
czura, op. cit., s. 15–16.  

54 E. Niebelski, Polscy „buntownicy”…, s. 70–72; idem, „Lepsza nam kula niźli takie życie”. Polskie powstanie 
nad Bajkałem w 1866 roku, Lublin 2016, s. 35, 40.  

55 A. Wanczura, op. cit., s. 15–16, 18–20.  
56 E. Niebelski, Polscy „buntownicy”…, s. 70–72; idem, „Lepsza nam kula niźli takie życie”…, s. 35, 40. 
57 W. Lasocki, Wspomnienia z mojego życia, oprac. M. Janik, F. Kopera, t. 2, Kraków 1934, s. 163–164.  
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nie decydując się na podjęcie walki, zawrócił do Miszychy i powiadomił powstańców o ma-
szerujących za nim żołnierzach rosyjskich. Mimo połączenia się z Celińskim, którego 
jednostka z kawalerią liczyła stu kilkunastu ludzi, rozczarowanie wśród powstańców było 
wielkie i powszechne. W tych okolicznościach Rejner z ciężkim sercem – jak pisze Wacław 
Lasocki – „usunął się zupełnie” i w żadnej potyczce już więcej nie uczestniczył58.  

W efekcie kilku tragicznych starć, do których doszło na terenach położonych na południe 
od jeziora, powstańcy próbowali przedostać się przez tamtejsze góry ku granicy chińskiej, 
jednak te starania zakończyły się niepowodzeniem. Większość trafiła w ręce wojska lub zo-
stała złapana przez Buriatów (plemiona mongolskie zasiedlające region wokół Bajkału)59. 
Rejner zakuty w kajdany wraz z innymi uczestnikami zbrojnego wystąpienia znalazł się  
w pierwszej grupie, którą przewieziono z powrotem do więzienia w Irkucku. Komisja śled-
cza pod przewodnictwem gen. Oldenburga 24 X/5 XI 1866 r. rozpoczęła proces. Postępo-
wanie przed polowym sądem wojskowym przy drzwiach otwartych trwało ponad dwa 
miesiące. Przesłuchano ok. 1000 osób. Złamany psychicznie Rejner w wyniku śledztwa 
został oskarżony o kierowanie awangardą buntowników i podpalenie stacji w Lichanowej. 
Po ogłoszeniu wyroku 9 listopada 1866 r. pozwolono zarówno jemu, jak i pozostałym ska-
zańcom napisać listy do rodziny. Rejner pisał do matki z czułością i błagał o wybaczenie za 
cierpienia, jakie jej sprawił swym postępowaniem. Dodawał jednak, że nie wstydzi się tego, 
co zrobił, i nie żałuje własnych czynów60. Z kolei w słowach skierowanych do najbliższej 
rodziny prawie w każdym akapicie odwoływał się do Boga: „nie płacz i nie smuć się, 
Kochana Matko, i Wy, Bracia i Siostry – Bogu się spodobało, niech się dzieje wola Jego […], 
módlcie się za mnie i błagajcie Boga, by przebaczył mi wszystkie winy moje, jak przeba-
czyłem moim nieprzyjaciołom”61.  

Jakub Rejner młodzieniec o gorącym sercu i pięknej powierzchowności, blondyn o po-
wściągliwych ruchach, w niebieskich okularach, obok Celińskiego, Szaramowicza i Kotkow-
skiego decyzją rosyjskiego polowego sądu wojskowego został skazany na śmierć przez roz-
strzelanie. Wyrok wykonano 15 listopada 1866 r. o godz. 1000 za rogatką Jakucką na przed-
mieściach Irkucka62. Najsmutniejszy był los Jakuba Rejnera, który według relacji Buszkata 
w ten mroźny i mglisty od śnieżnego szronu dzień nie zmarł od razu, tylko konał długie go-
dziny, „żył jeszcze, pomimo że podoficer go dobijał i ziemia w dole, w którym go złożono, 

                                                           
58 Ibidem, s. 164; E. Niebelski, „Lepsza nam kula niźli takie życie”…, s. 40–42; W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, 

Warszawa 2005, s. 306.  
59 E. Niebelski, Polscy „buntownicy”…, s. 70–72, 161–163; A. Kraushar, Pięćdziesięciolecie zabajkalskiej tragedii 

powstańczej (r. 1866), „Tygodnik Ilustrowany”, 18 XI 1916, nr 47, s. 562.  
60 W. Lasocki, op. cit., s. 168; E. Niebelski, Polscy „buntownicy”…, s. 69–70, 73–74; idem, „Lepsza nam kula niżli 

takie życie”…, s. 74, 77, 84; B. Jędrychowska, Powstanie zabajkalskie – ostatni akord powstania styczniowego na ła-
mach prasy syberyjskiej, [w:] Powstanie Styczniowe 1863–1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historio-
grafia i tradycja, red. W. Caban, W. Śliwowska, Kielce 2005, s. 210–213; W. Śliwowska, op. cit., s. 308, 311–312, 
314; H. Skok, op. cit., s. 272, 295.  

61 E. Niebelski, Polscy „buntownicy”…, s. 74–75; idem, „Lepsza nam kula niźli takie życie”…, s. 131; W. Śliwow-
ska, op. cit., s. 315. Całą korespondencję skazańców wysłano do cara Aleksandra II, by zapoznał się z jej treścią. Dołą-
czono do niej urzędowy raport donoszący, że główni przywódcy buntu „napisali do swoich krewnych listy, w których 
zawiadamiają ich o bliskiej swojej śmierci, nie wyrażają skruchy, a żałują tylko swego kraju i tego, że kości ich 
pozostaną na obcej ziemi”.  

62 A. Kraushar, op. cit.; A. Wanczura, op. cit., s. 7; W. Lasocki, op. cit., s. 169; B. Jędrychowska, op. cit., s. 210–
–213; D. Małyszek, Powstanie nad Bajkałem 1866 roku w polskiej prasie emigracyjnej, [w:] Zesłańcy postyczniowi 
w Imperium Rosyjskim…, s. 97; „Głos Wolny” 10 X 1866, nr 118, s. 476; „Wiara” 1867, t. 2, z. 1, s. 26; H. Skok, 
op. cit., s. 272, 295; W. Czaplicki, op. cit., s. 164; W. Śliwowska, op. cit., s. 315.  
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poruszała się czas jakiś jeszcze”. Ciała rozstrzelanych natychmiast wrzucono bowiem do 
dołów, przykryto ziemią, a kozacy końmi zdeptali całe miejsce63.  

Zdaniem kpt. Mieczysława Lepeckiego podjęta próba powstańcza nie miała żadnych 
szans powodzenia „Był to plan szaleńców. Jego szanse były tak małe, że starsi, bardziej 
trzeźwo myślący powstańcy, nie chcieli o nim nic słyszeć. Nie zraziło to jednak inicjatorów 
ani ich zwolenników. Przyświecał im przykład wspaniałego spisku polskiego w Sybirze, 
nieudanego jedynie wskutek zdrady, który zorganizował w roku 1833 bohater powstania 
listopadowego – Piotr Wysocki. Cóż zresztą mieli do wyboru ci nieszczęśliwi, skazani na 
dożywotnie osiedlenie się w kraju nienawistnym, z dala od ojczyzny i rodzin?”64.  

Jak wcześniej wspomniano, również inni uczniowie Gimnazjum/Liceum Gubernialnego, 
znani z aktywnej działalności niepodległościowej na początku lat sześćdziesiątych XIX w., 
uwidocznionej w manifestacjach religijno-patriotycznych w Lublinie, w obronie sprawy pol-
skiej zaciągnęli się do oddziałów powstańczych. Jednym z nich był 16–letni Deodat Hanyt-
kiewicz, uczeń klasy IV wywodzący się z patriotycznej rodziny parochów unickich na Podla-
siu. Urodził się w Międzyrzeczu w 1844 r. Był synem Faustyna, proboszcza grecko-unickiego 
i dziekana z Międzyrzecza, wielokrotnie więzionego i skazanego na zesłanie65. Już wiosną 
1861 r. Deodat dał się poznać jako gorący patriota i młody bojownik o stanowczym charakte-
rze. Za samowolne opuszczenie szkoły w kwietniu 1861 r. został skreślony z listy uczniów. 
Jego wydalenie zatwierdzono z zastrzeżeniem niewydawania mu świadectwa i nieprzyjmo-
wania go do placówek oświatowych bez specjalnego zezwolenia Komisji Rządowej66.  

19–letni Hanytkiewicz – przystąpił do powstania styczniowego w województwie 
podlaskim jako szeregowiec w maju 1863 r. Znalazł się w kolumnie ppłk. Karola Krysiń-
skiego, który miał zamiar uderzyć na kompanie piechoty rosyjskiej i 25 kozaków w Między-
rzeczu67. 6 maja pół godziny po północy Hanytkiewicz przeszedł swoisty chrzest bojowy. 
Przeprowadził szturm na miejscowy szpital, który Rosjanie zamienili na koszary. Wymiana 
ognia trwała tylko trzy godziny, gdyż obawiając się znacznych strat, ppłk Krysiński podjął 
decyzję o wycofaniu się z miasta. W trakcie odwrotu, gdy powstańcy dochodzili do wsi 
Dołhy, natknęli się na wojska rosyjskie w sile dwóch kompanii piechoty i znacznej liczby 
kozaków nadciągających z Radzynia. W krótkim starciu Polacy ponieśli duże straty, a oddział 
uległ rozproszeniu68. Deodat Hanytkiewicz przedostał się następnie na teren województwa 
lubelskiego, gdzie sytuacja powstaniowa pod koniec maja i w pierwszych dniach czerwca 
była wyjątkowo trudna. Ponownie trafił do oddziału Krysińskiego, którego siły rozlokowane 
w lasach lubartowskich można szacować na 400 piechurów i 50 kawalerzystów. 24 maja 
1863 r. doszło pod Sobolewem do konfrontacji zbrojnej z wojskami rosyjskimi. Po nieroz-
strzygniętej bitwie – jak można przypuszczać – Deodat nadal pozostawał w jednostce Krysiń-
skiego. Pamiętnikarz Józef Białynia-Chołodecki wspomina jednak o Hanytkiewiczu dopiero 
w opisie najznaczniejszej bitwy na Podlasiu – pod Sławatyczami, do której doszło 11 lipca 

                                                           
63 E. Niebelski, „Lepsza nam kula niźli takie życie”…, s. 85–86; idem, Poszukiwani na Krugobajkalskoj dorogie, 

[w:] Powstanie styczniowe. Motywy, walka, dziedzictwo, red. A. Maziarz, Warszawa 2014, s. 151.  
64 M.B. Lepecki, Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego, Warszawa 1934, s. 163.  
65 APL, GWL, sygn. 687, k. 129, 149; APL, Księga urodzonych Parafii Grekokatolickiej Międzyrzec-Nowe 

Miasto w roku 1844, nr aktu 30. 
66 I. Sadurski, Udział uczniów…, s. 35–36; idem, „Szkoła Buntowników”…, cz. 1, s. 8–23; cz. 2, s. 30–47. Deodat 

miał brata Teofila, który w latach 1860–1862 był uczniem Gimnazjum Lubelskiego. Z woli ojca ze względu na 
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67 J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik Powstania Styczniowego…, s. 229; idem, Księga Pamiątkowa w czterdziestą 
rocznicę powstania 1863/1864, Lwów 1904, s. 229. 

68 S. Zieliński, op. cit., s. 64–65.  
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1863 r. W tym starciu oddziałowi Krysińskiego w sile 180 kosynierów i 220 strzelców przy-
padło zajęcie okolicy Sajówki. Wywiad i sprawnie działający system informacji doniosły, że 
kolumna rosyjska z sześcioma rotami piechoty, dwoma działami, setką (seciną) kozaków  
i szwadronem ułanów zbliża się do pozycji zajętej przez powstańców, którzy następnie uderzyli 
na tyły i lewe skrzydło nieprzyjaciela atakującego oddziały Adama Andrzeja Zielińskiego i Józe-
fa Jankowskiego. Natarcie spowodowało ogromne spustoszenie w szeregach wroga69.  

Na polecenie płk. Michała „Kruka” Heydenreicha 21 lipca 1863 r. jednostka Krysińskie-
go w sile 400 żołnierzy piechoty i kawalerii została skierowana do Rozkopaczewa. Dwa 
dni później Deodat wraz z oddziałem przybył do wsi Kaniwola. Odważny młodzieniec nie 
uczestniczył w bezpośrednim starciu pod Chruśliną 4 sierpnia70, bowiem znalazł się w gru-
pie 50 kawalerzystów, którą „Kruk” na wieść o zbliżającym się nieprzyjacielu przydzielił 
do ochrony taborów do niedalekiego Stanisławowa, natomiast główne siły skoncentrował na 
drodze między Chruśliną a Stanisławowem, wysuwając oddział Krysińskiego na pierwszą linię 
walki. Około godz. 1200 na przedpolach pojawiły się pierwsze oddziały rosyjskie płk. Miedni-
kowa, które natychmiast zaatakowały grupę Krysińskiego. Dobrze ulokowany i świetnie 
zamaskowany oddział silnym ogniem zmusił Rosjan do odwrotu. Miednikow jednak nie 
zrezygnował i skierował do ataku ostatnie rezerwy piechoty, w tym kozaków. Ze względu na 
to, że cały ciężar walki spoczął na strzelcach, jazda powstańcza użyta została dopiero w koń-
cowej fazie bitwy do oskrzydlenia rosyjskiej lewej flanki chronionej przez sotnie kozaków. 
Tego natarcia Rosjanie już nie mogli odeprzeć71.  

Tymczasem oddziałom powstańczym maszerującym na północ województwa lubelskiego 
prawie zabrakło amunicji, gdyż kawaleria przeważnie strzelała z karabinków. Z powodu nie-
mal stałego zagrożenia ze strony wojsk rosyjskich „Kruka” awansowany do stopnia generała 
zdecydowany był rozpuścić piechotę, a z kawalerią udać się do Galicji. Nastroje poprawiły 
się, gdy przybył transport amunicji z Lublina. Od tej pomocy zależały dalsze losy walki. 
Hanytkiewicz pozostał przy Krysińskim, którego oddział zmniejszył się do 250 ludzi. Trzeba 
jednak uwzględnić fakt, że jazda, w której służył, ze względu na swą nieprzydatność w tere-
nie lesistym początkowo nie wzięła udziału w boju pod Żyrzynem 8 sierpnia, gdzie stanowiła 
odwód. W końcowej fazie walki przystąpiła jedynie do „przeglądnięcia zajętych wozów”72.  

W nieplanowanej, najbardziej krwawej i niepomyślnej bitwie pod Fajsławicami, stoczo-
nej 24 sierpnia, Deodat Hanytkiewicz był wśród 150 walczących kawalerzystów. Siły 
piechoty liczyły 1400 ludzi, jednak powstańcy zmęczeni długimi i trudnymi marszami nie 
byli zdolni do podjęcia równej walki. Wojska carskie liczące 14 rot piechoty, cztery seciny 
(sotnie) kozaków oraz po dwa szwadrony huzarów i dragonów z artylerią rozpoczęły dot-
kliwe ostrzeliwanie ugrupowań powstańczych, które nie mogły się ukryć, bowiem teren 
nie był zbyt mocno zalesiony. W rozpaczliwej walce kawalerzyści, widząc przewagę sił ro-
syjskich nad jednostką Krysińskiego, która ustępowała ku Biskupicom, przeprowadzili 
szarżę na szwadron, próbując przebić się przez pierścień ułanów i dragonów. Oddziały pow-
stańcze uległy rozproszeniu. Setki powstańców zginęły, a ok. 400 osób dostało się do nie-
woli. Hanytkiewicz ocalał z pogromu i z resztkami jazdy przebił się do województwa podlaskie-

                                                           
69 Ibidem, s. 68–69, 91–92; Z. Bieleń, Zwycięzca spod Żyrzyna. Generał Michał Heydenreich-Kruk (1831–1886), 
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go73. Po klęsce fajsławickiej Deodat prawdopodobnie przebywał nadal w oddziale Krysińskiego 
aż do późnej jesieni 1863 r. W momencie pojawienia się na Podlasiu jednostki Walerego Wrób-
lewskiego 18 listopada, czyli w dniu bitwy pod Kolanem, według przekazu Białyni-Chołodec-
kiego Hanytkiewicz znalazł się w gronie 120–200 kawalerzystów. W godzinach popołudnio-
wych jazda została zaatakowana przez cztery roty piechoty, szwadron ułanów, secinę kozaków 
i dwie armaty. Do nocy wstrzymywano pochód Rosjan, aby udać się w kierunku Zamołodycz74.  

Ppłk Wróblewski z jazdą ruszył spod Kolana na północ i przedostał się na tereny lubel-
skie, gdzie na krótko złączył się z jednostką Krysińskiego. Połączone oddziały ruszyły razem 
przez Starościn, gdzie zostały zaatakowane przez nieprzyjaciela w sile dwóch szwadronów 
dragonów i 50 kozaków z piechotą. Po wycofaniu się Krysińskiego Hanytkiewicz pozostał pod 
dowództwem Wróblewskiego75. W grupie 146 kawalerzystów przedostał się do obwodu kra-
snostawskiego. W utarczce pod Cycowem 14 grudnia jeźdźcy wspomogli piechotę Ejminowi-
czów. Stamtąd jednostka skierowała się w okolice Sawina, niedaleko Małej Bukowej, gdzie 
stacjonowały inne formacje powstańcze. Na wiadomość o zbliżaniu się dwóch oddziałów 
kawalerii rosyjskiej jazda wycofała się w kierunku lasu. Doszło jednak do starcia, gdyż 
nieprzyjaciel zaatakował cofających się Polaków. Prawdopodobnie Deodat przebywał 
wówczas w mniejszym oddziale, liczącym ok. 40 kawalerzystów. Funkcjonował tam do  
19 stycznia 1864 r., czyli do końca istnienia jednostki w województwie podlaskim, kiedy pod 
Rutką Korybutową stoczono potyczkę z seciną kozaków. Nie wiadomo, czy znalazł się 
wówczas wśród 12 kawalerzystów, czy uszedł z pola bitwy, ponieważ nie są znane informacje 
o jego dalszych losach76.  

Trzecim uczniem – obok Jakuba Rejnera i Deodata Hanytkiewicza – usuniętym z Gim-
nazjum Gubernialnego przez władze szkolne między kwietniem a majem 1861 r. za samo-
wolną majową absencję oraz udział w manifestacjach patriotycznych w Lublinie był Mau-
rycy Salutryński – uczeń klasy VI77. Urodził się w 1840 r. we Włodzimierzu zlokalizowa-
nym w guberni żytomierskiej. Pochodził z rodziny szlacheckiej (jego ojciec miał na imię 
Tomasz). Dłuższa opowieść o nim będzie swoistym studium przypadku postawy i losów 
typowych dla wielu ówczesnych powstańców.  

Na mocy decyzji byłego dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego został on – jak wspomniano – czasowo wydalony z placówki. 6 lutego 1862 r. 
prosił władze szkolne o przyjęcie z powrotem do Gimnazjum oraz o zezwolenie na zdawanie 
egzaminu do klasy VII. Z uwagi na to, że po opuszczeniu szkoły „prowadził się przyzwoicie 
i moralnie”, co potwierdza świadectwo policyjne, dyrektor Józef Skłodowski w raporcie  
z 3 marca 1862 r. polecił umożliwienie mu przystąpienia do wspomnianego egzaminu. Po 
zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów został przyjęty 20 maja, ale na zajęcia 
uczęszczał zaledwie dwa miesiące – do 30 lipca 1862 r., kiedy to opuścił szkołę decyzją 
matki78. Nie ma niestety informacji o tym, co robił Salutryński przez pół roku po opusz-
czeniu szkoły79.  
                                                           

73 S. Zieliński, op. cit., s. 101–102; Bitwy i potyczki powstania styczniowego w 1863 r. na terenie województwa 
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ska wojna partyzancka 1863–1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, red. J. Nadzieja, Warszawa 1966, s. 200; 
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75 Ibidem, s. 113. 
76 Ibidem, s. 78, 114, 116. 
77 APL, GWL, sygn. 467, k. 1–2; sygn. 491, k. 45–46; sygn. 867, k. 129.  
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79 Ibidem. 
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W pamiętnikarskich wspomnieniach Józefa Białyni-Chołodeckiego znalazła się wzmian-
ka, że w lutym 1863 r. Maurycy Salutryński stawił się pod rozkazy gen. Ludwika Miero-
sławskiego – legendarnego generała spod Książa i Miłosławia, który wzbudzał zaufanie  
w szeregach patriotycznej młodzieży. W świetle znanych źródeł nie da się niestety w pełni 
ustalić momentu przybycia Salutryńskiego do słabo uzbrojonego obozowiska w okolicach 
Krzywosądza, które w punkcie zbornym liczyło nie więcej niż 96 słabo uzbrojonych i niewy-
szkolonych powstańców. Dysponowali oni tylko jednym sztucerem, 17 dubeltówkami, kil-
koma rewolwerami i 52 kosami. W pierwszych dniach lutego 1863 r. znajdowali się jeszcze 
w fazie koncentracji, a już 19 lutego wojska rosyjskie pod dowództwem płk. Jerzego Schilder- 
-Schuldnera przybyłe z Włocławka w sile 3 kompanii piechoty z pułku ołonieckiego oraz 
110 jezdnych – kozaków i straży granicznej przeprowadziły atak na krawędź miejscowego lasu 
krzywosądzkiego80. Starcie to okazało się tragiczne, bowiem – jak pisał w swoich wspomnie-
niach uczestnik bitwy Jan Borkowski – „zginęli wszyscy marnie, prawie bez broni. Dowie-
działem się z opowiadań świadków, że trupy miały po kilkanaście pchnięć bagnetem. Wi-
docznie pastwiono się nad nimi”81. Opór powstańczy został wówczas złamany w kilkugodzin-
nym boju. Konnica została właściwie rozbita na odsłoniętym terenie, gdyż rzadki, mały lasek 
nie umożliwiał skutecznej ochrony przed czterokrotnie liczniejszym nieprzyjacielem. W bez-
nadziejnej sytuacji Salutryński wraz z garstką jazdy u boku Mierosławskiego uciekł z pozo-
stałymi ocalałymi z pogromu przez Dobre i całą noc zmierzał ku Płowcom. Po krótkim odpo-
czynku, mając za sobą ścigających ich Rosjan, wczesnym rankiem oddział skierował się  
w dalszą drogę ku Głuszynowi. Na miejsce postoju wybrano lesiste wzgórze otoczone bagnami, 
zlokalizowane w pobliżu jeziora przy Trojaczku. 21 lutego o godz. 1000 przednie straże carskie 
otworzyły silny ogień w kierunku zaskoczonych powstańców. W trakcie obustronnego ostrza-
łu wycofali się oni do Nowej Wsi koło Gopła. Tam zostali ostatecznie rozbici. Resztki oddziału 
w porywającej nerwowości dostały się do promu, którym piechurzy zdołali się przeprawić na 
drugą stronę jeziora, konnica zaś próbowała pokonać wodę wpław. O ile pod Trojaczkami 
kawaleria, w której był Salutryński, dzielnie odpierała ataki wroga, o tyle pod Nową Wsią na 
polecenie Mierosławskiego zrejterowała82. Po ucieczce gen. Mierosławskiego Salutryński 
zdeterminowany postawą pierwszego dowódcy powstania zasilił wraz z innymi ochotnikami 
500–osobowy oddział płk. Kazimierza Mielęckiego, który w lasach pod Kazimierzem do koń-
ca lutego formował nową jednostkę. Swą nieprzejednaną postawą podpułkownik robił na 
podkomendnych duże wrażenie83.  

                                                           
80 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, Poznań 1993, s. 28; idem, Powstanie 

1863/64 na Ziemi Kaliskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia” 1964, 
nr 47, z. 6, s. 145; Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, red. S. Kalembka, Warszawa 
1989, s. 27.  

81 J.Ł. Borkowski, Wspomnienie o kampanii krzywosądeckiej, [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku, red. S. Kie-
niewicz, Warszawa 1967, s. 212.  

82 Ibidem, s. 217, 224–226; S. Zieliński, op. cit., s. 24–26; B. Limanowski, Szermierze wolności, Kraków 1911,  
s. 241; M.R. Wierzbiński, Ludwik Mierosławski. Portret, Poznań 1916, s. 6–7; Pamiętnik Mierosławskiego (1861– 
–1863), oprac. J. Frejlich Warszawa 1924, s. 119, 121; M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878, Warszawa 
1963, s. 553–534; S. Kalembka, Siedmiodniowa kompania kujawska Ludwika Mierosławskiego w lutym 1863 roku, 
„Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich” 1982, t. 47, z. 1, s. 253–257; M. Grzesz-
czak, Kleczew w czasie powstania styczniowego, Poznań 2010, s. 34. 

83 J. Białynia-Chołodecki, Dowódcy oddziałów w powstaniu styczniowym. I współczesne pieśni rewolucyjne, Lwów 
1907, s. 50; J. Karwat, Kampania zbrojna pułkownika Kazimierza Mieleckiego, [w:] Powstanie styczniowe 1863– 
–1864…, s. 25; S. Nowakowski, Bydgoszcz w pamiętnym roku 1863, Bydgoszcz 1938, s. 18; Prasa tajna z lat 1861–
–1864…, s. 535, 595; B. Polak, Wielkopolanie w powstaniu styczniowym 1863–1864, Poznań 1982, s. 32. 



60  IRENEUSZ SADURSKI 
 

 

Na wieść o zbliżających się znacznych siłach rosyjskich (ponad 1800 żołnierzy) powstań-
cy opuścili 28 lutego przed południem swoje obozowisko i ruszyli w kierunku Gosławic, 
udając się w lasy kazimierzowskie. Maurycy Salutryński jako kawalerzysta znalazł się wów-
czas w składzie kilkuosobowego oddziałku pod dowództwem rtm. Władysława Miśkiewi-
cza – byłego oficera wojsk rosyjskich i żołnierza kozaków sułtańskich z czasów wojny rosyj-
sko-tureckiej. Obóz zorganizowano w opuszczonym klasztorze kamedułów położonym na 
wzgórzu bieniszewskim w lesie nieopodal Konina. Następnego dnia (1 marca) po polowej 
mszy św. odprawionej przez o. Maksymiliana „Maxa” Tarejwę kawaleria rtm. Miśkiewi-
cza nocująca w pobliżu klasztoru została zaatakowana przez dwie roty piechoty i secinę ko-
zaków. W wyniku starcia jazda powstańcza z pomocą 60 strzelców, wykonując zuchwałą 
szarżę, zmusiła piechotę rosyjską do odwrotu i odebrała jej ochotę na kontynuowanie 
działań zaczepnych. Sukces zatarł złe wspomnienia po klęsce Mierosławskiego i poprawił 
nastroje w szeregach powstańczych, wśród których była duża grupa młodzieży z gimna-
zjum trzemeszeńskiego84. Oddział płk. Mielęckiego po kilku godzinach marszu doszedł do 
Dobrosołowa i próbował zająć wiejskie zabudowania folwarczne. Nieoczekiwanie wojska 
rosyjskie mjr. Moskwina ogniem zmusiły jednostkę do wycofania się ku granicznemu kordo-
nowi. Salutryńskiemu z częścią kawalerii udało się ujść z pogromu, ratując się ucieczką przez 
błotniste łąki do lasów kazimierzowskich, które stały się miejscem zbiórki85.  

Przez 12 dni powstańcy ukrywali się początkowo w Leśniewie, a później w okolicach 
Czerniejowa w powiecie gnieźnieńskim, gdzie płk. Mielęcki w dobrze mu znanych lasach 
rozpoczął przygotowania do formowania nowego oddziału. Salutryński z zaledwie 35 jeźdź-
cami pozostawał wówczas nadal pod dowództwem Miśkiewicza. W marcu 1863 r. aktyw-
ność podjazdów powstańczych, które wkroczyły do Królestwa Polskiego (Goliny, Lądek), 
zaniepokoiła Rosjan. 20 marca Polacy ruszyli na północ w kierunku Kazimierza Biskupiego. 
W czasie marszu w kierunku Pątnowa, nocą z 21 na 22 marca po godz. 400 nad ranem, 
przy Tartaku między jeziorami Gosławickim i Pątnowskim wywiązała się pięciogodzinna 
bitwa wskutek natknięcia się oddziału na straże przednie nieprzyjaciela. Potyczka zakoń-
czyła się pomyślnie dla powstańców, którzy zmusili do ucieczki dwukrotnie silniejszą 
kolumnę płk. księcia Emila zu Sayna-Wittgensteina-Berleburga86. W kilka godzin później 
jednostka Salutryńskiego kierowała się do Ślesina, a on sam, zaliczając się do zwiadu i osło-
ny piechoty oraz taborów, wziął udział w bitwie pod Młynem Olszowym. Szczególnie trudny 
moment nadszedł w godzinach popołudniowych, gdy kolumna mjr. Nielidowa (3 roty pie-
choty i szwadron huzarów) rozbiła oddział płk. Mielęckiego. Pułkownik został postrzelony 
w plecy i po kilku miesiącach zmarł. Z kolei resztki kawalerii rtm. Miśkiewicza po starciu 
z rosyjską awangardą rozpierzchły się w stronę granicy pruskiej87.  
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Dzięki relacji Józefa Białyni-Chołodeckiego znane są dalsze losy powstańcze Salutryń-
skiego, który walczył później w jednostce płk. Edmunda Taczanowskiego. Pamiętnikarz 
odnotował, że w kwietniu 1863 r. Maurycy wojował już jako oficer pod Pyzdrami. Nie wia-
domo jednak, czy uczestniczył w rozbrojeniu straży nadgranicznej w różnych punktach, 
wcielając jej część do swoich szeregów 17 kwietnia, czy też dotarł do oddziału Taczanow-
skiego i dopiero 29 kwietnia wziął udział w drugiej bitwie pod Pyzdrami na prawym 
brzegu Warty. Biorąc jednak pod uwagę obecność rtm. Miśkiewicza, który dowodził jazdą, 
należy wnioskować, że Salutryński przybył w połowie kwietnia88. Przypuszczenie to po-
krywa się z informacjami zawartymi w relacji kawalerzysty z jednostki Taczanowskiego – 
Bolesława Rogowicza. Napisał on, że „oddział organizował się w Pyzdrach przez sześć dni, 
a przez cały ten czas ciągle napływali ochotnicy, tak z Królestwa, jak i Poznańskiego, a wszy-
scy byli już z bronią”89. Maurycy zasilił początkowo grupę 30 kawalerzystów, która pod 
komendą rtm. Miśkiewicza urosła do liczby 120 koni. Jednostka wyposażona była w szable, 
lance i pistolety, dysponowała również pałaszami i ułańskim umundurowaniem z czerwo-
nymi rabatami90.  

Wczesnym świtem 29 kwietnia ok. godz. 700 na wzgórzach wzdłuż brzegu Warty Rosja-
nie zaatakowali obóz frontalnie od strony Zagórowa. Wykorzystując nadbrzeżne bagniste 
łąki, płk Taczanowski obsadził czoło tyralierami i strzelcami Émila Faucheux – byłego pluto-
nowego armii francuskiej. Falanga kosynierów i kawaleria, w szeregach których przyby-
wał Salutryński, ukryte były za wzgórzami. Niebawem Rosjanie spostrzegli, że jazda 
polska stała na odkrytej pozycji, i zaczęli ostrzeliwać ją z armat91. Atak jednak się nie udał, 
gdyż oprócz zranienia kilku koni nikt nie ucierpiał. Taczanowski nagle rozkazał kawalerii 
przepuścić szarżę na ukrytego w krzakach nieprzyjaciela. Maurycy Salutryński znalazł się 
w ściśniętej kolumnie, którą w pełnym galopie Moskale przyjęli w szyku trzyszeregowym 
ogniem rotowym. Pierwszy szyk strzelał, przyklękając, podczas gdy drugi i trzeci stały; po 
pierwszej salwie odzywały się drugi i trzeci batalion piechoty. Ponieważ jednak nie można 
było sforsować linii obrony, szarża okazała się bezskuteczna92.  

Wymiana ognia trwała do godz. 1500. Potem Rosjanie wycofali się z pola walki z powodu 
braku amunicji. Wykorzystując ten moment, płk Taczanowski dał rozkaz szturmu liczącej 
80 koni kawalerii i kosynierom, którzy krzykami i szczękaniem kos dodawali sobie otuchy. 
Być może w rozciągniętej długiej kolumnie jazdy, która dopadła wroga, był Salutryński. 
Pościg kawalerzystów nie mógł być jednak skuteczny, gdyż ułani wykazywali mało zaanga-
żowania w natarciu. Zresztą teren, w którym przyszło im ścigać Rosjan, nie nadawał się do 
pogoni, bowiem były to tereny zalesione i podmokłe łąki. Jazda nie miała więc pola do dzia-
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łania. Trzeba jednak stwierdzić, że dysponując siłami mniejszymi liczebnie o ⅓, mając 
młodych, niewyszkolonych żołnierzy, po raz pierwszy stających do boju, płk Taczanowski 
musiał ich oswoić z ogniem, przekonać do siebie i obudzić w nich wiarę, że powstańcy są 
w stanie zmierzyć się skutecznie z czołem regularnej armii rosyjskiej93.  

Rankiem 1 maja, ok. godz. 700 cały oddział wyruszył na Myszaków. Podążając wzdłuż 
granicy pruskiej, przybył do Chocza, a stamtąd zmierzał ku Kaliszowi. Klimat towarzyszą-
cy powstańczemu marszowi można odtworzyć na podstawie pamiętnikarskich zapisków 
Kazimierza Szczanieckiego i wspomnianego wcześniej Bolesława Rogowicza. Z relacji wyni-
ka, że miejscowi mieszkańcy uprzedzili powstańców, że w pobliskim Oleścu należącym do 
hr. Rogera Raczyńskiego zatrzymał się 20–osobowy oddział konny straży granicznej, tzw. ob-
jeszczyków. Taczanowski odkomenderował więc pluton kawalerii, wydając rozkaz natych-
miastowego zaatakowania tej jednostki, aby odciąć jej odwrót na Kalisz. W akcji uczestniczył 
Maurycy Salutryński. Z kolei rtm. Miśkiewicz podzielił pluton na trzy partie: jedna miała 
wejść do wsi od strony granicy pruskiej, tj. od Prosny, druga z przeciwnego boku, trzecia zaś 
miała wpaść w sam środek wsi. Kawalerzyści z trzech stron zaatakowali 40–osobowy oddzia-
łek kozacki rozproszony po chałupach i zupełnie nieprzygotowany do odparcia najazdu. 
Tylko nielicznym kozakom udało się dopaść koni. Większość ratowała się ucieczką pieszo94.  

Bezpośrednio po tej potyczce powstańcy udali się w lasy grodzieckie, gdzie przebywali 
dwa dni. Dopiero rankiem 4 maja jednostka została poprowadzona w kierunku Koła wsku-
tek przecięcia w poprzek drogi i minięcia Rychwału od strony Konina. Około 1700 Maurycy 
wraz z oddziałem dotarł tego pięknego, słonecznego dnia do Grojdzic. Gdy rozeszła się wia-
domość o zbliżającej się z Kalisza dużej kolumnie rosyjskiej, powstańcy ponownie ruszyli na 
Myszaków i dalej do Grabieńca i Dąbroszyna. Tam dowiedzieli się, że w Rychwale znajdo-
wała się jednostka Rosjan złożona z piechoty, kawalerii i artylerii. Taczanowski, mając na 
uwadze zmęczenie ludzi, a zwłaszcza koni, po uciążliwym przemarszu, zaproponował 
tylko atak na oddziałek straży granicznej. Z relacji pamiętnikarskiej Rogowicza wynika, 
że w akcji tej wzięło udział 16 kawalerzystów, którzy zajechali drogę od frontu. Powstań-
cze pikiety pomogły doszczętnie zniszczyć wroga. Operacja zakończyła się wzięciem do nie-
woli 11 osób i przejęciem czterech koni. Reszta wraz z kapitanem zdołała uciec do Konina95. 
Jak słusznie sądzono, „niedobitki” nieprzyjaciela mogły poinformować o obecności oddzia-
łu powstańczego, dlatego dla zmylenia Rosjan pozostawiano na miejscu płonące ogniska 
w Rychwale. Znużeni kilkudniowym pochodem i ścigani przez kolumny rosyjskie szybkim 
marszem powstańcy, wśród których był Salutryński, 6 maja 1863 r. wkroczyli do Koła. 
Mieszkańcy witali ich entuzjastycznie – muzykanci zagrali tzw. marsz Taczanowskiego, 
mężczyźni całowali sztandary, a kobiety – strzemiona jeźdźców. Po wyjściu na rynek od-
dział rozbiegł się po sklepach, aby się pokrzepić po uciążliwym przemarszu96.  

Rogowicz wspominał, że gdy tylko jednostka weszła do miasteczka, adiutant Tacza-
nowskiego Malczewski otrzymał rozkaz, aby z pięcioma jeźdźcami zrobić podjazd od tej 
strony, gdzie znajduje się droga do Konina i Turka. Miało to na celu sprawdzenie, czy nie 
ma w pobliżu Rosjan. Jeden z kawalerzystów wdrapał się na przydrożną topolę i zobaczył, 
że siły rosyjskie ciągną od strony Konina. Nie wiadomo jednak, czy w tej akcji uczestniczył 
Salutryński. Gdy zaraportowano o zbliżających się siłach gen. Andrieja Brunnera składa-
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jących się z 12 rot piechoty, czterech dział i jazdy, natychmiast zaczęto budować pływający 
most na Warcie. Późnym popołudniem nieprzyjaciel zbliżył się do pozycji powstańczych, 
a strzelcy rozstawieni wzdłuż rzeki pod miastem otworzyli ogień tyralierski, który ustał dopie-
ro późnym wieczorem. W wyniku dwugodzinnej walki powstańcy zmusili nieprzyjaciela do 
odwrotu. 7 maja o 600 rano, wykorzystując fakt zerwania mostów, podjęto decyzję o opusz-
czeniu miasta i wyruszono w kierunku lasów lubstowskich, by dojść do Ignacewa97.  

Płk Taczanowski miał nadzieję, że do czasu nawiązania współpracy z partiami mazo-
wieckimi i posiłkowymi oddziałami z Poznańskiego dotrze z jednostką do pobliskich lasów 
kazimierskich i tam się ukryje. Żołnierze byli jednak bardzo zmęczeni marszami. Nie 
robiono postojów, a warunki atmosferyczne byłe niekorzystne. Gdy powstańcy w godzi-
nach wieczornych przybyli do Ignacewa – kolonii niemieckiej zbudowanej wzdłuż lasu, 
który ciągnął się ku Ślesinowi, nie mieli nic do jedzenia. Zbudowali szybko szałasy i położyli 
się spać. W nocy nieoczekiwanie jak na maj spadł śnieg. Byli więc niewyspani, wyczerpani, 
głodni i zziębnięci, a w dodatku mocno zniechęceni dezercją współtowarzyszy. Gdy wyru-
szali spod Pyzdr, było ich ok. 1800. Kiedy byli pod Kołem i Ignacewem jednostka liczyła 
już tylko 1100 osób, w tym 100 kawalerzystów w mundurach ułańskich98.  

Nie chcąc doprowadzić do starcia na otwartym polu, pomimo trudności rozpoczęto 
przygotowania do dalszej walki na zupełnie nieznanym terenie nieopodal Ignacewa. Choć 
skrzydła i tyły powstańcze były chronione przez trudne do przebicia moczary, nocą podję-
to intensywne prace przy wznoszeniu zaimprowizowanych kamienno-ziemnych fortyfi-
kacji. Natychmiast rozstawiono pikiety, do których skierowano część jazdy. Chcąc spraw-
dzić liczebność idącego za nimi oddziału rosyjskiego, ok. 500 nad ranem wysłano na rekone-
sans 20 kawalerzystów, ochotników pobłogosławionych przez obozowego kapelana z klasz-
toru w Lądzie – wspomnianego już M. Tarejwę. Niebawem konny patrol dostrzegł formu-
jącą się kawalerię w liczbie jednego szwadronu i ok. sotni kozaków wysuwającą się z lasu od 
strony Lubstowa. Jednocześnie pojawiła się tyraliera. Tuż po godz. 900 padły pierwsze strzały 
i w ten sposób w dzień patrona Polski – św. Stanisława, tj. 8 maja 1863 r. rozpoczęła się  
z wielką natarczywością ze strony Rosjan krwawa, kilkugodzinna bitwa pod Ignacewem99.  

Strzelcy i kosynierzy, formując linię bojową, wykazali się wielkim bohaterstwem. 
Ogromnym wsparciem okazała się szarżująca w sile 60 szabel część kawalerii Miśkiewicza, 
w której był Maurycy Salutryński. Niestety blisko 40 żołnierzy pozostałych z kilkoma fur-
gonami i amunicją haniebnie uciekło z pola bitwy. Walczącym towarzyszył kapelan 
„Max”, który błogosławił krzyżem, gorąco zachęcał do boju i dodawał odwagi. Początkowo 
powstańcy gorliwie odpierali ataki wroga mimo liczebnej przewagi Rosjan. Bronili się 
mężnie. Jednak po przyłączeniu się od strony lasu rosyjskiej piechoty zwątpienie ogarnęło 
Polaków. Nagle w szeregach powstało ogromne zamieszanie, którego nic nie mogło po-
wstrzymać100.  
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Gwałtowne uderzenie kolumny gen. Andrieja Brunnera prowadzone na całej linii frontu 
sforsowało polską obronę. Położenie powstańców stawało się coraz bardziej rozpaczliwe. 
Zostali całkowicie okrążeni. Rozpoczęła się wówczas ostateczna, dramatyczna walka tych, 
którzy chwalebnie dotrwali na swych pozycjach w najbardziej krwawym starciu z ataku-
jącym wrogiem. Rozpacz dodawała męstwa. Były to wysiłki bezskuteczne, ale o wielkiej 
doniosłości, gdyż bronili się do końca. Według szacunków na obszernym polu pomiędzy 
spaloną kolonią ignacewską a lasem w rezultacie zaciekłej walki poległo 160 polskich 
powstańców, w tym 30 kawalerzystów, wliczając rannych, których Rosjanie pomordowali 
w okrutny sposób101.  

Niejasne są natomiast dalsze losy Salutryńskiego. Trudno powiedzieć, czy wśród rozrzu-
conych na pobojowisku okrwawionych, nagich zwłok, pokłutych lancami, znajdowało się 
również ciało 23–letniego Maurycego, czy też zmarł on w wyniku odniesionych ran nieco 
później. Pamiętnik Józefa Białyni-Chołodeckiego kończy opowieść o jego powstańczych 
doświadczeniach właśnie na polu bitewnym pod Ignacewem102. Możemy zatem stwierdzić, 
że ten młodzieniec nacechowany nieprzeciętnym męstwem wybrał walkę na śmierć i życie  
o niepodległość ojczyzny, biorąc udział w jednym z największych powstań narodowych. 

U opisywanej grupy uczniów Gimnazjum/Liceum Gubernialnego w Lublinie uczestni-
czących w powstaniu styczniowym zwraca uwagę ich patriotyczna postawa, stanowczy cha-
rakter w boju o polskość i głęboka miłość ojczyzny. Złożonej przysiędze pozostali wierni 
do końca swych dni. Oto jej treść: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Św. 
Jedynemu, że walczyć będę do ostatniej kropli krwi i ostatniego tchnienia za całość i nie-
podległość Polski – Ojczyzny mojej; że szeregów wojska narodowego pod żadnym pozo-
rem nie opuszczę, choćbym pewną zginąć miał śmiercią; że posłusznym i uległym będę 
Rządowi Narodowemu i dowódcom przez tenże Rząd ustanowionym. Tak mi, Panie Boże, 
dopomóż i niewinna Syna Jego Męko”103.  

Generalnie możemy stwierdzić, że uczniowie Gimnazjum i – później – Liceum Guber-
nialnego w Lublinie jako pierwsi przedstawiciele społeczności w mieście organizowali 
demonstracje antyrządowe i inspirowali mieszkańców do wystąpień przeciwko zaborcy. 
Na wieść o wybuchu powstania postanowili porzucić szkołę i udać się na poszukiwanie od-
działu, by zbrojnie walczyć o wyzwolenie Ojczyzny. Uczestniczyli w krwawych starciach 
niepodległościowych na terenie Królestwa Polskiego – na Lubelszczyźnie, Podlasiu i we 
wschodniej Wielkopolsce, ale także w głośnym buncie za Bajkałem w 1866 r., który jest 
uznawany przez niektórych historyków za ostatni czyn zbrojny powstania styczniowego. 
Poświęcenie i patriotyzm tych młodych ludzi są niezaprzeczalne. Okazali się wytrwałymi 
i dzielnymi uczestnikami walki, a ich morale oparte było na autentycznej miłości 
ojczyzny. Swój obowiązek względem Ojczyzny spełnili z honorem do końca, wykazując 
niezwykłe męstwo, bohaterską postawę i hart ducha. Ich młodzieńcze czyny winny być 
obecne w pamięci współczesnych gimnazjalistów i licealistów nie tylko z Lubelszczyzny.  

                                                           
101 A. Czubiński, Powstanie 1863–1864…, s. 29–30; idem, Powstanie 1863/64 na Ziemi Kaliskiej…, s. 169– 

–173; B. Rogowicz, op. cit., s. 548–549; S. Zieliński, op. cit., s. 200–201; J. Staszewski, Generał Edmund 
Taczanowski…, s. 92; P. Wyskota-Zakrzewski, op. cit., s. 54; J. Gulczyński, Pamięć o 1863 roku (historia i tradycje), 
Konin 1994; W. Zakrzewski, op. cit., s. 106–113; A. Chmielewski, op. cit., s. 17. 

102 J. Białynia-Chołodecki, Pamiętnik Powstania Styczniowego…, s. 353. 
103 Rząd Narodowy do naczelnika wojskowego województwa kaliskiego obywatela pułkownika Edmunda Ta-

czanowskiego 26 maja 1863, Zbiory w Czerwonej Wsi, Nr 955, Wydział Wojny, 26 V 1863 r., Poznań 1936, s. 170–
–171. Zob. S. Topolewski, op. cit., s. 260–263.  
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From the School Desk onto the  

Paths of the January Uprising and Baikal Insurrection.  
The Fates of Students of the Guberniya Gymnasium in Lublin 

 

The following paper deals with the engagement of the students of the 

Secondary School in Lublin during the January Uprising in 1863–1864. The 

students, as the first representatives of the society of Lublin, organised anti-

governmental demonstrations and inspired the inhabitants to protest 

against the Russian invader. When the rumour of the outbreak of the Janu-

ary Uprising spread, the students decided to leave the school and started 

to search for a squad in order to fight for the liberation of their country. 

They took part in bloody battles in the area of the Polish Kingdom in the 

Lublin Upland, the Podlasie and the Eastern Wielkopolska Region and in 

the rebellion at Lake Baikal in 1866.  
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Kształtowanie się samorządu miasta Zamościa  

u progu II Rzeczypospolitej 
 

 ................................................................................................  
Artykuł dotyczy organizacji i funkcjonowania władz samorządowych  

w Zamościu u progu niepodległości. W zarysie opisano kształtowanie się 

samorządu miejskiego: od momentu jego uformowania na podstawie przywi-

leju lokacyjnego Jana Zamoyskiego z 1580 r., poprzez przeobrażenia w okre-

sie zaborów, do momentu odradzania się struktur w XX w. Odtwarzanie samo-

rządu miejskiego na ziemiach byłego Królestwa Kongresowego było możli-

we dzięki polityce okupacyjnych władz austriackich. Przykład Zamościa poka-

zuje, że radni pochodzący z nominacji oraz wyborów kurialnych starali się 

realizować samodzielną politykę, na pierwszym miejscu stawiając rozwój mia-

sta i dobro jego mieszkańców. Samorząd stał się płaszczyzną porozumienia 

i współpracy lokalnych elit reprezentujących różne interesy społeczne, co jest 

szczególnie istotne wobec faktu, że w zaborze rosyjskim nie było tradycji le-

galnego życia społeczno-politycznego poza strukturami podległymi państwu. 
 

Słowa kluczowe: Zamość, samorząd miejski, rada miejska, magistrat, zarząd, 

burmistrz 

 ................................................................................................  
 
 

Struktura organizacja pierwszych władz samorządowych została nadana Zamościowi 
przez Jana Zamoyskiego w akcie fundacyjnym wydanym 10 kwietnia 1580 r. Z trzech istnie-
jących w Polsce rodzajów prawa niemieckiego, rozwiniętego w prawo magdeburskie, średzkie 
i chełmińskie, Zamość otrzymał najbardziej rozpowszechnione prawo magdeburskie, ale wzo-
rowane na organizacji Lwowa1. W skład ustanowionego aktem Zamoyskiego samorządu miej-
skiego wchodziły następujące organy: Rada Miejska z burmistrzem jako władza prawodaw-
cza i administracyjna, siedmioosobowa Ława z wójtem jako władza sądownicza oraz szereg urzę-
dów tym instytucjom podległych, które w całości tworzyły urząd gminy, czyli Magistrat. 

Zakres obowiązków Rady Miejskiej obejmował sprawy publiczne, a więc ochronę przy-
wilejów i swobód miasta, pomnażanie dobra powszechnego, utrzymywanie sprawiedli-
wych miar i wag, zapobieganie drożyźnie w mieście, pomoc sierotom i wdowom oraz kon-
trolę rzemieślników i kupców. Reprezentantem miasta był burmistrz, którego początkowo 
nominował pan lenny, a w późniejszym okresie obierano go w drodze wyborów2. Pierwszym 
znanym z nazwiska burmistrzem Zamościa był rządzący w latach 1591–1593 Bernardo 
Morando – architekt Jana Zamoyskiego3. W zakresie władzy sądowniczej mieszkańcy miasta 
                                                           

1 Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku, oprac. R. Szczygieł, Zamość 1980, s. 7. 
2 Ibidem, s. 7. 
3 Hasło: Burmistrzowie, [w:] A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012, s. 80. 
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podlegali jurysdykcji sądu wójtowsko-ławniczego z możliwością odwoływania się do wyższe-
go sądu prawa niemieckiego we Lwowie4. W okresie staropolskim kadencja władz miejskich 
trwała jeden rok. W urzędzie gminy znajdowały się takie stanowiska, jak pisarz, dziesiętnik, 
ekspedytor, a od 1621 r. – poborca podatkowy, stróż nocny, stróż wieży oraz pachołkowie 
do prac porządkowych5. 

W 1772 r. Zamość dostał się pod panowanie austriackie, a w 1809 r. został włączony do 
Księstwa Warszawskiego. Władze zaborcze utrzymały samorząd miejski, który reprezento-
wany był przez Radę składającą się z czterech osób wybieranych co roku. Przewodniczenie 
nad comiesięcznymi posiedzeniami Rady obejmował jeden z jej członków, pełniąc urząd 
prezydenta zwanego też „burmistrzem” lub „pierwszym rajcą”. W Księstwie Warszaw-
skim organizacja władz samorządowych wzorowana była na modelu francuskim. Rada 
Miejska, której głównym zadaniem było uchwalanie budżetu i podatków, składała się  
z 9 mieszczan mianowanych przez prefekta urzędu powiatowego, a Magistrat tworzyło  
29 urzędników na czele z burmistrzem.  

W 1813 r. po długim oblężeniu trwającym z przerwami od 20 lutego do 22 listopada 
Zamość został zdobyty przez wojska rosyjskie, co oznaczało koniec samodzielności miasta. 
W 1815 r. znalazło się ono w granicach Królestwa Polskiego, faktycznie nadal pozostając 
pod zwierzchnictwem carskim. Twierdza zamojska została przekształcona w więzienie o wy-
sokim rygorze, sfinalizowano również podjętą jeszcze w czasach Księstwa Warszawskiego 
sprawę przejęcia miasta na własność rządu. Decydujący wpływ na funkcjonowanie miej-
skich władz cywilnych uzyskało wojsko, co widoczne jest m.in. w obsadzie stanowisk w Ma-
gistracie byłymi wojskowymi6. W 1822 r. po raz pierwszy rządzący Zamościem musieli 
opuścić swoją siedzibę w ratuszu i przenieść się na przedmieście Nowa Osada do wynajętej 
kamienicy. Zarządzenia miejskie ogłaszał wówczas zaopatrzony w bęben woźny – po trzy 
razy w Rynku Wielkim i Nowym Rynku. Zwyczaj ten ze względu na analfabetyzm miesz-
kańców przetrwał do początku lat dwudziestych XX w.  

Po upadku powstania styczniowego Zamość podobnie jak inne miasta Królestwa Pol-
skiego został pozbawiony i tak nie w pełni suwerennego samorządu. Odtąd zarząd należał 
do urzędników rosyjskich mianowanych przez władze gubernialne. 29 czerwca 1915 r. 
miasto opuścił ostatni burmistrz rosyjski Michał Szajnowicz7. Z kolei na skutek żądania 
wojskowych władz niemieckich, które 1 lipca 1915 r. przejściowo objęły władzę na tym 
terenie i sprawowały ją do końca sierpnia 1915 r., kilkunastu obywateli wybrało tymcza-
sowy zarząd. Obok niego do 4 października 1915 r. funkcjonował Komitet Obywatelski 
miasta Zamościa, który – jak wynika z pism ówczesnego burmistrza Feliksa Rykowskiego – 
współpracował z zarządem. Na mocy porozumienia niemiecko-austriackiego z 4 września 
1915 r. w sprawie podziału Królestwa Polskiego na dwie strefy okupacyjne wojska nie-
mieckie wycofały się z miasta, nad którym pieczę przejęli Austriacy. W Zamościu utwo-
rzono Cesarską i Królewską (C. K.) Komendę Obwodową, na czele której stanął płk Juliusz 
Fischer von Drauenberg, a komisarzem cywilnym został Stefan Seferowicz8. 

                                                           
4 K. Sochaniewicz, Najdawniejsza organizacja samorządu w Zamościu, „Kronika Powiatu Zamojskiego”, 1 XI 1918, 

R. 1, nr 20, s. 2–3. 
5 Hasło: Władze miejskie 1580–1813, [w:] A. Kędziora, op. cit., s. 752. 
6 B. Sawa, Był sobie magistrat… Urząd Municypalny 1815–1830 (I), „Tygodnik Zamojski”, 12 IV 1991, R. 12, 

nr 15, s. 8. 
7 Hasło: Władze miejskie 1814–1918, [w:] A. Kędziora, op. cit., s. 753. 
8 R. Huss, Garnizon zamojski wczoraj i dzisiaj, Zamość 2003, s. 67. 
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Sprawy miejskie pod okupacją austriacką porządkowały rozporządzenia Naczelnego 
Wodza armii austro-węgierskiej: (1) z 18 sierpnia 1916 r. dotyczące nadania ordynacji miej-
skiej miastom gubernialnym oraz (2) z 28 sierpnia 1916 r. regulujące ustrój pozostałych 
34 ośrodków miejskich9. W Zamościu, który znalazł się w grupie 34 mniejszych miast, nie 
przeprowadzono wyborów do Rady Miejskiej i Magistratu, a członków do tych organów wy-
znaczyli komendanci powiatów. Dopiero w marcu 1918 r. ogłoszono ordynację wyborczą 
dla tych miejscowości, w których Rady składały się z urzędników nominowanych. 

Na podstawie wspomnianych rozporządzeń Naczelnego Wodza Radę, której przewodni-
czącym był burmistrz, oraz Zarząd powoływano na trzy lata. Zakres kompetencji rady obej-
mował: zarządzanie majątkiem miejskim, aprowizację ludności w artykuły spożywcze, opał, 
światło i wodę, nadzorowanie budownictwa, utrzymywanie dróg i ulic, sprawy sanitarne, 
opiekę społeczną, bezpieczeństwo publiczne, kwestie oświatowe oraz finansowe itp. Uchwa-
ły Rady Miejskiej miały pełną moc prawną, ale nie mogły być sprzeczne z zarządzeniami 
władz okupacyjnych. Generał-gubernator wojskowy miał prawo zatwierdzania tych uchwał, 
które dotyczyły m.in. planów regulacji (prawdopodobnie przestrzennej) miasta, zmiany 
jego granic, a także budżetu, podatków, obciążeń na majątku miejskim przekraczających 
20 tys. koron, powoływania przedsiębiorstw, regulaminu organów samorządowych. Ponad-
to generał-gubernator mógł rozwiązać radę przed upływem kadencji i ustanowić Komisarza 
Rządowego10.  

Pierwsza pod rządami austriackimi Rada Miejska w Zamościu powołana została drogą 
nominacji 25 listopada 1916 r. W jej składzie znaleźli się: Jan Badzian, Bolesław Bogucki, 
Józef Czernicki, Jan Delaszkiewicz, Romuald Dytry, Kazimierz Dziuba, Krystyn Freyberg, 
Michał Gawroński, Gustaw Gisges, Jan Gruszecki, Franciszek Janicki, Wiesław Jaśkiewicz, 
Jan Jędrzejewski, Teodor Kalinowski, Paweł Klimkiewicz, Zdzisław Kłossowski, Ignacy Nie-
wieski, Kazimierz Porębski, Tadeusz Przyłuski, Edward Stodołkiewicz, Mordko Szternfeld  
i Stanisław Tomaszewski11. Tego samego dnia podczas zebrania, któremu przewodniczył 
Stefan Seferowicz, radni wybrali na burmistrza Edwarda Stodołkiewicza – przedsiębiorcę  
i działacza społecznego, a jego zastępcą został Jan Delaszkiewicz – wieloletni kasjer miejski. 
Pierwsze posiedzenie ukonstytuowanej Rady odbyło się 30 stycznia 1917 r. Na wniosek 
Edwarda Stodołkiewicza wysłano wówczas do Rady Stanu w Warszawie adres hołdowniczy 
o następującej treści: „Rada Miasta Zamościa na pierwszym posiedzeniu składa wysokiej Ra-
dzie Stanu, jako jedynej władzy odradzającej się Polski, wyrazy zupełnego zaufania, najgłęb-
szej czci oraz zapewnienie bezwzględnego posłuszeństwa Jej rozkazom, wyrażając jednocześ-
nie serdeczne, a powszechne w kraju życzenie, by powstał niespożyty gmach państwowości 
polskiej, oparty na wszystkich warstwach narodu, jako na trwałym jego fundamencie”12. 

Pełny skład Rady Zamościa ukształtował się w 1917 r. wskutek nominowania kolejnych 
14 członków. Byli to: Wojciech Andrychiewicz, Władysław Antoniszewski, Stefan Czernic-
ki, Eliasz Epsztajn, Mojżesz Epsztajn, Kazimierz Fiszhaut, Sanel Garfinkiel, Izaak Gelibter, 
Ludwik Horszwald, Wigdor Inlender, Romuald Jaśkiewicz, Stefan Kornobis, Karol Ostrow-
ski, Izrael Szyfman. Radni utworzyli wówczas 3 sekcje: (1) administracyjno-gospodarczą, 

                                                           
9 J.Z. Pająk, Powstanie i rozwój samorządu w miastach Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej, [w:]  

Z historii ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, red. W. Saletra, Kielce 2003, s. 103–114 [online: 
www.ujk.edu.pl/ihis/images/pliki/pajak_publikacje/a14.pdf; dostęp: 26 IX 2016]. 

10 „Dziennik Rozporządzeń c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce”, 18 VII 1916, cz. 25, poz. 64.  
11 Archiwum Państwowe w Zamościu [dalej: APZ], Akta Miasta Zamościa[dalej: AMZ], sygn. 66, Księga posie-

dzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 25 XI 1916 r., k. 1. 
12 Ibidem, protokół z 30 I 1917 r., k. 7. 
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(2) urządzeń miejskich i oświaty, (3) sanitarno-szpitalniczą i dobroczynności społecznej. 
Dodatkowo wybrano 4 ławników, którzy kierowali działami: (1) aprowizacji – Mojżesz 
Epsztajn, (2) egzekucji – Jan Gruszecki, (3) milicji miejskiej – Władysław Antoniszewski, 
(4) opieki nad budynkami miejskimi – Stefan Kornobis. Do października 1918 r. Rada odby-
ła 30 posiedzeń zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych, a także wiele zebrań przygotowawczych 
w sekcjach i komisjach. Z komisji powoływanych czasowo lub na stałe do ostatniej chwili 
funkcjonowania Rady działały: rewizyjna, budowlana, mieszkaniowa i elektryczna. Doraź-
nie pracowały zespoły: do spraw ustalenia granic miasta, spisu ludności, oszacowania docho-
dowości domów, szkolna, inwentaryzacji majątku miejskiego oraz regulaminowa. 

Radni zdawali sobie sprawę z położenia, w jakim znajdowało się miasto po okresie zabo-
rów i rabunkowej gospodarki prowadzonej przez okupantów. Ogromne koszty prowadze-
nia wojny odczuwała przede wszystkim ludność cywilna, której obowiązki wobec armii 
stale wzrastały. Okupacyjne władze niemieckie, a następnie austriackie żądały kontrybu-
cji, dostaw żywności oraz organizacji kwater dla wojska. Trudną sytuację zamościan pogłę-
biały zapaść produkcji przemysłowej i wytwórczej, a także kryzys mieszkaniowy. Aby umoż-
liwić rozwój miasta, należało przeprowadzić pomiary i opracować plan regulujący zabudo-
wę, ponieważ istniejące już plany urbanistyczne Zamościa i projekty zmian zostały wywie-
zione przez Rosjan13. Radni dążyli do skorygowania niefortunnego kształtu miasta, izolo-
wanego od przedmieść pasem ziem pofortecznych. Specjalna komisja pod przewodnictwem 
inż. Stefana Kornobisa zajęła się ustaleniem nowych granic, a w czerwcu 1918 r. generał-
-gubernator lubelski na prośbę Rady powiększył terytorium Zamościa o Piaski, część Jano-
wic Dużych, folwark Janowice, Kalinowice Rządowe i Wólkę Infułacką14. Warto dodać, że 
już w Polsce niepodległej kolejna Rada w lipcu 1919 r. podpisała umowę z Ministerstwem 
Robót Publicznych na wykonanie pomiarów i planu regulacji, ale ze względu na trudności 
finansowe i techniczne sprawa przeciągała się, wpływając niekorzystnie na rozwój miej-
skiego budownictwa15. 

Najważniejsze inwestycje zapoczątkowane przez Radę Miejską w Zamościu to budowa 
elektrowni miejskiej oraz utworzenie parku miejskiego. Sprawą zaprojektowania  drugiego 
ze wspomnianych obiektów, który miał zostać zlokalizowany w pobliżu pałacu Zamoyskich, 
częściowo w obrębie dawnych fortyfikacji, Rada po raz pierwszy zajęła się 16 sierpnia 1917 r. 
Niebawem, na posiedzeniu 29 września 1917 r. podjęto uchwałę o utworzeniu na gruntach 
miejskich o powierzchni ok. 20 morgów parku, któremu na wniosek burmistrza E. Sto-
dołkiewicza nadano imię Kanclerza Jana Zamoyskiego. Dla mającego powstać obiektu wy-
znaczono ogrodnika Jana Begiełłę, z którym zawarto umowę na 6 lat. Rada zwróciła się 
następnie do Towarzystwa Ogrodniczego w Warszawie z prośbą o zorganizowanie konkursu 
na plan parku.  Organizacja odpowiedziała na ów wniosek pozytywnie. Uczestnicy w swoich 
projektach musieli uwzględnić następujące elementy przestrzeni: plac koncertowy z pawilo-
nami dla orkiestry i kawiarnią o łącznej wielkości do 3000 m2, boisko sportowe i korty 
tenisowe o ogólnej powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2, tereny wodne (z włączeniem 
istniejących rowów) zajmujące ok. 6000 m2, miejsca na trzy pomniki: hetmana Jana Zamoy-
skiego, Tadeusza Kościuszki i Bartosza Głowackiego, a także część gospodarczą dla parku 
zlokalizowaną na przestrzeni do 8400 m2. W składzie sądu konkursowego znaleźli się: Te-
odor Chrzański jako sekretarz, Stefan Kornobis jako przewodniczący, Piotr Hoser jako za-
stępca przewodniczącego, przedstawiciele Zamościa Włodzimierz Kaczyński i Jerzy Nie-
                                                           

13 APZ, AMZ, sygn. 114, Sprawa strat wojennych, k. 14. 
14 APZ, AMZ, sygn. 250, Korespondencje Rady Miejskiej, Pismo RM z 4 VII 1918 r., k. 24, 26. 
15 APZ, AMZ, sygn. 158, Pomiary miasta 1919–1928, k. 2.  
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wieski zastępowani przez Gustawa Pillatiego i Franciszka Szaniora. Wyróżniono prace pt. 
Ruch, Ster, Myśl, Jastrzębiec i Warszawa Zamościowi, a pierwszą nagrodę przyznano inż. Wa-
lerianowi Kronenbergowi. Rada Miejska 27 lutego 1918 r. przyjęła zwycięski projekt do re-
alizacji i w następstwie tej decyzji przystąpiono do robót budowlanych w parku, które nad-
zorował W. Kronenberg. Dozór techniczny sprawował architekt miejski Edward Kranz16.  

Z kolei idea budowy elektrowni po raz pierwszy pojawiła się na posiedzeniu Rady Miej-
skiej 4 lutego 1918 r. Radni podjęli wówczas decyzję o powołaniu rzeczoznawcy w celu zba-
dania siły prądu wody w rzece Łabuńce i możliwości wykorzystania jej dla potrzeb plano-
wanej inwestycji. Ekspertyza została sporządzona przez prof. Maksymiliana Matakiewicza 
ze Lwowa, który w maju przeprowadził stosowne badania. Raport przedstawiony Radzie 
zawierał konkluzję, że siła Łabuńki jest zbyt mała do uruchomienia tak poważnego zakładu 
przemysłowego, jakim jest elektrownia miejska. Biorąc pod uwagę planowany rozwój mia-
sta, użycie prądu do oświetlenia ulic i domów oraz działania przedsiębiorstw, profesor stwier-
dził, że możliwości rzeki przy normalnym odpływie pozwolą zaspokoić zaledwie 1/7 do  
1/10 potrzeb elektrowni i to bez uwzględnienia potrzebnej rezerwy. W tej sytuacji radni na 
wniosek burmistrza E. Stodołkiewicza postanowili tymczasowo zrezygnować z budowy 
elektrowni17. Niespełna miesiąc po tej decyzji do Rady wpłynęło podanie inż. Przemysława 
Podgórskiego z Lublina o przyznanie mu na okres 25 lat koncesji na wytwarzanie i sprze-
daż energii elektrycznej w Zamościu. Napływ kolejnych ofert spowodował, że Rada powró-
ciła do tematu inwestycji i powołała niezależną komisję elektryczną w składzie: Zdzisław 
Kłossowski – prezes II Zamojskiego Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Kazi-
mierz Fiszhaut – dyrektor Oddziału Banku Łódzkiego, Romuald Jaśkiewicz – prezes Sądu 
Okręgowego, rejent Teodor Kalinowski oraz radny inż. Stefan Kornobis.  

24 czerwca 1918 r. Rada Miejska na wniosek komisji elektrycznej postanowiła „wejść 
w porozumienie z Kołem Inżynierów Rzeczoznawców w Warszawie dla opracowania pro-
jektu elektryczności”18. Na podstawie ekspertyzy autorstwa inż. Ksawerego Gnoińskiego 
Rada 5 września 1918 r. podjęła ostateczną decyzję o budowie elektrowni, której lokaliza-
cję przewidziano w obrębie budynku Nowej Bramy Lwowskiej. Na wniosek sekcji admini-
stracyjnej powołano 5–osobowy zarząd elektrowni w składzie: inż. S. Kornobis jako dyrek-
tor, K. Fiszhaut, E. Stodołkiewicz, Z. Kłossowski i T. Kalinowski. Zdecydowano też wówczas 
o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 500 tys. koron w celu realizacji inwestycji19.  

Rada Miejska Zamościa podejmowała również działania mające na celu utrzymanie 
porządku i bezpieczeństwa oraz zapewnienie należytych warunków higienicznych w mie-
ście. W 1917 r. uzyskała ona subwencję c.k. rządu austro-węgierskiego w wysokości 13 tys. 
koron na urządzenie łaźni miejskiej z komorą dezynfekcyjną, parownią i salą chłodną20. 
W styczniu 1918 r. radni powołali milicję obywatelską składającą się z 12 funkcjonariuszy, 
a we wrześniu tego samego roku uchwalili decyzję w sprawie zorganizowania obywatelskiej 
straży honorowej oraz powołania stróżów nocnych21. 

Z pozostałych prac Rady Miejskiej w Zamościu wymienić należy: opracowanie regulami-
nu Rady oraz budżetu na rok 1917/1918, ustanowienie podatków (w tym miejskiego od 
nieruchomości, handlu i przemysłu, a także gruntowego), subwencjonowanie i objęcie opie-

                                                           
16 APZ, AMZ, sygn. 589, W sprawie urządzenia parku im. Kanclerza J. Zamoyskiego, k. 6, 15, 19, 33. 
17 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 7 V 1918 r., k. 68.  
18 APZ, AMZ, sygn. 67, Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej 1918, protokół z 24 VI 1918 r., k. 69. 
19 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 5 IX 1918 r., k. 78.  
20 Ibidem, protokół z 27 IX 1917 r., k. 42. 
21 Ibidem, protokół z 15 I 1918 r., k. 51; protokół z 5 IX 1918 r., k. 78. 
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ką szkolnictwa miejskiego, straży ogniowej, szpitala i ochronek. Ponadto Rada wspierała 
działania zmierzające do utworzenia sądu okręgowego dla czterech powiatów z siedzibą  
w Zamościu, nawiązała kontakty ze Związkiem Miast Polskich. Radni dążyli do przywró-
cenia pierwotnego przeznaczenia świątyniom, nadania ulicom historycznych nazw, utwo-
rzenia posady architekta miejskiego, ograniczenia lichwy mieszkaniowej oraz kwater woj-
skowych w budynkach publicznych i prywatnych22. W swojej działalności Rada starała się 
dbać o polski charakter miasta oraz odwoływała się do jego tradycji. Potwierdza to m.in. fakt, 
że na posiedzeniu 6 czerwca 1917 r. przywrócono pieczęć miejską wzorowaną na tej z 1788 r. 
Przedstawiała ona herb miasta, czyli wizerunek św. Tomasza z dzidą i trzema włóczniami. 
Łaciński napis z 1788 r. Sigillium Magistrat Civitat Zamoscieusis zastąpiono polskim – Pieczęć 
Miasta Zamościa23.  

13 lutego 1918 r., czyli po podpisaniu układu w Brześciu, radni Zamościa, podobnie 
jak członkowie rad z innych miast Polski, wyrazili jednogłośny protest przeciwko decyzji 
państw centralnych o oderwaniu od Polski Chełmszczyzny i części Podlasia i przekazaniu 
tych terenów nacjonalistycznemu rządowi Ukrainy24. Swoje niezadowolenie mieszkańcy 
wyrazili także w manifestacji zorganizowanej 18 lutego 1918 r. 

Rada Miejska w Zamościu działała do 16 października 1918 r. i mimo iż jej członków 
wybrano drogą nominacji, zapisali się oni dobrze w historii. Radni czuli ciężar odpowie-
dzialności i starali się w miarę możliwości samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy. 
Dużym osiągnięciem było zamknięcie budżetu za cały okres gospodarki od czasu wybuchu 
wojny do 1 stycznia 1918 r. z deficytem w wysokości ok. 6 tys. koron, co w miastach byłej 
Kongresówki było bardzo dobrym rezultatem. 

W lipcu 1918 r. decyzją władz austriackich przeprowadzono pierwsze wybory do Rady 
Miejskiej oparte na systemie kurialnym. Oznaczało to, że wyborcy byli podzieleni na kate-
gorie zwane kuriami, do których przynależność była uzależniona od stanu majątkowego 
oraz cenzusu wykształcenia. Miasto Zamość podzielono na cztery kurie, z których każda 
oddzielnie wybierała 8 radnych i 8 ich zastępców. Pierwsza z nich obejmowała osoby zaj-
mujące się handlem, rzemiosłem lub przemysłem, drugą tworzyli właściciele posiadłości 
w obrębie miasta i przedmieść. Do trzeciej wchodzili obywatele, którzy ukończyli szkołę 
średnią lub płacili podatek mieszkaniowy, a do czwartej zaliczali się wszyscy mężczyźni 
powyżej 25. roku życia, którzy nie mogli przynależeć do pierwszych trzech kurii (głównie 
w tej grupie znajdowali się chłopi, robotnicy i ludność biedna). Osoby należące do dwóch 
pierwszych kategorii, które nie miały 25 lat, mogły głosować przez zastępców. Prawo wy-
borcze przysługiwało mężczyznom powyżej tego wieku, dysponującym pełnią praw publicz-
nych, którzy byli obywatelami Królestwa Polskiego i przynajmniej od roku mieszkali na 
terenie miasta, przy czym czasowa nieobecność spowodowana zdarzeniami wojennymi 
nie skutkowała przerwaniem osiedlenia. Ostatnim warunkiem była nieskazitelność, tzn. 
osoba uprawniona do głosowania nie mogła być sądownie karana. Z kolei kandydatem na 
radnego mógł być mężczyzna, który miał prawa wyborcze, ukończył 30 lat oraz władał 
językiem polskim w mowie i piśmie.  

Wybory były proporcjonalne, głosowano na listy kandydatów składane przez komitety 
wyborcze, których w Zamościu było dwa: Polski Komitet Wyborczy oraz Żydowski Komitet 
Wyborczy. Niezwłocznie przystąpiły one do agitacji przedwyborczej. Pierwszy z nich nawo-
                                                           

22 L. Kobierzycki, Kronika Pierwszej RM miasta Zamościa, „Kronika Powiatu Zamojskiego”, 8 VII 1918, R. 1, 
nr 8, s. 22–23. 

23 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 6 VI 1917 r., k. 23.  
24 Ibidem, protokół z 13 II 1918, k. 61. 
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ływał: „Pamiętajmy, że od nas zależy, by samorząd miejski pozostał naprawdę w polskich 
rękach. W ten sposób zadamy kłam wszystkim, którzy roszczą pretensje do Zamościa i do 
naszej polskiej połaci kraju. Ster spraw miejskich musi spoczywać w rękach polskich i pol-
skiego Magistratu. Na ziemi własnej chcemy i musimy być gospodarzami i nie zniesiemy 
gospodarki obcych nam elementów”25. Z kolei wypowiedzi Żydowskiego Komitetu Wybor-
czego były bardziej stonowane: „Utworzony Izraelicki Komitet w celu przeprowadzenia 
wyborów do R[ady] M[iasta] w Zamościu ma ułatwić obywatelom Izraelitom spełnienie 
tak ważnego obowiązku obywatelskiego, jakim jest głosowanie na radnych miejskich. 
Wyborcy Żydzi – Zamość jest miastem Polskim, a cecha polskości miasta właściwą jest 
ogółowi jego mieszkańców bez różnicy narodowości i wyznania, wszyscy bowiem stoimy 
na gruncie państwowości polskiej. Ze względu jednak, że na forum Rady Miejskiej często 
wypływają sprawy obchodzące szczególnie Żydów, ludność żydowska miasta powinna być 
należycie w radzie przedstawiana”26.  

Wybory przeprowadzono w następujących terminach: 14 lipca 1918 r. – w kurii czwar-
tej, 17 lipca 1918 r. – w kurii trzeciej, 21 lipca 1918 r. – w kurii drugiej, 24 lipca 1918 r. – 
w kurii pierwszej. Na podstawie liczby oddanych głosów w skład nowej Rady weszły nastę-
pujące osoby: Władysław Antoniszewski, Bajrach Bajczman, Bolesław Bogucki, Tomasz 
Czernicki, Józef Czujkiewicz, Kazimierz Danielewicz, ks. Józef Dąbrowski, Kazimierz Dziu-
ba, Stanisław Dziuba, Eliasz Epsztajn, Mojżesz Epsztajn, Kazimierz Fiszhaut, Krystyn 
Freyberg, Michał Gawroński, Izaak Gelibter, Romuald Jaśkiewicz, Lejba Kahan, Teodor 
Kalinowski, Zdzisław Kłossowski, Stefan Kornobis, Kazimierz Lewicki, Szmul Lewin, Igna-
cy Margules, Jonas Peretz, Stanisław Pikuziński, Karol Pleskaczyński, Izrael Rozen, Ignacy 
Sobulski, Edward Stodołkiewicz, Izrael Szyfman, Paweł Żak, Kazimierz Żółciński27. Spośród 
32 wybranych członków piętnaście osób zasiadało już w poprzedniej, nominowanej Radzie. 
Pod względem narodowościowym zdecydowanie przeważali Polacy; społeczność żydowską 
reprezentowało 11 radnych. Nowa Rada po raz pierwszy zebrała się 8 sierpnia 1918 r., a swe 
czynności rozpoczęła 22 października 1918 r. Ponownie na urząd burmistrza wybrano 
Edwarda Stodołkiewicza, a na jego zastępcę Kazimierza Dziubę. W skład zarządu weszli 
dodatkowo: Henryk Kosmalski jako ławnik aprowizacyjny, Jan Gruszecki jako ławnik po-
datkowy, Mojżesz Epsztajn jako ławnik sanitarno-policyjny i Kazimierz Lewicki jako ławnik 
oświatowy. Po rezygnacji Kazimierza Dziuby w grudniu 1918 r. funkcję wiceburmistrza 
objął Henryk Kosmalski. Na zajmowane przez niego stanowisko ławnika powołano Mojże-
sza Epsztajna, którego dotychczasową posadę ławnika sanitarno-policyjnego przejął Wła-
dysław Antoniszewski28.  

Już w Polsce niepodległej na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 li-
stopada 1918 r. skład Rady został rozszerzony drogą kooptacji demokratycznej o przedsta-
wicieli organizacji politycznych, zawodowych i kobiecych w łącznej liczbie 16 osób29. Na 
tego typu rozwiązanie pozytywnie odpowiedziały takie organizacje, jak: Związek Polek, Sto-
warzyszenie Rzemieślników i Robotników Chrześcijańskich, Polskie Stronnictwo Ludowe, 
Polska Partia Socjalistyczna. Udziału odmówiły natomiast ugrupowania żydowskie i Ogólny 

                                                           
25 Odezwa Komitetu Wyborczego Polskiego w: „Kronika Powiatu Zamojskiego”, 15 VII 1918, R. 1, nr 9, s. 1. 
26 Odezwa Komitetu Wyborczego Żydowskiego w: ibidem, s. 32. 
27 APZ, AMZ, sygn. 31, W sprawie wyborów do Rady Miejskiej 1918, k. 311. 
28 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 5 XII 1918 r., k. 87; protokół 

z 9 XII 1918 r., k. 90. 
29 APZ, AMZ, sygn. 64, Organizacja Rady Miejskiej 1918–1919, telegram Ministra Spraw Wewnętrznych 

Thugutta z 2 XII 1918 r., k. 8. 
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Związek Zawodowy Robotników, twierdząc, że jest to Rada wybrana niedemokratycznie. 
Ostatecznie Żydzi zdecydowali się uczestniczyć w pracach Rady i objąć 5 przysługujących 
im mandatów.  

27 marca 1919 r. na skutek wprowadzenia nowego regulaminu samorządowego doko-
nano nowych wyborów władz miejskich. Burmistrzem po raz kolejny został Edward Stodoł-
kiewicz, a jego zastępcą Henryk Kosmalski. Na ławników wybrano Tomasza Dragana, Moj-
żesza Epsztajna, Jana Gruszeckiego, Pawła Klimkiewicza i Bolesława Olszewskiego. 23 paź-
dziernika 1919 r. wobec rezygnacji Henryka Kosmalskiego nowym wiceburmistrzem został 
Karol Pleskaczyński30. Rada odbyła 34 plenarne posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne.  

Radni pochodzący z wyborów kurialnych kontynuowali wszystkie ważniejsze prace pod-
jęte przez swoich poprzedników. Dzięki dogodnym warunkom spłaty pozyskali pożyczkę od 
rządu w wysokości 480 tys. marek na budowę elektrowni oraz rozpoczęcie robót ziemnych 
w związku z tworzeniem parku. W okresie od października 1918 r. do czerwca 1919 r. wyko-
nano większość prac przygotowawczych i montażowych przy elektrowni, zatrudniając stale 
22–26 robotników niewykwalifikowanych oraz 3–7 pracowników wykwalifikowanych. W bu-
dynku Nowej Bramy Lwowskiej zorganizowano maszynownię, ukończono budowę bocz-
nicy kolejowej, postawiono pierwsze słupy linii energetycznej oraz zamówiono dwie loko-
mobile. Uruchomienie pierwszego zespołu prądotwórczego nastąpiło 13 grudnia 1919 r.,  
a do listopada następnego roku elektrownia miała 375 odbiorców, zasilała 2350 miejskich 
lamp ulicznych, 5 silników w mieście o łącznej mocy 15 kW i przynosiła zysk w kwocie 
18 389 marek31.  

Radni zetknęli się jednak z problemami. Musieli m.in. bronić swojego stanowiska  
w sprawie parku miejskiego, ponieważ Ministerstwo Sztuki i Kultury w 1919 r. nakazało 
przerwać rozpoczęte już prace. Powodem był wniosek konserwatora okręgu lubelskiego – 
architekta Jerzego Siennickiego w sprawie unieważnienia projektu inż. Waleriana Kro-
nenberga z powodu nieuwzględnienia historycznych fortyfikacji miasta, a mianowicie wa-
łów i fosy. Rada Konserwatorów Ministerstwa Sztuki i Kultury przychyliła się do stanowiska 
Siennickiego, jednocześnie akceptując plan architekta miejskiego Edwarda Kranza. W tej 
sytuacji Rada Miejska złożyła protest do ministerstw: Sztuki i Kultury, Robót Publicznych, 
Spraw Wewnętrznych, a także do Rady Ministrów. Wydział Powiatowy Sejmiku Zamojskie-
go, popierając stanowisko Rady Miejskiej, również wystosował do ministrów: sztuki i kul-
tury oraz spraw wewnętrznych podobne pismo, w którym opowiadał się przeciwko ingero-
waniu w decyzje samorządu miejskiego i samowoli urzędniczej. W odpowiedzi Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych poinformowało Wydział Powiatowy Sejmiku Zamojskiego, że należy 
opracować projekt parku z uwzględnieniem historycznych fortyfikacji i przedstawić go 
okręgowemu konserwatorowi zabytków. Rada Miejska uwzględniła sugestie ministerstw  
i wznowiła prace nad utworzeniem parku według projektu Kronenberga32.  

W związku z planowaną budową kolei na trasie Odessa–Gdańsk Rada Miejska zwróci-
ła się do Ministra Dróg Żelaznych, by uczynić Zamość ważnym miastem tranzytowym. 
Radni postulowali, aby linia kolejowa przebiegała przez Tomaszów Lubelski, Zamość i Ujaz-
dów, kategorycznie protestując przeciwko przyjęciu projektu Ordynacji Zamojskiej, która 
sugerowała utworzenie linii Bełżec–Rejowiec–Szczebrzeszyn lub Zwierzyniec. Radni z proś-
bą o poparcie zwracali się m.in. do posłów ziemi zamojskiej, składając odpowiednie pismo 
                                                           

30 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 27 III 1919 r., s. 97; protokół 
z 23 X 1919 r., k. 115. 

31 APZ, AMZ, sygn. 165, W sprawie elektrowni 1920–1929, k. 15, 17, 38. 
32 APZ, AMZ, sygn. 590, Budowa parku im. Hetmana J. Zamoyskiego, k. 30, 58, 59. 
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na ręce Macieja Rataja, a także do Wydziału Powiatowego Sejmiku Zamojskiego i dowódz-
twa garnizonu w Zamościu33.  

Na początku 1919 r. Rada powołała komisję do oszacowania strat wojennych poniesio-
nych przez miasto w latach 1914–1918. W jej składzie znaleźli się radni: Henryk Kosmal-
ski, Izrael Szyfman, Władysław Antoniszewski, burmistrz Edward Stodołkiewicz, ławnik 
Jan Gruszecki, sekretarz Magistratu Roman Zwierzniak, oraz rzeczoznawcy: Władysław 
Grabczak, Andrzej Dragan, Nusym Brondwajn, Mordko Obrfeszt i Herszko Sztern. Komisja 
ustaliła, że wśród dokumentów wywiezionych przez ówczesne władze rosyjskie w czasie 
ewakuacji w 1915 r. znalazły się: księgi stałej ludności miasta Zamościa wraz z przedmieś-
ciami, księgi metrykalne od roku 1825 do 1915, księgi kasowe i rachunkowe kasy miej-
skiej za 1914 i 1915 r., wszelkie akta dotyczące stanu majątkowego oraz wspomniane już 
plany miasta i jego projektowanej regulacji przestrzennej. Wśród zrabowanych funduszy 
znalazły się natomiast środki na odbudowę miasta, kapitały: nietykalny zapasowy i depo-
zytowy ulokowane w Banku Państwa, gotówka z kasy miejskiej oraz pieniądze miejskich 
instytucji dobroczynnych – w sumie 126 686 rubli34. W czasie okupacji niemieckiej miasto 
tytułem różnych kar zapłaciło 3855 rubli, dostarczyło rannym w szpitalach wojskowych 
artykuły żywnościowe, bieliznę, naczynia i meble na łączną kwotę 7500 rubli, a dodatko-
wo za 6082 rubli przeprowadziło remont budynków państwowych zajmowanych przez 
Niemców. Ponadto wojsko niemieckie zniszczyło lub zrabowało z gimnazjum męskiego  
i żeńskiego pomoce naukowe, mapy, meble o wartości 30 000 rubli i ściągnęło bezpośred-
nio od mieszkańców tytułem Auflage Geld 19 100 rubli. Z powodu zniesienia jarmarków 
i dni targowych do kasy miasta nie wpłynęło ok. 2000 rubli. Ogółem straty w czasie oku-
pacji niemieckiej oszacowano na sumę 68 537 rubli. Po ustanowieniu okupacji austriac-
kiej miasto straciło kolejne 50 921 rubli35. Podsumowując, komisja oszacowała, że straty 
wojenne w latach 1915–1918 wyniosły 246 144 rubli.  

Rada Miejska starała się reagować na problemy mieszkańców w zakresie aprowizacji, 
braków mieszkaniowych czy walki z epidemią duru plamistego, przeznaczając na ten cel 
dodatkowe pieniądze. Doprowadziła do porządku skwery miejskie oraz ukończyła insta-
lowanie oświetlenia ulic, przystąpiła jako udziałowiec do Banku Komunalnego oraz pod-
pisała umowę z Ministerstwem Robót Publicznych na wykonanie pomiarów i planu miasta. 
Radni Zamościa nie zapominali też o edukacji i kulturze, dążąc do wprowadzenia w mieś-
cie obowiązku nauki szkolnej, partycypując w kosztach utrzymania działającej już szkoły 
rzemieślniczej. Zdecydowała także o subsydiowaniu stałego teatru w mieście prowadzone-
go przez Wacława Adlera36. Rada podjęła szereg uchwał natury politycznej, dotyczących 
kwestii ważnych dla odradzającego się państwa, np. wyraziła swoje poparcie dla przyłącze-
nia do Polski Gdańska, Śląska Cieszyńskiego, ziemi orawskiej i spiskiej. 20 lutego 1919 r. 
wysłano depeszę do Sejmu Ustawodawczego o następującej treści: „Rada miasta Zamościa 
wita z uczuciem głębokiej radości zebranie polskiego Sejmu Ustawodawczego i składa 
reprezentacji zjednoczonego Państwa Polskiego serdeczne życzenia owocnej pracy dla dobra 
całego narodu, który powinien być wielki, szczęśliwy i niepodległy”37. Jednocześnie władze 
miasta i radni uczestniczyli we wszystkich uroczystościach narodowych. Z powodu braku 
funduszy nie udało się ostatecznie zrealizować podjętych uchwał dotyczących otwarcia do-

                                                           
33 APZ, AMZ, sygn. 592, Kolej Gdańsk–Odessa 1919–1920, k. 5, 9, 23. 
34 APZ, AMZ, sygn. 114, Sprawa strat wojennych, k. 14. 
35 Ibidem, k. 44, 45, 64. 
36 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 4 XI 1918 r., k. 83. 
37 Ibidem, protokół z 20 II 1920 r., k. 134. 



76  MARTA HALINOWSKA 
 

 

mu noclegowego, uruchomienia ambulatorium dla ubogich mieszkańców oraz utworze-
nia jatki miejskiej i piekarni. 

Rada wyłoniona w systemie kurialnym zakończyła swoją działalność 30 grudnia 1919 r., 
przekazując sprawy miasta radnym pochodzącym z pierwszych demokratycznych wybo-
rów. Regulacje dotyczące przeprowadzenia wyborów do Rad Miejskich na terenie byłego 
Królestwa Kongresowego znalazły się w dekrecie Naczelnika Państwa z dnia 13 grudnia 
1918 r., który wprowadzał tymczasową ordynację wyborczą do czasu uchwalenia przez Sejm 
odpowiedniej ustawy. Zamość znajdował się w grupie miast liczących od 5 do 25 tys. miesz-
kańców, w których – zgodnie z przepisami – wybierano 24 radnych. Czynne prawo wybor-
cze przysługiwało wszystkim (bez różnicy płci), którzy ukończyli 21. rok życia, posiadali 
obywatelstwo polskie i co najmniej od 6 miesięcy zamieszkiwali stale w obrębie gminy 
miejskiej. Głosować nie mogły natomiast osoby pozostające pod kuratelą lub w stanie 
upadłości finansowej, pozbawione praw publicznych lub w nich ograniczone na mocy wy-
roku sądowego, a także prowadzące szynki i domy rozpusty. Z kolei bierne prawo wybor-
cze posiadali obywatele, którzy ukończyli 25 lat, posługiwali się językiem polskim w mowie 
i piśmie oraz nie byli pozbawieni czynnego prawa wyborczego. Kandydować na radnych 
nie mogli płatni urzędnicy miejscy, urzędnicy państwowi sprawujący nadzór nad działal-
nością gminy miejskiej oraz funkcjonariusze policji i milicji ludowej. Głosowanie do rad było 
tajne i odbywało się na zasadach proporcjonalności38. W sposób szczegółowy o przeprowa-
dzeniu wyborów traktował regulamin wyborczy do rad miejskich z 17 grudnia 1918 r. wy-
dany przez ministra spraw wewnętrznych Stanisława Thugutta.  

Według danych Magistratu miasto Zamość wraz z przedmieściami w 1919 r. zasiedlało 
19 017 mieszkańców i zostało podzielone na sześć obwodów głosowania, które wyznaczono 
31 sierpnia 1919 r. Zgłoszono sześć list kandydatów do Rady Miejskiej:  

 nr 1 „Bloku Żydowskich Grup Demokratycznych, Syjonistycznych i Ortodoksyjnych”; 
 nr 2 „Grupy Chrześcijańskich Centrowców”; 
 nr 3 „Grupy Gospodarzy i Pracowników-Chrześcijan z Lubelskiego Przedmieścia, 

Janowic Dużych, Nowego Miasta, Majdanu i Janowic Małych”;  
 nr 4 „Grupy Bezpartyjnych Wyborców Żydowskich”;  
 nr 5 „Polskiej Partii Socjalistycznej w Zamościu”; 
 nr 6 „Socjalno-Demokratycznego Komitetu Wyborczego BUND w Zamościu”39.  

Wybory przyniosły zwycięstwo ugrupowaniom żydowskim. Najwięcej głosów we wszyst-
kich obwodach zdobyła lista nr 1. Na drugim miejscu uplasowała się lista PPS40. Do ukonsty-
tuowania się nowej Rady jednak nie doszło, ponieważ do Głównego Komitetu Wyborczego 
wpłynął protest dotyczący nieprawidłowości w sporządzaniu spisów wyborców. Wydział Sej-
miku Powiatu Zamojskiego po rozpatrzeniu zarówno protestu, jak i pisma Głównego Komi-
tetu Wyborczego na posiedzeniu 2 października 1919 r. postanowił przeprowadzone wybory 
unieważnić i wyznaczyć nowe na 14 grudnia 1919 r. Tym razem zgłoszono 5 list kandydatów:  

 nr 1 „Grupy Wyborców Frakcji Ludowej Cejre Sjon”;  
 nr 2 „Grupy Wyborców Chrześcijan”;  
 nr 3 „Bezpartyjnych Obywateli Żydów”;  
 nr 4 „Inteligencji Zawodowej”;  
 nr 5 „Polskiej Partii Socjalistycznej w Zamościu”.  

                                                           
38 Dekret o wyborach do rad miejskich na terenie byłego Królestwa Polskiego, „Monitor Polski” 1918, Nr 232.  
39 APZ, AMZ, sygn. 32, O wyborach do Rady Miejskiej 1919 r., k. 3. 
40 APZ, AMZ, sygn. 33, Wybory do Rady Miejskiej 1919 r., k. 1. 
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Miasto wraz z przedmieściami podzielono tym razem na 12 obwodów do głosowania. 
Największe poparcie uzyskali – podobnie jak w poprzednich, unieważnionych wyborach – 
kandydaci żydowscy. Spośród 4283 ważnie oddanych głosów aż 1488 przypadło na kandy-
datów z listy „Bezpartyjnych Obywateli Żydów”. Na drugim miejscu znalazła się lista „Grupy 
Wyborców Chrześcijan”, na którą głosowało 1182 wyborców, a na trzecim – lista „Polskiej 
Partii Socjalistycznej” z wynikiem 746 głosów. Najsłabszy wynik odnotowała lista „Inteli-
gencji Zawodowej”.  

Do nowej Rady wyłonionej w drodze demokratycznych wyborów weszli: Wacław Baj-
kowski, Władysław Bland, Hersz Cwirn, Piotr Ciesielski, Tomasz Czernicki, ks. Józef Dą-
browski, Eliasz Epsztajn, Izaak Gelibter, Hersz Chaim Gelibter, Abraham Gerszzon, Jan 
Glinka, Makary Jasiński, Kazimierz Lewicki, Antoni Łyp, Hipolit Maliszewski, Jakub 
Margules, Jonas Peretz, Karol Pleskaczyński, Izrael Rozen, Lucjan Stawiarski, Mojżesz 
Sztern, Izrael Szyfman, Icek Szloma Wahl, Izrael Waks41. Pod względem narodowościo-
wym skład Rady był wyrównany, bowiem znalazło się w niej 12 Żydów i 12 Polaków. Dzie-
więć osób zostało wybranych ponownie, bowiem pełniło mandat radnego również w poprzed-
niej Radzie, pochodzącej z wyborów kurialnych. Biorąc pod uwagę poglądy polityczne, 
trzeba zaznaczyć, że w mniejszości pozostawała grupa radnych Polaków podkreślających 
swoją przynależność narodową i religijną. Wyraźnie rysował się front porozumienia rad-
nych socjalistów Polaków i Żydów w sprawach ważnych dla uboższych mieszkańców mia-
sta. Uogólniając, można powiedzieć, że była to Rada o charakterze centrowym, ale zbliżo-
nym w kierunku lewicy.  

Na pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu 10 stycznia 1920 r. radni dokonali wyboru 
burmistrza, którym ponownie został Edward Stodołkiewicz. Przy wyborze Zarządu zazna-
czyły się wyraźne różnice i dopiero w trzecim głosowaniu wybrano na zastępcę burmistrza 
Karola Pleskaczyńskiego. Ławnikiem podatkowym został Jan Gruszecki, aprowizacyjnym – 
Mojżesz Epsztajn, a sanitarnym – Bronisław Olszewski, kulturalno-oświatowym – Paweł 
Klimkiewicz. Ponadto funkcję ławnika urządzeń miejskich powierzono Andrzejowi Dra-
ganowi42. Burmistrz Stodołkiewicz już w marcu 1920 r. na posiedzeniu Rady zgłosił chęć 
rezygnacji ze stanowiska ze względu na zły stan zdrowia, oskarżenia ludności o niedosta-
teczne zaopatrzenie miasta oraz z uwagi na  brak pomocy ze strony władz państwowych  
w sprawie aprowizacji43. Pod naciskiem radnych cofnął jednak swoją decyzję. Z kolei w paź-
dzierniku tego samego roku radni PPS złożyli wniosek o wotum nieufności wobec burmi-
strza z powodu jego nieobecności w mieście w czasie wojny polsko-bolszewickiej, tj. od  
10 sierpnia do 5 września 1920 r. Stodołkiewicz odmówił jakichkolwiek wyjaśnień i osta-
tecznie zrezygnował z pełnionej funkcji. Po nim urząd objął Henryk Kosmalski – bezpar-
tyjny handlowiec44. 

Wśród najpilniejszych spraw, które szczególnie w pierwszych latach niepodległości przy-
szło podejmować władzom samorządowym, znalazły się: aprowizacja, braki mieszkaniowe, 
bezpieczeństwo, stan higieniczny miasta, walka z analfabetyzmem. Aby sprostać tym zada-
niom, radni pobierali pożyczki w różnych instytucjach finansowych, które nie zawsze udzie-
lane były na korzystnych warunkach. Zaciągnięte kredyty przeznaczano głównie na żywność 

                                                           
41 APZ, AMZ, sygn. 34, Akta wyborcze do Rady Miejskiej z 1919 r., protokół z posiedzenia GKW z dnia 15 XII 

1919 r., k. 2. 
42 APZ, AMZ, sygn. 66, Księga posiedzeń Rady Miejskiej 1916–1920, protokół z 10 I 1920 r., k. 120; protokół 

z 20 I 1920 r., k. 127. 
43 APZ, AMZ, sygn. 68, Księga protokołów Rady Miejskiej 1920–1921, protokół z 10 III 1920 r., k. 11. 
44 Ibidem, protokół z 7 X 1920 r., k. 54; protokół z 26 X 1920 r., k. 56. 
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i zaopatrzenie, budowę domu starców, nowego zakładu kąpielowo-dezynfekcyjnego, re-
mont ratusza i rzeźni, brukowanie ulic, renowację szkół i mieszkań dla nauczycieli oraz 
spłatę dotychczasowych zobowiązań. Drugą grupę stanowiły pożyczki na cele inwesty-
cyjne, tj. przede wszystkim na kontynuowanie prac przy budowie parku i rozbudowie 
elektrowni. Coraz większe zainteresowanie odbiorców przyłączeniem do elektrowni spo-
wodowało, że w kwietniu 1923 r. Rada Miejska zadecydowała o wydzieleniu z gruntów 
tzw. Komendanckiego Sadu placu pod budowę nowej elektrowni, a także podjęła starania 
w Ministerstwie Robót Publicznych o uzyskanie kolejnego kredytu. Wobec odmowy pro-
wadzono pertraktacje z polskimi i holenderskimi bankami, ale te wysiłki również zakoń-
czyły się niepowodzeniem. Ostatecznie pożyczkę w wysokości 4000 dolarów z oprocento-
waniem 2% w skali roku miasto otrzymano od poznaniaka Stefana Molskiego. Dzięki temu 
wsparciu finansowemu wiosną 1924 r. rozpoczęto prace przy budowie drugiej elektrowni, 
usytuowanej przy ul. Sienkiewicza. Jednocześnie radni zdecydowali o zakupie zespołu no-
woczesnych maszyn we włoskiej firmie Franco Tossi Legnano45. Aby zwiększyć źródło 
dochodów elektrowni, konieczne było uzyskanie koncesji na przesyłanie energii elektrycz-
nej poza obręb miasta. Sprawa ta została sfinalizowana w następnych latach. Do nowych, 
planowanych, ale niezrealizowanych inwestycji należała budowa wodociągów i kanalizacji. 
Oprócz wymienionych zadań Rada Miejska podejmowała również tzw. uchwały polityczne, 
które w zasadzie wykraczały poza kompetencje władz samorządowych. Przykładowo  
w 1920 r. Rada przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Związku Miast przeciwko projektom 
rządowym zmierzającym do ograniczenia udziału ośrodków miejskich w podatku docho-
dowym, wysyłając swój protest na ręce ministra skarbu i ministra spraw wewnętrznych46. 
Z kolei z okazji uchwalenia konstytucji marcowej radni Zamościa przesłali depeszę do mar-
szałka Wojciecha Trąmpczyńskiego o następującej treści: „wobec doniosłego momentu 
uchwalenia przez sejm konstytucji, która będzie fundamentem odradzającej się Polski, 
Rada miasta Zamościa […], składając hołd wysokiemu sejmowi uchwaliła, pojmując 
wielką ofiarną pracę, Twoją przesłać Ci Panie Marszałku Sejmu Ustawodawczego wyrazy 
czci i uznania”47. Podobne słowa skierowali do Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego. 
Kilka miesięcy później radni nie zawahali się jednak zaprotestować przeciwko zarządze-
niu władz administracyjnych, na mocy którego policja w 1921 r. rozpędzała robotników 
zbierających się na pochód 1–majowy48.  

Rada funkcjonowała nieprzerwanie do 1925 r. i sami radni dążyli już do zakończenia 
kadencji. 10 lutego tegoż roku uchwalili nagły wniosek zgłoszony przez klub PPS o treści: 
„Rada miejska uchwala zwrócić się do odnośnych władz o jak najszybsze zarządzenie no-
wych wyborów. Zgodnie z obowiązującym dekretem rada powinna być 3 lata, nieuregu-
lowane dotychczas stosunki w dziedzinie samorządu spowodowały, że obecna rada miej-
ska istnieje ponad 5 lat. Tak długa kadencja zaczyna ujemnie odbijać się na pracach Rady, 
która jest zdekompletowana, lista zastępców też jest wyczerpana, przedmieścia nie posia-
dają swoich przedstawicieli, w Radzie Miejskiej nie ma już dostatecznych sił twórczych”49. 
Z analizy protokołów posiedzeń Rady wynika, że przedłużenie kadencji wpłynęło 
niekorzystnie na jej funkcjonowanie. O ile w pierwszym okresie (1920–1922) odbyło się 
107 posiedzeń, o tyle w kolejnych trzech latach radni spotkali się tylko 32 razy. Oceniając 

                                                           
45 APZ, AMZ, sygn. 165, W sprawie elektrowni 1920–1929, k. 108, 117. 
46 APZ, AMZ, sygn. 68, Księga protokołów Rady Miejskiej 1920–1921, protokół z 6 V 1920 r., k. 31. 
47 Ibidem, protokół z 21 III 1921 r., k. 63. 
48 Ibidem, protokół z 9 V 1921 r., k. 75. 
49 APZ, AMZ, sygn. 69, Księga protokołów Rady Miejskiej 1921–1925, protokół z 10 II 1925 r., k. 92. 
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pracę Rady, należy zwrócić uwagę, że jej działania były ukierunkowane przede wszystkim 
na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych, których w pierwszych latach niepod-
ległości było bardzo dużo. Z drugiej strony radni dążyli do zrealizowania rozpoczętych już 
przedsięwzięć, co jednak wiązało się z koniecznością zaciągania pożyczek i wpływało na 
wzrost zadłużenia miasta.  

Należy podkreślić, że samorząd wprowadzony przez okupacyjne władze austriackie był 
pierwszą praktyczną szkołą przygotowującą lokalne polskie elity do współdziałania w spra-
wach istotnych dla danej społeczności. Mimo trudnej współpracy wynikającej z reprezen-
towania różnych, często sprzecznych interesów, radni starli się wspólnie dążyć do przy-
wrócenia blasku dawnej twierdzy zamojskiej, do rozwoju miasta i poprawy warunków życia 
mieszkańców. Prace podjęte przez radnych pochodzących z nominacji i wyborów kurial-
nych kontynuowali ich następcy, na których zagłosowano w demokratycznych, wolnych 
wyborach. 
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Літературне життя у Волинському воєводстві в двадцятих-тридцятих роках  
ХХ ст. було багатогранним і розмаїтим. Українські культурні діячі прагнули 
поставити слово на службу національно-визвольним змаганням, сформувати на-
ціональну самосвідомість власного народу. Порівняно зі „східняками, придушени-
ми московським централізмом, західники тішачись відносною свободою в Польщі, 
могли замінити свої власні зусилля на культурному й літературному полі на зуси-
лля, які іншим чином могла ефективно виконати ціла нація”, – справедливо стве-
рджує дослідник Роман Олійник-Рахманний1. 

Паралельно розвивали свою творчість представники чеської, єврейської, німе-
цької, російської та інших національних меншин, які за умов Другої Речі Посполи-
тої намагалися зберегти власну культуру, а також показати внутрішній світ лю-
дини, збагнути й донести специфіку культурного розвитку волинського краю. 

Поети, прозаїки, публіцисти прагнули до ідейного і творчого самовизначе-
ння. Це змушувало їх до корпоративної самooрганізації. Літературно-мистецькі 
надбання волинян міжвоєнного періоду ХХ ст. за жанровим і тематичним роз-
маїттям можна розкласти на окремі підгрупи. З точки зору літературознавства 
його доцільно розділити на епос (прозу) та лірику (поезію), хоча багатьом дослідни-
кам такий підхід видається умовним, неаргументованим. Окрему групу становлять 
публіцистичні твори, представлені статтями, нарисами, фейлетонами. З огляду 
на поєднання літературної творчості та громадсько-політичної діяльності пред-

                                                           
1 Р. Олійник-Рахманний, Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919–1939 роки), 

Київ 1999, c. 3.  
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ставників усіх жанрів можна розподіляти за окремими творчими течіями та дрібні-
шими угрупованнями. Найбільш яскраво вираженими в письменстві були проле-
тарський і націоналістичний напрями. Виокремлюємо також романтичну течію. 
Водночас така класифікація має умовний характер, оскільки всі вони тісно пере-
пліталися між собою2.  

За різних історичних періодів література відігравала важливу роль у бороть-
бі за збереження національної ідентичності. У двадцятих-тридцятих роках ХХ ст. 
на Волині працювали різні культурні діячі та літературно-мистецькі товариства. 
Їхня творча діяльність формувалася під впливом трьох основних чинників: політи-
чної ситуації в регіоні; ідеологічної боротьби, що огорнула всю Європу; прагне-
ння молодої генерації прискорити відновлення незалежної української держави. 
Тому поезія, проза, публіцистика мали здебільшого ідеологічне забарвлення.  

Щоправда, чимало літераторів ставили за пріоритет звеличення та оспівува-
ння краси краю, зображення сутності людського буття та почуттів. Творчість та-
ких митців належить до романтичного напряму. Усі вони залишили певний слід 
у культурному житті регіону. Літературні громадські об’єднання розвивалися 
лише в містах, мали виразну національну спрямованість та постійно боролися за 
виживання за умов польського державно-політичного режиму. 

На Волині за міжвоєнного періоду ХХ ст. мешкали та працювали такі літе-
ратори: прозаїки Улас Самчук, Володимир Островський, Борис Швед, Мечислав 
Гаско, Галина Журба, Густав Тичковський, Евальд Вайс, Ванда Василевська; поети 
Микола Калинчук, Ганна Жежко, Влас Мизинець, Олекса Стефанович, Чеслав 
Янчарський, М. Чернявський, Володимир Либовицький; публіцисти Михайло 
Черкавський, Семен Жук, Роман Бжеський, Б. Брем та ін. Одні з них стали більш 
відомими, інші мали вузьке коло шанувальників. Творчість багатьох із цих ми-
тців за часів радянської влади не вивчалася й лише з набуттям Україною незале-
жності їхні імена та літературне надбання стали відомі широкому загалові. 

Українські митці, які жили на теренах Польщі, справляли великий вплив на 
розвиток української культури в Румунії, Чехословаччині, навіть радянській 
Україні. Прагнення народу до волі активізувало літературну діяльність пред-
ставників т.зв. націоналістичного напряму. Вони були найбільш продукти-
вними у творчому плані, їхні ідеї впливали на свідомість волинян, свідчили про 
стійкість народного духу, закликали до боротьби. 

Однією із найвидатніших культурних постатей волинського краю за міжвоєн-
ного періоду ХХ ст. став письменник і громадський діяч Улас Самчук (1905–1987), 
який ще за життя був визнаним класиком української літератури. Його перові 
належить низка літературних творів, з-поміж яких романи, повісті, оповідання 
Ост, Марія, На твердій землі, Чого не гоїть вогонь, Юність Василя Шеремети та 
ін. Найбільшу славу йому принесла трилогія Волинь, яка ввійшла до золотого 
фонду не лише української, а й світової літератури.  

Розглядати роль У. Самчука в громадсько-культурному житті регіону потрі-
бно у двох площинах. З одного боку, це вплив його літературно-художньої 
творчо-сті (роман-хроніка Волинь, повісті Марія, Кулак, Гори говорять тощо) на 
формування національної свідомості населення за умов національного та соціаль-
ного гноблення і загрози його фізичного винищення внаслідок „пацифіка- 

                                                           
2 Г.В. Бондаренко, Інтелектуальна еліта Волині, Луцьк 2012, с. 3.  
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ції”3. У повісті Марія (1934) зображено трагедію голодомору українського народу 
1932–1933 рр. Твір Гори говорять (1934) присвячено боротьбі гуцулівукраїнців 
з угорцями на Закарпатті.  

Преса міжвоєнного періоду ХХ ст. схвально відгукнулася на перший том Волині, 
яка висунула автора в перші лави української літератури: „У. Самчук це дійсно, 
хто знає, чи не одинокий корифей українського письменництва. Його можна поста-
вити поруч Кнута Гамсона і Раймонта… Волинь напевне стане обов’язковою 
літературою в наших середніх школах”4. Так само схвально писали про нього 
часописи „Дзвін”, „Вісник”, „Хліборобський шлях”, „Назустріч” та ін.5 Трилогія, 
написана впродовж 1932–1937 рр., стала свого роду гімном Волині, селянській 
праці, сімейним цінностям народного життя, любові до землі. І не варто розгляд-
ати її як суто ідеологічний роман. Поділяємо думку, згідно з якою письменника 
цікавила не стільки політика, скільки об’єктивний плин самого історичного 
буття народу, який У. Самчук старанно досліджував. 

З іншого боку, письменник проводив активну політичну діяльність: належав 
до Української військової організації під час навчання в Кременецькій гімназії на 
початку двадцятих років; брав участь у подіях у Карпатській Україні 1938–1939 рр. 
тощо. У 1924 р. він здійснив невдалу спробу перейти польсько-радянський корд-
он, відтак співпрацював з нелегальним націоналістичним органом „Сурма” на по-
чатку тридцятих років, а напередодні війни Німеччини з СРСР належав до мельни-
ківської фракції Органцізації українських націоналістів (ОУН). Ці події та зв’язки 
У. Самчука з Дмитром Донцовим, Андрієм Мельником, Миколю Сціборським та 
іншими діячами вплинули на його політичні погляди й літературну творчість6. 

Ім’я У. Самчука було заборонене в радянській Україні, а твори письменника 
видавали лише за кордоном. Учений Ярослав Поліщук так оцінив його самобут-
ню літературну діяльність: „Улас Самчук не завинив перед власним народом,  
як »завинив« перед комуністичним режимом своєю різкою опозицією до нього. 
Навпаки, своєю величною творчістю він уславив цей народ, створив художній 
літопис його боротьби, його перемог і поразок у складному і тривожному ХХ віці”7.  

Другим відомим представником націоналістичного напряму в літературі Воли-
ні й Холмщини двадцятих-тридцятих років ХХ ст. став Володимир Островський 
(1881–1950). Сьогодні це прізвище поступово повертається в українську культуру. 
Лише 1991 р. журнал „Дзвін” опублікував його повість Сміх землі, рукопис якої 
зберігається у відділі україніки Львівської національної наукової бібліотеки 
імені Василя Стефаника8.  

Розв’язання „українського питання” В. Островський вважав головною справою 
свого життя. Будучи активним членом Українського національно-демократи-
чного об’єднання (УНДО), він проводив агітацію напередодні виборів до польсько-
го сейму, за що 1930 р. був арештований і відправлений до Луцької в’язниці. Так він 

                                                           
3 А.А. Жив’юк, Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на роз-

виток української національної свідомості 1920-і–1990-і роки, Київ 2002, с. 5.  
4 С. Геник, Самчук Улас, Івано-Франківськ 2001, с. 210. 
5 „Дзвін” 1934, ч. 8/9, с. 4–5. 
6 В.Ю. Чоповський, Українська інтелігенція в національно-визвольному русі на Західній Україні 

(1918–1939), Львів 1993, с. 134. 
7 Я. Поліщук, Література рідного краю, Рівне 1993, с. 46.  
8 А. Господин, Володимир Островський – невтомний працівник Волині, Вінніпег 1966, с. 66–68. 
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став палким виразником ідей волинського селянства, нужденне життя якого опи-
сав у творі Сільське страхіття. Як борець за православну віру В. Островський ви-
ступив в оповіданні Хрест отця Василія. У збірці оповідань За ґратами письмен-
ник закликає до боротьби проти національного й соціального поневолення9. 
Водночас його творчість пронизана палкою любов’ю до волинського краю. На при-
кладі образу весни, яку митець ототожнює з красунею-дівчиною, він вірить, що 
Волинь прокинеться зі сну й настане світанок, прийде нове життя, якого гідні її люди. 

Луцьке видавництво „Сьогодні” у 1934 р. надрукувало збірку віршів Островсько-
го Сільські стежини. На сторінках часопису „Наш світ” були опубліковані його 
оповідання Журавлі (1935) та повість Вогнене око (1936), у яких автор змальовував 
важку долю українців Холмщини10. Упродовж тридцятих-сорокових років у його 
доробку з’явилися вірші та оповідання Зайшло сонце в Холмі (1940), Холмщина до 
України, Шлях Холмщини, історичні повісті Князь Сила-тур (1938). Твори письмен-
ника перекладалися російською та італійською мовами. 

В. Островський писав україномовні підручники для початкової школи, ви-
давав журнали „Наш світ”, „Нарід”, газету „Нова доба”. Письменник розумів, що 
за відсутності фінансових засобів „завдання високої літератури можна і треба 
виконувати засобами масового, загальнодоступного мистецтва”. 

Радянська влада жорстоко помстилася талановитому митцеві. Під час депорта-
цій середини сорокових років його направили до Станіславова (тепер Івано-
Франківськ), де згодом звинуватили в приналежності до „українських буржуа-
зних націоналістів”. Твори В. Островського були заборонені, книги вилучалися 
з бібліотек і знищувалися. На зборах письменників у Львові майбутній лауреат 
Ленінської премії Микола Бажан виступив зі звинуваченням проти Островського, 
котрого назвав „вовком, який під виглядом вівці ввійшов у радянську літе-
ратуру”. Відтак письменника звільнили з посади директора школи і через два роки 
(1950) він помер за загадкових обставин. Могила Островського не збереглася11. 

„Поетом непростої долі” та водночас „геніальним поетом” називають третю 
із черги знакову постать літературного бомонду міжвоєнної Волині – Олексу 
Стефановича (1900–1970)12. З різних причин його творча доля склалася так, що 
до сьогодні це ім’я залишається маловідомим в Україні та за її межами. Він не брав 
активної участі в суспільно-політичних чи культурно-мистецьких рухах, утім, 
ще У. Самчук запевняв, що творчий здобуток О. Стефановича „увійде в історію 
літературної нашої мови, як цілком виключний звук поетичної мови нашого 
народу”. А польський поет Юзеф Лободовський стверджував, що такого митця „в нас 
радо би позичили сусіди”, „бо ні в Росії, ні в інших слов’ян такого поета немає”13. 

Великий вплив на життя і творчість О. Стефановича справили війна, револю-
ція, важкі напівсирітське дитинство і юність, які пройшли в селі Садки, неподалік 
Острога. Літературна спадщина О. Стефановича нечисленна. За міжвоєнного пері-
оду ХХ ст. вийшли дві його збірки: Поезії та Stephanos I. Творчість поета не втрати-
ла актуальності, оскільки просякнута болем за долю батьківщини, за її народ. 

                                                           
9 Революційні поети Західної України, упоряд. С.М. Трофимук, Київ 1958, с. 328.  

10 „Наш світ”, 15.VIII 1935, с. 15.  
11 Див.: А. Господин, op. cit., с. 67. 
12 А. Пісоцький, Інтелігенція Волині: погляд крізь призму, Луцьк 2009, с. 53. 
13 Ibidem, с. 46. 
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Уже за часів незалежності завдяки рівненському видавництву „Азалія” побачи-
ло світ скромне видання поета Возлюби її до крови14. 

Важкі переслідування випали на долю уродженця села Береги (нині Млині-
вський район Рівненської області) Онуфрія Мельничука (1899–1960). Через по-
стійний контроль за його діяльністю з боку влади український прозаїк, громад-
ський діяч змушений був виїхати до Аргентини. Яскравим зображенням важко-
го становища волинян під владою Польщі став його роман У пошуках кращої долі, 
де у виразних контроверсійних художніх образах показано трагічні події, пов’язані 
з вимушеною еміграцією тисяч українських родин на чужину. 

Наприкінці ХІХ ст. в українську літературу повернулось ім’я Галини Журби 
(дівоче прізвище Домбровська), дружини, соратниці Антона Нивинського, однієї 
з найталановитіших українських письменниць міжвоєнних років. Літературна 
творчість жіноцтва, як зазначив історик Борис Савчук, є важливим показником 
його ролі в житті нації, адже саме на цій ниві, реалізуючи свій загальноосвітній 
рівень та інтелектуальний потенціал, жінки мали змогу найповніше проявити 
внутрішній світ, прагнення, національні почування15. 

Галина Журба походила зі знатного шляхетського роду галицького Поділля. 
Вихована в традиціях польської культури, дівчина не забувала про свої украї-
нські коріння, які тягнулися за лінією маминого роду Копистинських. Майбутня 
письменниця самостійно опанувала українську мову, літературу, культуру та 
стверджувала: „По предках матері відгукнувся в мені голос української крови, 
українського духа”16. Ранні твори були опубліковані в юному віці. Рецензентами 
її перших збірок виступили Іван Липа та Євген Чикаленко. Професійну допомогу 
письменниці-початківцеві надав відомий літературознавець Андрій Ніковський. 
Дослідники вказують на „цілком особливий” стиль письменниці, на точність  
у коротких фразах, що черговий раз засвідчує талановитість українських жінок17.  

Разом із чоловіком А. Нивинським Галина Журба була активною учасницею 
революційного руху. Їх обох звинуватили в антидержавній діяльності: спочатку – 
в комуністичній, відтак – в українській націоналістичній. Активна просвітянка, 
вона, працюючи громадською бібліотекаркою, часто зверталася до українців 
мовою своїх героїв, читала лекції з історії українського народу, виховувала лю-
бов до природи краю. На сторінках волинської преси з’являлися її оповідання, 
публіцистичні статті. У статті З’ясування позицій, яку надрукувала в Рівному  
22 січня 1922 р. газета „Боротьба”, Галина Журба писала: „Мета наша – вкоренити 
глибоко в думку нашого працюючого народу почуття національної гідності, 
незалежності, самородності й віри у свої власні сили і в цих засадах виховувати 
український нарід… Бо нічого не вартий той нарід, що культурно слабий, а політи-
чно неорганізований”18. 

За допомогою дружини А. Нивинський видавав у Рівному одноденну газету 
Української соціал-радикальної партії (УСРП) „Боротьба” з епіграфом Борітеся – 
поборете!. Польська влада заборонила її поширювати, оскільки вона закликала 

                                                           
14 Б. Гошовський, Появилися»Зібрані твори« Олекси Стефановича, Вінніпег 1978, с. 205–206. 
15 Б. Савчук, Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання третина ХІХ ст. – 1939 р.), 

Івано-Франківськ 1998, с. 184–185.  
16 Галина Журба, [в:] Українське слово, кн. 1, упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко, Київ 1994, с. 462. 
17 C. Русова, Наші визначні жінки: літературні характеристики-силюети, Коломия 1934, с. 89. 
18 Г. Дем’янчук, Галина Журба, Рівне 1998, с. 15. 
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до боротьби. На це вказували слова передовиці: „Приймаючи як заповіт залише-
ні нам гасла Великих Борців за визволення українського народу – Драгоманова 
й Франка, ми, соціалісти-радикали (бувші соціалісти-революціонери), вірні цим 
гаслам, підносимо стяг боротьби за національно-соціальне визволення украї-
нського селянства, робітників та працюючої інтелігенції на наших землях”19.  

Переслідування, арешти змусили подружжя 1933 р. покинути Волинь і виїхати 
до Львова, де вони продовжили плідно працювати. Тут вийшов у світ написаний 
у Здолбунові прозовий твір Галини Журби Зорі світ заповідають. Згідно з твердже-
нням ученого Романа Іваничука, він „споріднений з »Волинню« У. Самчука”, бо  
в обох випадках ідеться про події у волинських селах: в У. Самчука – Дермань, 
Кременець, у Галини Журби – придумана „Незабитівка” поблизу містечка Мізоч. 
Відмінності в тому, що Волинь – твір автобіографічний. 

Життя письменниці – це суцільна боротьба. Її невипадково називають „про-
вісником процесів, що починали добу культурного відродження і одночасно добу 
кривавої московської розправи з нашою культурою”20. Утративши чоловіка, 
Галина Журба змушена була поневірятися світом. Останні роки її літературної 
творчості пройшли у США, де вона заснувала Об’єднання українських письмен-
ників „Слово”. У 1955 р. в Буенос-Айресі вийшла її автобіографічна повість Далекий 
світ, на яку позитивно відгукнулися літературні критики Євген Маланюк, Ле-
онід Рудницький, Юрій Шерех. Зокрема Л. Рудницький писав: „широка картина 
життя шляхетської родини на Волині в дореволюційних роках, яка з бігом часу 
затратила свою ідентичність. Це сповідь мужності самої авторки, що свідомо зі-
рвала накинені їй зв’язки з польськістю та пішла за зовом крові, української стихії”.  

У першій половині двадцятих років ХХ ст. на Волині пожвавився літературний 
рух пролетарських письменників і поетів. Майже всі вони були членами КПЗУ. 
На Першій конференції представників цього напряму у Львові 12 травня 1929 р., 
у якій узяли участь і волиняни, делегати заявили, що „пролетарське письменство… 
являється одним із засобів пролетаріату в боротьбі за визволення”21. 

Виразником ідей цього напряму став видатний український письменник, 
літературознавець Мечислав Гаско (1907–1996). У 1924 р. за активну участь у кому-
ністичному підпіллі його арештувала польська влада та ув’язнила в Луцькій 
тюрмі. Упродовж шести місяців М. Гаско терпів знущання і тортури, проте гучні 
протести громадськості змусили випустити його на волю. 

Перші проби пера майбутнього письменника припадають на час його комуністи-
чної діяльності проти польської влади на Волині. Згодом він залишив малу бать-
ківщину, але продовжував боротьбу за її волю. У 1926 р. його твори були на-
друковані в радянських періодичних виданнях. В УСРР М. Гаско став членом Спілки 
революційних письменників „Західна Україна”, яка об’єднала понад 50 літераторів 
і художників – уродженців Галичини, Буковини, Закарпаття. Спілка видавала 
альманах, а в 1930–1933 рр. її друкованим органом став місячник „Західна Украї-
на”. У ньому було надруковано чимало творів М. Гаско. Серед них поезії та оповіда-
ння Пісня про шістьох розстріляних у Польщі, На кордоні, Західна Україна, На 

                                                           
19 Ibidem, с. 18. 
20 Н.К. Радіонова, Далекий світ – рідний світ української письменниці Галини Журби (1888–1979), 

Рівне 2005, с. 128. 
21 С.М. Трофимук, Розвиток революційної літератури в Західній Україні 1921–1939, Київ 1957,  

с. 55–56. 
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прорив та ін. Популярні в той час збірки поезій Обабіч кордону (1930), Над аеро-
дромом (1931), Шлю вам свій привіт (1931) оспівували дружбу українського, 
російського та інших „братніх народів”. 

У грудні 1933 р. М. Гаско арештували за приналежність до „контрреволю-
ційної письменницької організації Західна Україна”. Його звинуватили в тому, 
що, „будучи поінформованим щодо діяльності окремих членів контрреволю-
ційної організації УВО, зокрема голови Спілки Західна Україна М. Ірчана, органам 
влади про це не доніс”. Після тривалих допитів, очних свідчень, вимушеного 
»зізнання« йому оголосили вирок: три роки концтаборів. Покарання відбував на 
Печорі разом з Остапом Вишнею та Володимиром Гжицьким22.  

У вересні 1956 р. військовий трибунал Київського військового округу скасував 
постанову Особливої наради від 31 травня 1934 р. щодо М. Гаска і припинив 
справу за відсутністю складу злочину. Отримавши дозвіл на переїзд до Києва, 
він продовжив свою літературну діяльність, видавши кілька збірок поезій, 
літературно-критичних нарисів, монографій. Варто зазначити, що для письмен-
ника М. Гаска завжди залишалася музою рідна Волинь, край у якому він народи-
вся і якому присвятив своє життя.  

Широковідомим як в історичній науці, так і літературознавстві стало ім’я 
Миколи Калинчука, за редагування якого виходили газети „Сель-Роб”, „Сила”, ти-
жневик „Світло”, журнали „Нові шляхи”, „Робітниця”, „Західна Україна”, „Металеві 
дні” та ін. Він здобув визнання як дитячий поет завдяки поезіям Маленькій Оленці, 
Дівчатко із циклу Арешти. Через призму дитячого світосприймання М. Калинчук 
показав реальну дійсність напівголодного життя робітників. На сторінках вида-
ння „Вікна” друкувалися його вірші, у яких митець уміло використав дитячі висло-
влювання, діалоги батьків і дітей, зробив своєрідний художній зріз окремих про-
шарків суспільства23.  

 У 1929 р. у „Вікнах” з’явилася поема М. Калинчука Вартівничий, яка відтворює 
важке життя населення краю та образ борця-революціонера, що прагне щастя та 
щиро вірить у правоту своєї справи. Зразком „декларативної поезії” став його 
твір Крик, у якому за допомогою риторичних запитань, застосування прямих, 
конкретних, майже без натяку на метафоричність образів висловлюється нена-
висть до ворогів-гнобителів. 

Бойовим закликом до боротьби, вірою у визволення з-під соціального й на-
ціонального гніту стали інші вірші М. Калинчука: Вірю, На Волині б’ють дзвони, 
На грані, Я знаю, що буде так. Можна сперечатися про їхній літературний рівень, 
однак незаперечним є те, що через усю творчість поета проходить щирий револю-
ційний пафос, якого ціль спонукати до боротьби за звільнення народу з-під чу-
жоземного панування. Свідченням новатoрства пoета, відчуття істoричнoї епoхи, 
з якoю він навoдить паралелі, є вірш Дума про татарщину. 

Дослідник творчості М. Калинчука Микола Дубина відзначив, що „його 
образність взята не з книжкової ерудиції, а з вражень і реалій життя. Поет 
вдається до народнопісенних традицій, поєднуючи їх із загальним публіцисти-
чним пафосом”24. 
                                                           

22 „Церква і нарід” 1936, ч. 18, с. 556–562. 
23 І. Заболотний, Нескорена Волинь: Нарис з історії революційного руху на Волині, 1917–1939, Львів 

1964, с. 165. 
24 М. Дубина, Калинчук М., Київ 1984, c. 151. 
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Тиск польської національної політики позначився на становленні поетичної 
творчості українського поета Івана Степанюка (1903–1934). Відчувши на собі 
важке становище українців у підневільному краї, юнак став активним учасни-
ком виступів комуністичної молоді сіл Цуцнова, Поромова, Рокитниці (населені 
пункти над Західним Бугом). Закликом до боротьби були його революційні 
пісні, вірші. Їх співали на нелегальних зібраннях комсомольців Західної України 
і членів КПЗУ, під час демонстрацій, у в’язницях25. 

Сьогодні важко встановити належність поетичних рядків тому чи тому авторові: 
тоді їх намагалися приховувати, однак дослідники стверджують, що Над Бугом, 
Лист з Холмщини, Коні вітер поганяє сиві, По той бік Збручу належать саме  
І. Степанюку. Через комуністичну діяльність поета переслідував польський уряд, 
а 12 вересня 1925 р. він був змушений залишити Волинь і перейти польсько-радя-
нський кордон. Його поетична творчість продовжувалася в УРСР, де сформу-
валися інші ідейні переконаннями, які стимулювали нові поезії. Вірші й оповіда-
ння молодого автора друкувалися на сторінках багатьох газет і журналів.  
І. Степанюка прийняли до Спілки революційних письменників „Західна Україна”, 
а його твори 1931 р. ввійшли до Антології української поезії. 

Коли Василю Матчуку (1907–1943) було дванадцять років з’явилися перші 
проби його пера. Уродженець села Запілля Любомльського повіту Волинського 
воєводства, відомий під літературним псевдонімом Влас Мизинець, з дитинства 
ставився до художнього слова як до могутньої зброї. Вихований на творчості 
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Олександра Пушкіна, 
юнак постійно перебував в епіцентрі комуністичної боротьби, за що тричі його 
арештовували й ув’язнювали в луцькій та ковельській тюрмах. Однак Влас Мизи-
нець продовжував організовувати робітничі страйки, демонстрації, найбільшою 
з яких стала широковідома Колківська першотравнева демонстрація 1935 р.  

Влас Мизинець займався самоосвітою, вивчав літературу, політекономію,  
а також есперанто, польську, німецьку, єврейську, китайську мови тощо. 

Від перших віршів Я все пам’ятаю, Заходило сонце, У вечірній час до більш 
зрілих поезій Друга рата із циклу Пісні селянина Влас Мизинець не відступає від 
головної теми – опису злиденного життя волинського села за умов поневолення 
польською владою. Їхню квінтесенцію передають такі рядки:  

Тут завжди похмуро, весілля немає, 
людина тут наче захована в гріб. 
Над всенькі тут мови лиш мова одная, 
одвічная мова про хліб і про хліб. 

Цю тему поет продовжує в новелах Комасація, Наймит, Бандохи, Спосіб, у ре-
портажі Село в прірві та ін. У поетичних творах Пролетарські розкоші, Злодій 
автор закликає не миритися з безправним становищем робітників, які важко 
працюють на промислових підприємствах26. 

Навіть перебуваючи у в’язницях, поет за допомогою своєї гострої зброї – пера 
виступає проти ворогів рідного народу. Яскраві образи борців за соціальне та 
національне визволення західноукраїнських земель він змальовує в новелах 
Червона корсетка, В пілсудській тюрмі, Виконати та ін.27 Творча спадщина Власа 
                                                           

25 Б. Столярчук, Митці Рівненщини, Рівне 1997, с. 458.  
26 В. Мизинець, Друга рата, Київ 1958, с. 304. 
27 М. Онуфрійчук, Влас Мизинець (1907–1943), Луцьк 2000, с. 15–16. 
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Мизинця слугує яскравим прикладом болісного переживання митця за долю 
свого народу та незламного прагнення віддати письменницький хист задля 
його служіння. 

Як зазначалося, творчість окремих літературних діячів залишається малові-
домою за сучасних умов. До них належить поет Тацій Костянтин (1899–1942). 
Будучи на посаді секретаря Дубенського повітового комітету КПЗУ в 1925–1926 
рр., він висловлював свою непримиренність до політики польської влади, гостро 
критикував її у віршах. За активну діяльність був арештований і засуджений. Із 
приходом Червоної армії Т. Костянтина звільнили із в’язниці. Щоправда, не можемо 
досі ознайомитись із творчістю Т. Костянтина, оскільки дослідникам не вдалося 
віднайти вірші поета. Однак тепло про них згадують у своїх спогадах Г. Гапончук, 
білоруський письменник Янка Бриль та інші. Підписуючи поезії псевдонімом 
Буй-Тур, він виражав у них бажання боротьби за поневолений рідний народ.  

До когорти визнаних майстрів художньої прози належить відомий літе-
ратурознавець, есеїст, збирач фольклору, публіцист і громадський діяч Петро 
Козланюк (1904–1965). Свої твори він підписував псевдонімами та криптонімами: 
Мережка, Капе, Кризусовий, Перерівський, П. К., (-КА), М-а, Мер та ін. За прорадя-
нські погляди, які П. Козланюк проявляв у творчості та в громадсько-політичній 
діяльності, будучи засновником письменницької організації „Горно” та редактором 
журналу „Вікна”, його неодноразово арештовувала польська поліція. Особливо 
посилилися переслідування після виходу в УРСР першої збірки оповідань Хло-
пські гаразди. Важке життя волинських і галицьких селян, гнів і бажання боро-
тьби та віра в перемогу стали лейтмотивом його творчості. Він був учасником 
Антифашистського конгресу працівників культури Польщі, Західної України та 
Західної Білорусії та брав активну участь в інших громадських акціях культурних 
діячів, які виступали проти свавілля польського режиму28. Водночас творчий 
здобуток П. Козланюка можна віднести й до романтичного напряму, оскільки  
з-поміж його творів є чимало ліричних поезій (Дружині та ін.)29.  

У двадцятих роках ХХ ст. розпочала творчий шлях волинська поетеса Ганна 
Жежко. Зі сформованими ідейними переконаннями та устремліннями молода 
вчителька присвятила творчу та політичну діяльність рідній Волині. За її ініціати-
ви в Турійську було створено молодіжну підпільну організацію, яка стала орга-
нізатором однієї з перших першотравневих демонстрацій на Волині. На чолі 
демонстрації із червоним прапором у руках ішла сама Г. Жежко. Незабаром вона 
була арештована й ув’язнена в ковельській тюрмі, де зазнавала тортур і зну-
щань. Завдяки наглядачеві, поляку В. Нєдзеляку, поетеса зуміла передати на 
волю понад 50 віршів (Ми сильні, бадьорі, Ой, гай, моя мамо, Дівчата шили прапори 
та ін.), які пройняті високим патріотизмом, нескореністю духу, непримирен-
ністю до ворогів, жагою боротьби і вірою в перемогу: 

І нас не зупинять ні мури, ні ґрати! 
То ж доньку послала в дорогу цю мати, 
І сину сказала: »Іди до відважних, 
В сім’ї робітничій немає продажних«. 

                                                           
28 За волю народну. Бротьба трудящих Ровенщини за соціальне і національне визволення та 

возз’єднання з Радянською Україною. 1921–1939: Документи і матеріали, Львів 1964, с. 290.  
29 Ю. Шумовський, Зруйноване гніздо, чи Історія однієї священицької родини на Волині, т. 2: 

Спогади, Саванна 1994, с. 29.  
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Немає продажних, не буде й байдужих: 
Когорта бо наших сміливих і дужих… 
Ми сильні, бадьорі стоїм у дозорі, 
Ставайте же з нами боротись з панами 
За правду і волю, за кращую долю! 

Ці слова поетеси-борця, видряпані на стінах камери, згодом стали гімном 
політв’язнів-комуністів. Під тиском громадськості дівчину змушені були випу-
стити на волю.  

Відгомоном народних пісень і дум стали поетичні твори Г. Жежко Волинь 
моя, мій рідний край, Зацвітають, вирують діброви, Дві долі, Моя добра матуся 
казала в журбі, На піску, на білій глині… та інші, які ввійшли до збірки Троянди за 
ґратами, що в 1968 р. з’явилася у видавництві „Молодь”30. 

Великий вплив на творче становлення Г. Жежко справила поезія Лесі Українки, 
тож її часто називають ідейною спадкоємицею Доньки Прометея. У передмові до 
перевидання збірки Троянди за ґратами відомі критики зазначили: „Вірші  
Г. Жежко являють собою яскраву сторінку героїчної історії Волині, історії та 
революційної боротьби”31. У 1925 р. Г. Жежко виїхала до Харкова, де закінчила 
Харківський інститут народного господарства, а в 1937 р. була репресована  
й лише після війни (1946) її реабілітували. До останніх днів свого життя поетеса 
підтримувала зв’язок із рідною Волинню, зустрічалася з її мешканцями. 

На початку тридцятих років ХХ ст. молоді поети краю об’єдналися в ре-
гіональну спілку „Волинь”, засновану в Рівному. Гімназійна молодь, з-поміж якої 
були Ч. Янчарський, С. Шайдак, З. Румель, В. Іванюк, В. Мільчарек, ставили своїм 
завданням осмислення проблем культурного розвитку Волині. Вони почали 
видавати газету „Шкільне ехо”.  

Головним організатором і натхненником спілки виступив уродженець села 
Грушвиця, поблизу Рівного Чеслав Янчарський (1911–1971). Його мати, з роди-
ни великих польських землевласників, сама виховувала сина. Освіту юнак здобував 
у Рівненській гімназії, а згодом у Львові, де проявив себе як поет-лірик. У 1933 р. 
вийшла у світ його перша збірка Акварель, а в 1936 р. – друга збірка Голуба хустка. 
Тогочасні критики високо оцінили ліризм поезії, який характеризувався „виня-
тковим елементом справжньої музичності”32. 

Ще один представник творчої спілки „Волинь” Владислав Мільчарек (1916– 
–1993) був вихідцем із селянської родини. У 1934 р. він видав першу збірку Wieża 
Babel (Вежа Бабель), а в 1938 р. в Здолбунові вийшов другий том його віршів 
Liryzm Wołynia (Ліризм Волині). У передмові до нього автор відзначав: „До найбільш 
занедбаних відділів волинської культури належить література. Волинь – регіон 
великих можливостей – не має навіть власної літературної газети, молоді поети 
мусять шукати місця за межами Волині”. Митець переймався суспільними  
і культурними проблемами краю, брав участь у регіональному русі Wołyńska Wieś 
(Волинське село) в 1934–1936 рр. тощо33.  

Темі побуту, звичаїв та обрядів поліського села двадцятих-тридцятих років 
ХХ ст. присвятив свою творчість волинський письменник Борис Швед (1906–1945). 
                                                           

30 Г. Жешко, Троянди за гратами, Київ 1968, с. 113.  
31 Б. Луцкевич, Дочка Волині, Київ 1986, с. 5. 
32 Я. Поліщук, op. cit., с. 43. 
33 Ibidem, с. 37. 
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Хоча починав він як поет, однак став більш відомим як прозаїк. Найціннішою  
з художнього погляду є повість Поліщуки, де правдиво змальовано сільське життя 
з його турботами і бідами, злиднями і трагедіями. Водночас автор показав народну 
обрядовість, повір’я, мудрість і досвід старшого покоління. У своїх творах він 
закликав шанувати й любити Бога, природу, рідних, цінувати принципи христия-
нської моралі. І хоча сам письменник був „людиною з народу”, здобув лише поча-
ткову освіту, його творчість мала велику пізнавальну та мистецьку вартість34. 
Він був типовим представником молодої генерації поетів Волині міжвоєнного 
періоду ХХ ст., що намагався втілити у своїх віршах „нові меланхолійні мелодії 
думок, геометрії волинської вишивки, творчого бунту і думки місцевого люду”. 

Хоча українці Волині жили в європейській державі, вони були значною мірою 
ізольовані від європейської культури, тому певний вплив на їхнє ознайомлення 
із західною культурою справляла літературна діяльність представників на-
ціональних меншин, які мешкали на теренах краю. 

Творчу генерацію волинських німців представляють Г. Генке (1913–2000),  
Г. Тичковський (1910–1987), Е. Вайс (1906–1988), Е. Кончак (1903–1979), Г.К. Шмідт 
(1909–1972)35. Німецькі літератори міжвоєнної Волині зазнавали потужного 
впливу євангельсько-лютеранської церкви, тому політика польської влади не 
призвела до їхньої полонізації, а в їхньому середовищі панували патріотизм та 
усвідомлення національної гідності.  

З-поміж німецьких літераторів Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. великий 
інтерес становить творчість Густава Тичковського, уродженця колонії Пустоми-
ти Горохівського повіту. Тривалий час він працював на різних посадах у Луцьку, 
брав участь у громадському житті, за що його переслідувала поліція. Твори ми-
тця, опубліковані в часописі „Волинський вісник” („Wolhynischer Bote”), сповнені 
любов’ю до рідного краю та місцевим патріотизмом. Глибокими переживаннями 
ліричного героя пронизані його роздуми про шляхи відновлення власного „Я”36. 

Чеську національну культуру представляли чехи-волиняни В. Лоуда, І. Кнотек, 
Й. Фойтік, Я. Грегра, Й. Рейзек. У національному часописі „Голос Волині” („Hlas 
Volyně”), який видавали у Квасилові, поблизу Рівного, а також у львівській газеті 
„Діло” свої поетичні твори друкував Володимир Либовицький (1906–1984). 
Окрім того, він проявив себе як театральний діяч, балетмейстер, кіноартист: 
написав лібрето до балету Марійка, знімався у фільмі Полонинська любов тощо. 

Маємо небагато відомостей про уродженку Дубна Антонію Єржабек, у шлюбі 
Гржибовську (1909–2002). Навчаючись у місцевій гімназії, вона почала писати 
поетичні твори польською мовою, а згодом і чеською. Основними мотивами її 
творчості стали рідна Волинь, родина, люди, які працею звеличували цей край. 
Писала і про далеку Чехію – батьківщину своїх предків. Уже перебуваючи в емігра-
ції, А. Гржибовська видала збірки поезій „волинської доби”: Дощами падають 
зірки до саду, Присмерки та світання, Аромати отчого дому та інші, тож її тво-
рчість здобула визнання лише в сімдесятих роках. 

Польська влада розуміла суспільні роль і значення інтелігенції, тoму, підтри-
муючи її, намагалася зміцнити свої національно-пoлітичні позиції на теренах 
Волинського краю. Яскравим представником польської культури, для якого Украї-
                                                           

34 За волю народну…, c. 184. 
35 В. Комар, Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921–1939 рр.), Івано-Франківськ 2011, с. 40. 
36 В. Вітренко, Література волинських німців, Житомир 2003, с. 49.  



92  ЛАРЙСА ПОНЄДЄЛЬНЙК 
 

 

на була не лише батьківщиною, а й джерелом духовної наснаги, cтав поет, пере-
кладач, публіцист Юзеф Лободовський. На запрошення воєводи Генрика Юзевсько-
го він переїхав до Луцька, де заснував літературний тижневик „Волинь” (1937– 
–1938)37. Будучи добре ознайомленим з „українським питанням”, Ю. Лободовський 
з позиції оборони інтересів національних меншин у своїх поезіях, публіцистиці 
засуджував репресії польської влади щодо українців та закликав до єднання 
обох народів. Його вірші „волинського періоду”, згодом включені до виданого  
в еміграції збірника Золота грамота, засвідчують, що творчість Ю. Лободовсько-
го стала продовженням „польської романтичної української школи”38.  

Зважаючи на складний духовний світ поета, сучасники називали його „Ота-
маном Лободою”, натякаючи на „любов до козаччини”. На портреті, який нама-
лював його приятель, художник Естабана Санца, Ю. Лободовський зображений 
як середньовічний лицар із булавою в руці на тлі малинового козацького 
прапора. У підписі до нього значиться: Józef Łobodowski dux et hetman cohortium 
poeticarum (Юзеф Лободовський, вождь і гетьман поетичних товариств)39. 

Відома польська письменниця і громадський діяч Ванда Василевська (1905–
–1964) формувала свої літературні погляди змалечку. Донька знаного публіциста 
Л. Василевського, автора багатьох праць із проблем національних відносин, 
міністра закордонних справ (1918–1919) в уряді Пілсудського-Морачевського, 
ще під час навчання в Ягеллонському університеті (Краків) розпочала громадсько-
політичну діяльність. Цьому сприяло її домашнє оточення. „Мій рідний дім був 
для мене доброю школою… Політичні суперечки, назви партій, організацій весь 
час лунали у моїх дитячих вухах… Атмосфера рідного дому, де на першому плані 
завжди стояли громадські, а не особисті проблеми, не могли не відбитись на 
моєму дальшому житті”, – писала в Автобіографії письменниця. Урешті, В. Василе-
вська почала обстоювати відверто ідеологічно радикально ліву позицію в польській 
літературі: зверталася до теми села та важкого життя польського народу. Її 
твори називали „звинувачувальним актом проти капіталізму”40. 

Від батька дівчина успадкувала любов до України, до українських пісень.  
У 1937 р. вона здійснила подорож річками Стир, Турія, Горинь, Стохід, Мухавець, 
Ясьольда через усе Полісся. Під час цієї мандрівки збирала матеріали для літе-
ратурних творів. Захоплена красою Полісся, Волині, вона бачила й важку долю 
людей, які жили у великих злиднях, боролися і гинули в боротьбі за краще 
майбутнє. Враження від подорожі лягли в основу повісті Полум’я на болотах, яка 
стала першою частиною трилогії Пісня над водами. У ній В. Василевська від-
образила життя і побут поліщуків. Про щирість своїх почуттів вона писала: 
„Кожна книжка – клаптик мого життя, в кожній можна побачити не тільки долю 
моїх героїв, а й мою власну долю…”41. 

Простежуючи діяльність літераторів волинського краю впродовж міжвоєн-
ного двадцятиріччя ХХ ст., можна створити картину „суголосності” тодішньої 
суспільно-політичної дійсності та їхньої відповідальності за долю своїх народів. 

                                                           
37 А. Татаренко, „І перемінився вже Київ у старий ахейський Вавель…” Діалог культур у творчості 

Юзефа Лободовського, Познань 2001, с. 153–161. 
38 „Дзвін”, 3.VII 1925, c. 4. 
39 І. Шиповська, Похвала Україні Юзефа, Львів 1996, с. 9. 
40 В. Василевська, Нариси. Статті, Київ 1967, с. 148. 
41 Eadem, Дорога до весни: статті, нариси, памфлети, Київ 1975, с. 156.  
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Думками про волю та любов’ю до рідного краю пронизані рядки наймолод-
шої генерації поетів – учнів Луцької української гімназії. На сторінках гімназійних 
журналів „Промінь” та „Шуліка” С. Говдій, Д. Гудемчук, М. Ніцевич друкували 
свої перші літературні проби – вірші, оповідання, драматичні твори, статті 
літературознавчого характеру42. 

Однак, потрібно зазначити, що на відміну від Галичини, де на розвиток літе-
ратури й політичної думки впливав „Літературно-науковий вісник” (ЛНВ), 
Волинь не мала такого літературного органу, навколо якого могли б гуртувати-
ся письменники задля розв’язання засадничих питань: як підняти якість літе-
ратури, як пропагувати її на рівні населення краю тощо. Окремі волинські діячі 
друкувалися на сторінках ЛНВ.  

Для популяризації творів літератури й мистецтва та створення умов для 
розвитку творчих здібностей літераторів Волинського краю їхні представники 
шукали різні шляхи. Цьому сприяла діяльність їхніх літературно-мистецьких  
і культурологічних організацій, що мали різну ідейну спрямованість: від „мало-
польської ментальності” до виразно націоналістичного світогляду. Зазвичай 
вони не мали філій, а носили локальний характер.  

Так, 1927 р. у Рівному було засновано Українське літературно-художнє товари-
ство імені Лесі Українки, яке нараховувало 40 членів. Найактивнішими з-поміж 
них були П. Зінченко, С. Скрипник, Й. Карпенко, Д. Колупаненко, В. Павловський 
та ін. За їхньої допомоги організовували вечори, лекції, реферати, драматичні 
вистави, що пропагували творчість земляків. 

Активну роботу з популяризації творчості волинських митців проводили 
„Просвіта”, Союз українок та інші товариства. На численних громадських 
масово-просвітницьких заходах вони прагнули донести живе слово письменни-
ків до широкого кола читачів, пробудити в них національну свідомість та любов 
до рідного краю. Із цією метою Кременецька філія „Просвіти” заснувала літе-
ратурно-громадський альманах Віра, який майже відразу, у травні 1923 р., влада 
заборонила і конфіскувала43. 

Задля пропаганди чеської прози та поезії в додатку для молоді „Зірниця” ча-
сопису „Голос Волині” („Hlas Volyně”) був створений літературний розділ. Свої твори 
чеські поети та прозаїки також друкували на сторінках „Cімейного календаря 
волинськиї чехів” („Rodinný kalendář volyňských Čechů”)44. Серед громадсько-
культурних товариств, які знайомили з творчістю земляків, був Чеський клуб. 
За міжвоєнного періоду ХХ ст. його філії існували в Луцьку, Здолбунові, селах 
Гульча Чеська та Здовбиця Здолбунівського повіту45. На збереження національної 
ідентичності чеських колоністів була спрямована й діяльність „Чеської бесіди”46. 

Подібні товариства в Волинському воєводстві мали поляки й росіяни: 
„Польський клуб”, „Руський клуб”, „Польська бесіда”, „Руська бесіда” Примітно, 
що вони не мали обмежень щодо членства через національну приналежність, 
тож, судячи з прізвищ, до них належали й українці47. 

                                                           
42 Українська гімназія в Луцьку. Спогади, Луцьк 1998, с. 168.  
43 Г. Чернихівський, Кременеччина від давнини до сучасності, Кременець 1999, с. 57. 
44 „Rodinně Kalendář Volyňských Čechů” 1939, R. III. 
45 Державний архів Волинської області [далі: ДАВО], ф. 45, оп. 1, спр. 450, арк. 6. 
46 „Громада” 1926, ч. 4, c. 2. 
47 ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. 2631, арк. 2; спр. 3072, арк. 12. 
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Отже, волинські літературні діячі – поети і прозаїки міжвоєнних десятиріч  
ХХ ст. постійно перебували в пошуках кращого виразу власного таланту та 
прагнули віднайти способи донести живе слово до читача задля формування 
його світобачення. Це знайшло вияв у розвитку літературно-мистецьких течій – 
націоналістичної, пролетарської, романтично-ліричної, хоча виразні відмінност 
і (за ідейними переконаннями) існували між двома першими, а лірика, романтика 
були властиві всім літераторам. Така ситуація стосується не лише українських, 
а й польських, меншою мірою чеських, німецьких митців, які виражали соціальний 
біль і потреби населення краю та водночас оспівували його красу, велич, ку-
льтурні традиції, природу. Саме задля популяризації поетичного слова, а не захи-
сту корпоративних прав (як у Галичині) створювалися професійні літературно-
мистецькі та культурологічні організації. Активну діяльність у цьому напрямі 
проводили масові культурно-освітні товариства. 
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Здобуття освіти рідною мовою відіграє важливу роль у процесі утвердження 
й усвідомлення національно-культурної окремішності, формуванні національної 
свідомості. Розбудова шкільництва, його зміст і характер, доступність для всього 
населення визначають ступінь культури народу. Проте у поліетнічних державах 
національне шкільництво підпорядковане державній національній політиці 
конкретної держави. Українське шкільництво міжвоєнної Галичини, яка входила 
до складу Другої Речі Посполитої, розвивалося у складних політичних умовах. Де-
ржава спрямувала чималі зусилля на політику національної асиміляції (прого-
лошену ендеками) чи державної асиміляції (підтримувану режимом „санації”), 
навіть усупереч взятим на себе міжнародним зобов’язанням щодо ставлення до 
національних меншин.  

За умов наступу на національні аспірації українців Галичини надання дітям  
і молоді доступу до освіти рідною мовою було чи не найважливішим завданням. 
Громадсько-просвітницькі діячі добре усвідомлювали зв’язок між національною 
ідеєю, формуванням патріотизму та шкільною освітою. Школа ставала запорукою 
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формування національної свідомості українців, мала протистояти полонізації. 
Усвідомлюючи значення національної школи для українського населення, члени 
культурно-освітніх товариств зосередили зусилля на піднесенні рівня освіти мі-
сцевого населення та спричинилися до розбудови національного шкільництва.  

Деякі аспекти обраної теми вже аналізували українські й польські вчені. 
Українські дослідники почали розробляти їх ще в 20–30-х роках ХХ ст., коли було 
опубліковано низку праць присвячених діяльності українських культурно-осві-
тніх товариств на ниві національного шкільництва. Зокрема, варто згадати розвід-
ки І. Герасимовича, С. Сірополка, В. Мудрого, К. Федоровича, Л. Ясінчука. Окремі 
аспекти діяльності культурно-освітніх товариств, становлення і розвитку украї-
нського шкільництва в міжвоєнній Галичині неодноразово порушували сучасні 
польські дослідники М. Сирник, К. Санойца, Й. Камінська-Квак, С. Мауерсберг, 
українські вчені Б. Савчук, Г. Білавич, І. Зуляк, Б. Ступарик, Б. Добрянський, 
Ж. Ковба, О. Потіха, М. Люзняк та ін. Утім. Однак цілісне дослідження присвяче-
не висвітленню педагогічно-освітньої діяльності українських культурно-освітніх 
товариств Галичини спрямованої на розвиток національного шкільництва в істо-
ріографії відсутнє.  

Мета статті – дослідити роль українських культурно-освітніх товариств  
у піднесенні освітнього рівня населення міжвоєнної Галичини. Від початку двад-
цятих років ХХ ст. українська світська та духовна інтелігенція Галичини розгорну-
ла активну діяльність з відродження легального національного громадського 
життя, створення господарських, культурноосвітніх, молодіжних осередків. 
Найактивнішу просвітницьку діяльність у Галичині провадили товариства 
„Просвіта” (засноване 1868 р.) та Українське педагогічне товариство (створене 
1881 р., з 1926 р. – товариство „Рідна школа”), головною метою яких було форму-
вання національної свідомості українців. У контексті вирішення цієї проблеми 
важливе значення надавалося заснуванню українських шкіл і впровадженню  
у них рідної мови навчання1. Ще з початку ХХ ст. товариства налагодили справу 
національного шкільництва, основне завдання якого, окрім навчально-виховного 
процесу, полягало у формуванні національної свідомості учнів. Тогочасні політи-
чні та громадські діячі добре розуміли, що від активної діяльності культурно-
освітніх товариств на ниві шкільництва залежить збереження національної 
ідентичності українців.  

Сприяння культурно-освітньому розвитку українського народу цілком від-
повідало зміненому 1924 р. статуту товариства „Просвіта”, яке обмежило свою 
діяльність просвітницькою роботою: „Метою товариства є просвіта і піднесення 
культури українського народу у всіх його верствах і напрямах життя”. В умовах 
полонізованої школи, неписьменності серед молоді та дорослого населення, 
просвітяни зосередили увагу на формуванні інтелектуально розвиненого, духовно 
багатого українця2. Відповідно до програми ліквідації неписьменності, зусиллями 
членів товариства проводилися курси для неграмотного дорослого населення, 
доповнювальні та підготовчі курси (акцент робився на тих предметах, які форму-
вали національну свідомість українців), а також торговельні, ремісничі та проми-
слові курси, курси домашнього господарювання. Просвітяни організовували 

                                                           
1 Б. Савчук, Г. Білавич, Українські освітні товариства в Західній Україні у 20–30 рр. ХХ ст., 

„Молодь і ринок” 2012, № 7, с. 8–12.  
2 Ж.М. Ковба, „Просвіта” – світло, знання, добро і воля українського народу, Дрогобич 1993, с. 30.  
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публічні лекції і виклади, самоосвітні гуртки, народні та „голосні читання”, 
дискусійно-інформаційні зібрання, ювілейні свята. Видавнича діяльність товари-
ства також пожвавилася, зокрема, побачили світ історичні перекази, збірки 
народних пісень, літературні твори, шкільні підручники, підручники для навча-
ння неписьменних, букварі, „Просвітні листки”. Належна увага приділялася 
створенню і розвитку народних і середніх шкіл, господарських, торговельних, 
ремісничих і промислових шкіл з українською мовою навчання, підтримці 
доброчинних закладів для навчання і виховання талановитої молоді з малозабез-
печених сімей, боротьбі за впровадження української мови у середні та вищі на-
вчальні заклади3. Активну діяльність товариство провадило на ниві позашкільної 
освіти та виховання в національному дусі. Ці заходи були покликані сприяти від-
родженню української мови, традицій, культури та національного шкільництва.  

Члени товариства доклали чималих зусиль аби охопити своєю діяльністю 
Волинь, Лемківщину, Надсяння, Підляшшя, Полісся та Холмщину. Однак поза 
межами Галичини не на всіх вищезгаданих теренах змогли створити філії  
і читальні „Просвіти”, гуртки, проводити з’їзди та навчальні заняття з просві-
тницьких, культурних, господарських, торговельних і промислових питань. 
Просвітяни поширювали шкільні підручники, книги, журнали і газети, проводи-
ли літературно-музичні акції, просвітницькі віча, концерти, аматорські театральні 
вистави, відзначали національно-культурні свята, створювали бібліотеки, 
навчальні заклади, які стали українськими національними осередками4.  

У боротьбі з неписьменністю „Просвіта” організувала спеціальну комісію,  
в яку залучила Наукове товариство ім. Шевченка, „Рідну школу”, Товариство 
Андрія Первозванного, Ревізійний союз українських кооперативів, „Сільський 
господар”, „Союз українок”, „Сокіл-Батько”, „Великий луг”, „Відродження”, „Вза-
їмну поміч українського вчительства”, „Учительську громаду”. Відозву „Просві-
ти” до українців підписав митрополит Андрей Шептицький: „На сполох!.. Ставайте 
усі як стій у лави завзятущих борців з нашим найбільшим нещастям, з темницею 
народу. Через грамотність – до національної свідомості, гідності, честі, до сили  
і слави рідної країни”5. 

Завдяки „Просвіті” значного розвитку набула фахова національна освіта, яка 
стала важливим засобом подолання відсталості у сільському господарстві та 
кооперації, сприяючи економічному розвитку українського села. Як зазначає 
дослідник І. Зуляк, відновлення фахового шкільництва зумовлювалося як власною 
потребою, тому що економічний і культурний поступ вимагав фахівців, так  
і соціально-економічною політикою польської влади, оскільки праця у державних 
польських структурах для українців була малодоступною6.  

Від початку своєї діяльності „Просвіта” утримувала господарсько-садівничу 
школу в Миловані, „Жіночу школу домашнього господарства” у селі Угерці Виня-
вські, „Торговельну школу” у Львові та ін. Після проведення реорганізації фа-

                                                           
3 Центральний державний історичний архів України у Львові [далі: ЦДІАУ у Львові], ф. 348, оп. 1, 

спр. 8, арк. 1–3; спр. 93, арк. 3; Державний архів Львівської області [далі: ДАЛО], ф. 110, оп. 4, спр. 67, 
арк. 1–40.  

4 ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 10, арк. 1–8; спр. 93, арк. 3–5. 
5 Ж.М. Ковба, op. cit., с. 33.  
6 І. Зуляк, Товариство „Просвіта” у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, 

господарське становище та культурно-просвітня діяльність: автореф. дис. на здобуття наукового 
ступеня доктора істор. наук: спеціальність 07.00.01 „Історія України”, Чернівці 2006, с. 14–15. 
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хових шкіл навчальний план охоплював усі предмети, необхідні для забезпече-
ння знань слухачів. „Просвіта” також проводила короткотермінові сільсько-
господарські курси, опікувалася торговельною школою, ліцеєм, академією, з метою 
піднесення загального рівня освіти та професійної кваліфікації українського 
селянства7. Зауважмо, що українські фахові школи створювали й інші орга-
нізації: „Маслосоюз” утримував молочарську школу в Стрию, спілка „Гуцульське 
мистецтво” опікувалася школою гуцульського промислу в Косові, Ревізійний 
союз українських кооператорів організовував кооперативні курси, „Сільський 
господар” – економічно-господарчі курси. „Товариство українських кооперати-
вів”, яке мало свої осередки у всіх галицьких воєводських і повітових центрах, 
організовувало лекції з економіки та кооперативної справи, а також вивчало місцеві 
економічні проблеми та особливості поширення економічних ідей у Галичині8. 

Попри перепони з боку польської влади, спрямовані на закриття філій „Просві-
ти” і розгром читалень під час „пацифікації” 1930 р., зменшення кількості членів 
товариства через неможливість сплати членських внесків у часи економічної 
кризи кінця двадцятих – початку тридцятих років, „Просвіта” продовжувала 
функціонувати. Своєю діяльністю просвітяни спричинилися до виховання нової 
української сільської інтелігенції, яка з часом сама почала провадити культурно-
освітню й економічну діяльність на місцях9. Станом на 1932 р. товариство мало 
82 філії, 2984 читальні, 1739 бібліотек, показало 5449 вистав, організувало 63 ку-
рси для неписьменних10.  

Розвитком українського національного шкільництва, піднесенням культурно-
освітнього рівня і національної свідомості українців Галичини поряд із „Просві-
тою” займалося Українське педагогічне товариство „Рідна школа”. Провідні діячі 
товариства І. Герасимович, М. Галущинський, К. Малицька, С. Громницький, 
І. Калинович, О. Терлецький та ін. головну мету „Рідної школи” вбачали у зад-
оволенні потреб українців на ниві початкового, середнього і професійного шкі-
льництва, формуванні національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засо-
бами патріотичного виховання11.  

Ще 3 червня 1920 р. у Львові відбулася нарада українських культурно-освітніх, 
економічних і політичних організацій, учасники якої зійшлися на тому, що украї-
нська громадськість визнала Українське педагогічне товариство національною 
шкільною владою. З огляду на це усі українські приватні навчальні заклади 
мали підпорядковуватися товариству, жодна приватна школа не могла бути 
заснована без його відома, питаннями приватного шкільництва мав опікувати-
ся окремий секретаріат, до складу якого мали увійти секції народної школи, 
учительських семінарій, середніх і фахових шкіл. Ці ухвали дали змогу товари-

                                                           
7 ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 97, арк. 1–3; M. Syrnyk, Ukraińcy w Polsce 1918–1939. Oświata  

i szkolnictwo, Wrocław 1996, c. 70.  
8 І.С. Зуляк, Діяльність „Просвіти” у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939 рр.): моно-

графія, Тернопіль 2005; П. Чорній, Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.): 
демографічні та етнокультурні процеси: дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 
07.00.05 „Етнологія”, Львів 2011, с. 131. 

9 ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 93, арк. 5–6; J. Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego 
w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005, с. 329; Ж.М. Ковба, op. cit., с. 31.  

10 М. Люзняк, Читальні товариства „Просвіта” Західної України у боротьбі за виховання на-

ціональної свідомості та політичного мислення (поч. ХХ ст.), Львів 2000, с. 31.  
11 ЦДІАУ у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 210, арк. 3.  
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ству очолити всю організаційну, навчально-виховну, фінансово-економічну робо-
ту щодо розбудови національного шкільництва в Галичині12.  

Наступним поштовхом до розвитку української освіти стало внесення у 1924 р. 
змін до статуту Українського педагогічного товариства, внаслідок яких товари-
ство звільнилося від надмірної зацентралізованості, ширші можливості для 
створення приватних навчальних закладів надавалися кружкам (гурткам) 
товариства. Як зазначають дослідники Б. Савчук і Г. Білавич, основою розвитку 
розгалуженої структури „Рідної школи” стали засади демократизму та наці-
оцентризму (орієнтація на цінності й інтереси народу)13. Існуючи виключно на 
кошти меценатів, „Рідна школа” фінансувала приватні початкові та середні на-
вчальні заклади, інститути для молоді, надавала стипендії дітям з незаможних 
родин. Члени товариства організовували з’їзди, вистави, проводили фахові 
курси (промислові, торговельні, ремісничі, рільничі, господарські), доповню-
вальні, підготовчі, гімназійні курси, курси для неосвіченого дорослого населе-
ння, лекції. „Рідна школа” оснащувала публічні та приватні бібліотеки, видавала 
шкільні підручники, літературу з галузі освіти, шкільництва та виховання, 
літературні твори, засновувала бібліотеки та музеї14.  

„Рідна школа” організувала чимало дошкільних закладів (у 1937/1938 навча-
льному році 604 таких заклади відвідувало 22 тисячі дітей), в яких дітям давали 
не лише належну опіку, а й основи національного виховання, готували до навчан-
ня у школах. Ці дошкільні установи стали свого роду підґрунтям для народної шко-
ли15. У 1923/1924 навчальному році від керівництвом товариства діяли 32 украї-
нські приватні початкові та неповні середні школи зі 129 вчителями та 4440 учня-
ми, у 1939 р. їх було 33 з 6088 учнями, з них у Львівському воєводстві 13, Станісла-
вівському – 11, Тернопільському – 9 шкіл. Учнів у цих школах виховували у наці-
ональному дусі, навчали української мови, ознайомлювали з українською культу-
рою та національними традиціями. Особлива увага приділялася вивченню пред-
метів з українознавства, української мови та літератури, історії та географії Украї-
ни, які утворювали цілісну систему навчальних предметів, що мала за мету дати 
необхідні знання та виховувати в дусі любові до України. У приватних поча-
ткових школах учні навчалися не за двома типами програм – для сільських і місь-
ких школярів, як це було у державних школах, а за єдиними програмами й пла-
нами, що значно покращувало рівень освіти сільських дітей16. Влада всіляко нама-
галася обмежити навчання учнів навіть у цих нечисленних приватних школах, 
стежила, щоб там вивчали польську мову, польську історію та географію.  

У місцевостях, де влада недозволяла відкривати державні школи з украї-
нською мовою навчання, при гуртках „Рідної школи” діяли „збірні лекції”. На-

                                                           
12 І. Соляр, Культурно-просвітницька діяльність національно-державницьких партій Західної 

України у 1920-х рр., „Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка”, Cерія: „Історія” 2010, вип. 2, с. 76. 

13 Б. Савчук, Г. Білавич, op. cit., с. 9.  
14 ЦДІАУ у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 213, арк. 1–10.  
15 Г. Білавич, Б. Савчук, Товариство „Рідна школа” (1881–1939 рр.), Івано-Франківськ 1999, с. 101; 

М. Семчишин, Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу, Київ 1993, 
с. 489. 

16 К. Федорович, Українські школи в Галичині у світлі законів і практики, Львів 1924, c. 45; Г. Білавич, 
Б. Савчук, op. cit., c. 110–114; M. Syrnyk, op. cit., c. 77–79; K. Sanojca, Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie 
państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2013, c. 373–374. 
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вчальний процес тут проводився за програмою державної школи. Часто ці лекції 
переростали у приватні початкові школи товариства. 

„Рідна школа” також організувала так звані гуртки доросту. Були це виховні 
інституції для молоді віком від 14 до 24 років, яка не мала змоги після закінчення 
народної школи продовжити здобуття освіти. У 1936 р. їх налічувалося 873, де 
гуртувалося 6188 юнаків і дівчат. Задля забезпечення в дорості належного рівня 
виховної роботи, Головна управа товариства створила комісію позашкільної 
освіти, запросивши туди компетентних громадських діячів. Серед завдань, які 
стояли перед доростом, були „всесторонній фізичний і духовний розвиток 
молоді, плекання в неї особистих і громадських чеснот, поглиблення фахових 
знань”. Доріст сприяв вдосконаленню шкільної і домашньої освіти українців,  
а також займався навчанням неграмотних17.  

Захищаючи права рідної мови в освітній сфері, „Рідна школа” спільно з украї-
нськими політичними партіями долучилася до організації та проведення акцій 
шкільного плебісциту, під час яких при необхідній кількості голосів українці 
висловлювалися за переведення утраквістичної школи на українську мову на-
вчання. Акції шкільного плебісциту проводилися насамперед у тих місцевостях, 
де не було українських державних шкіл. Завдяки цим акціям членам товариства 
вдалося запобігти утраквізації чималої кількості навчальних закладів18. 

Оскільки у міжвоєнній Галичині питання здобуття українською молоддю 
середньої освіти залишалося невирішеним, то „Рідна школа” активно взялася за 
організацію приватного середнього шкільництва. Станом на 1939 р. товариство 
мало 12 загальноосвітніх і 2 купецькі гімназії, 11 ліцеїв. Навчальний процес тут 
відбувався відповідно до навчальних планів для державних шкіл. Українську 
мову вивчали на основі програми, виданої Головною управою товариства 1909 р. 
З метою поглиблення знань з того чи іншого предмета у кожній гімназії та ліцеї 
діяли різноманітні наукові гуртки: історичний, краєзнавчий, літературний, 
філософський, географічний, природничий тощо. При кожному навчальному 
закладі існували виробничі майстерні, де гімназисти могли отримувати необхі-
дні знання з деяких ремесел. Рівень знань випускників гімназій і ліцеїв товари-
ства дозволяв їм продовжувати навчання у середніх спеціальних і вищих на-
вчальних закладах19. Зауважмо, що заснування українських приватних гімназій 
мало особливе значення для української громадськості, оскільки сприяло ви-
хованню майбутнього покоління освіченої української інтелігенції. 

Товариство „Рідна школа” долучилося до розвитку приватного фахового 
шкільництва, що сприяло формуванню прошарку купців, ремісників і рільників. 
Під його патронатом діяли фахові школи для дівчат у Львові та Перемишлі, для 
хлопців у Львові, Станіславові, Перемишлі, Коломиї, Тернополі, під його опіку 
1924 р. перейшла торговельна школа „Просвіти” у Львові, а 1927 р. – столярська 
школа товариства „Гуцульське мистецтво” у Косові20.  

                                                           
17 Г. Білавич, Б. Савчук, Товариство "Рідна школа" (1881–1939 рр.), c. 110–112; Б. Савчук, Г. Білавич, 

op. cit., c. 9. 
18 О.Б. Потіха, Роль УНДО в діяльності Західноукраїнських педагогічних товариств (1930–1935), 

„Інтелігенція і влада” 2012, вип. 27, c. 156.  
19 Г. Білавич, Б. Савчук, op. cit., c. 115, 118, 122; S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszości 

narodowych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, c. 89–101. 
20 Б.М. Ступарик, Шкільництво Галичини (1772–1939), Івано-Франківськ 1994, с. 125.  
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Станом на 1939 р. „Рідна школа” утримувала купецькі гімназії у Львові, 
Станіславові, однорічну торговельну школу вищого ступеня в Яворові, коопера-
тивну школу в Яворові, восьмимісячний торговельний кооперативний курс, ад-
міністративно-торговельну школу у Львові, сільськогосподарську школу поблизу 
Бережан, ще п’ять фахово-доповнювальних шкіл, з яких дві – у Львові, та по 
одній – у Тернополі, Станіславові, Перемишлі. Також у різних місцевостях діяли 
різноманітні професійні курси (столярські, кравецькі, шоферські)21. Школи 
фахової підготовки та фахові курси створювалися задля здобуття кваліфікації 
чи професії випускниками народних або інших професійних шкіл. 

Члени „Рідної школи” дбали також про освіту українських педагогів. Це 
робилося з метою протиставити полонізаційній освітній політиці державної 
влади українські національні педагогічні кадри, потреба в яких була настійною. 
Адже нерідко в школах українських учнів навчали вчителі-поляки, які втілю-
вали засади офіційної національної польської політики, що нівелювало саме поня-
ття українського національного виховання. Зауважмо, що до 1932 р. українські 
вчителі здобували освіту в 7 утраквістичних учительських семінаріях. Шкільний 
закон від 31 липня 1924 р.22, доповнений розпорядженням міністра віровизнань 
та освіти від 7 січня 1925 р.23, забороняв викладати низку предметів українською 
мовою (історію, географію, науки про сучасну Польщу, педагогіку, психологію, 
історію виховання) і вести нею зовнішнє та внутрішнє діловодство в навчальних 
закладах. У справі відкриття приватних учительських семінарій „Рідна школа” 
стикалася зі значними труднощами, оскільки польське освітнє законодавство 
обмежувало право вживання рідної мови не лише у державних, а й приватних 
закладах відповідного типу. Проте українська мова залишалася робочою мовою 
у приватних учительських семінаріях „Рідної школи” (Коломиї, Самборі, Стрию, 
Станіславові, Винниках, Тернополі) та сестер чину св. Василія Великого (Львові, 
Яворові, Станіславові, Дрогобичі). Усі ці семінарії діяли за єдиними навчальни-
ми програмами. Педагоги звертали особливу увагу на виховання патріотичних 
почуттів і пошани до рідного краю. Незважаючи на заборони з боку шкільної 
влади, у семінаріях навчали історії та географії України, вивчалися твори украї-
нських письменників, майбутніх учителів надихали український Гімн і на-
ціональна символіка24.  

Після освітньої реформи 1932 р. мовою навчання вчителів стала польська. 
Остаточно були ліквідовані українські приватні учительські семінарії, водночас 
українцям було утруднено доступ до польських навчальних закладів відповід-
ного типу. У 1934/1935 навчальному році єдиним закладом у Галичині з украї-
нською мовою викладання була вчительська семінарія, в якій навчалися майбу-
тні вихователі дошкільних закладів, нею опікувалися сестри чину св. Василія 

                                                           
21 Б. Добрянський, Роль Українського педагогічного товариства „Рідна школа” у розвитку фахової 

освіти в Галичині, [в:] Товариство „Рідна школа”. Iсторія і сучасність: Науковий альманах, ч. 1, упоряд. 
Д. Герцюк, С. Ярема, Львів 2001, с. 84–89. 

22 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. zawierająca niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa, „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej” [далі – Dz.U.], 1924, № 79, поз. 766, с. 1212–1214. 

23 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 r. wydane w po-
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie wykonania 
ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. zawierającej niektóre postanowienia o organizacji szkolnictwa, Dz.U, 1925, № 3, 
поз. 33, с. 26–30. 

24 Г. Білавич, Б. Савчук, op. cit., с. 140–141, 147. 
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Великого25. Загалом у Польщі в 1937/1938 навчальному році з 15 педагогічних 
шкіл (12 державних і 3 приватних) залишилася лише 1 приватна українська та 
чотири семінарії сестер чину св. Василія Великого26. Станом на 1938 р. з 670 учнів, 
які здобували педагогічну освіту в Галичині, лише 100 були греко-католиками27. 

Фахові школи та педагогічні навчальні заклади „Рідної школи” сприяли не 
лише піднесенню господарської культури, професійної освіти, плеканню власних 
кваліфікованих учительських кадрів, але й захистили українську молодь від 
деукраїнізації, сприяли вихованню всебічно розвинених громадян28.  

Важливе значення у розвитку системи національної освіти мали вчительські 
професійні організації, зокрема, товариство „Взаємної помочі українського учи-
тельства” та „Учительська громада”, які тісно співпрацювали з „Просвітою”  
і „Рідною школою”29. Однією зі сфер діяльності „Взаємної помочі українського 
учительства”, заснованої 1905 р., була матеріальна допомога українським педаго-
гам. При товаристві діяв „допомоговий фонд”, який надавав учителям кредити, 
безвідсоткові позики, матеріальні виплати в разі нещасних випадків. „Взаємна 
поміч українського учительства” створила 65 структурних підрозділів, найчи-
сленніші з яких діяли в Тернополі, Яворові, Коломиї, Жидачеві, Дрогобичі. При 
місцевих осередках товариства діяли підручні каси, секції правового захисту 
вчителів, аматорські, туристичні, етнографічні гуртки та бібліотеки. На початку 
тридцятих років товариство нараховувало понад 3 тисячі членів30. 

У товаристві „Учительська громада” гуртувалися переважно українські педаго-
ги середніх і вищих навчальних закладів. У двадцятих роках товариство очолю-
вали С. Громницький, С. Кархут, О. Терлецький, з 1929 р. – В. Радзикевич. У 1939 р. 
товариство налічувало понад 490 членів і 12 філій. „Учительська громада” спря-
мувала свою діяльність на боротьбу з утраквізацією середнього шкільництва,  
з поширенням польських підручників, на захист назв „українець”, „український” 
тощо. При товаристві діяли фахові секції для складання навчальних програм  
з української мови, історії, географії та національного виховання31. 

Українські громадські діячі добре усвідомлювали, що всебічний розвиток 
народу неможливий без організації вищого навчального закладу. Ініціаторами 
заснування у 1920 р. університетських курсів з філософським, правничим і меди-
чним відділами, які 1921 р. були реорганізовані у Таємний український універси-
тет у Львові, виступили члени Наукового товариства ім. Шевченка, „Просвіти”, 
„Рідної школи”, Товариства українських наукових викладів ім. П. Могили, 
Ставропігійського інституту у Львові. В нелегальному університеті діяли меди-
чний, філософський, юридичний і факультет мистецтва. Заняття відбувалися  
в приміщеннях Академічного дому, Наукового товариства ім. Шевченка, „Просві-
ти”, „Кола правників”, Національного музею, закладів „Рідної школи”, підвалах 
собору св. Юра, на приватних квартирах викладачів і студентів. Станом на 

                                                           
25 М. Семчишин, op. cit., s. 489; M. Syrnyk, op. cit., с. 75–76. 
26 І. Герасимович, В. Кубійович, В. Мудрий [та ін.], Українські землі під Польщею, [в:] Енциклопедія 

українознавства: перевидання в Україні, т. 3, Київ 1995, с. 945.  
27 Б.М. Ступарик, op. cit., с. 136.  
28 Б. Савчук, Г. Білавич, op. cit., с. 10. 
29 М. Семчишин, op. cit., с. 489. 
30 О.Б. Потіха, op. cit., с. 158–159. 
31 Ibidem, s. 159–160; Б. Савчук, Г. Білавич, op. cit., с. 11. 
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1921/1922 навчальний рік тут навчалося 1028 студентів (на філософському та юри-
дичному факультетах навчання тривало чотири роки, на медичному – два), які 
мали змогу продовжити навчання у вищих навчальних закладах Чехословач-
чини, Австрії, Німеччини, Югославії32.  

На базі технічного відділу університету 1922 р. створено Українську (таємну) 
високу політехнічну школу, на загальному, машинному (машинобудівному), 
лісничому (лісничо-агрономічному), хімічному і мистецькому відділах якої у 1921/ 
/1922 навчальному році навчалося 112 осіб, 1922/1923 – 156, 1923/1924 – 10033. На 
теологічному та філософському відділах у греко-католицькій Теологічній ака-
демії у Львові, яка проіснувала до 1944 р., у 1929/1930 навчальному році навчалося 
159 осіб, у 1934/1936 – 36534. 

Певною мірою на організацію культурно-освітнього життя української гро-
мадськості Галичини впливали товариство „Рідна хата”, що діяло на Холмщині 
та Підляшші, і театральне товариство „Українська бесіда”, а також пов’язані  
з москвофільством Читальні імені Качковського35. 

Отже, за умов відсутності власної держави та політикою польської влади щодо 
українців, культурно-освітні товариства перебрали на себе державницькі функ-
ції по збереженню рідної мови, освіти, культури й національної свідомості народу. 
„Просвіта”, „Рідна школа”, „Взаїмна поміч українського вчительства” та „Учи-
тельська громада” спрямували значні зусилля на боротьбу з неграмотністю украї-
нців та з полонізацією й утраквізацією українського шкільництва. Культурно-
освітні товариства створювали приватні початкові, середні та професійні школи, 
брали участь в акціях шкільних плебісцитів, опікувалися видавничими справами, 
засновували бібліотеки і читальні, проводили лекції, літературно-музичні акції, 
просвітницькі віча, концерти, аматорські театральні вистави. Завдяки форму-
ванню розгалуженої мережі приватних початкових і середніх навчальних закла-
дів, фахових шкіл, курсів, самоосвітніх гуртків, культурно-освітні товариства 
стали для українців ідейними та організаційними центрами в розбудові на-
ціонального шкільництва.  

Розвиток приватних українських навчальних закладів уможливив впровадже-
ння власної системи виховання, забезпечив робочими місцями українське вчи-
тельство, виявився дієвим засобом захисту від полонізації. Діяльність цих това-
риств сприяла формуванню в середовищі українців почуття національної гідно-
сті, прагнення до освіти й самоствердження, слугувала консолідації українських 
учителів, піднесенню національної свідомості галичан. 

 

  

                                                           
32 М.П. Гетьманчук, Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських від-

носинах міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.), Львів 2008, с. 244. 
33 M. Syrnyk, op. cit., с. 107. 
34 М. Семчишин, op. cit., с. 491–492. 
35 ЦДІАУ у Львові, ф. 348, оп. 1, спр. 93, арк. 14–15; ф. 514, оп. 1, спр. 35, арк. 38–39; спр. 52, арк. 1–

–136; J. Kamińska-Kwak, op. cit., с. 336. 
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The Role of Ukrainian Cultural-Educational Societies  

in the Development of National School in Galicia (1923–1939) 
 

The present article is a general attempt to characterize the activities of 

Ukrainian cultural-educational societies in educating and training the 

Ukrainian society in interwar Poland. The Polish school laws served as the 

foundation for expanding the network of schools with Polish as language 

of instruction, for increasing the number of bilingual schools at the expense 

of reducing educational institutions with the language of national minorit-

ies. Ukrainians were compelled to learn their native language as well as to 

develop their native culture and national traditions by themselves. The 

Ukrainian cultural-educational societies actively supported the develop-

ment of private primary and secondary schools and colleges with instruct-

tion in their native language, they cared for the constant improvement of 

teachers’ qualifications, and contributed to the development of the national 

awareness of the Galician population.  
 

Keywords: Galicia (Halychyna), Second Republic of Poland, Ukrainian 

societies, cultural-educational activities  
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Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego  

w Centralnym Okręgu Przemysłowym (1936–1939) –  

plany i realizacja 
 

 ................................................................................................  
Plan i realizacja budowy COP stanowiły przedsięwzięcie dotyczące wielu 

gałęzi gospodarki i innych sfer pokrewnych. Naczelnym celem inwestycyjnym 

była rozbudowa przemysłu, w szczególności zbrojeniowego. Poruszona w ar-

tykule problematyka rozbudowy sieci drogowej była jedną z tych dziedzin, 

której kierunki rozwoju w znacznej mierze determinował proces industrializa-

cji. Polityka komunikacyjna w COP miała charakter planowy i ambitny. Ogra-

niczone zasoby finansowe były czynnikiem zawężającym bieżące możliwości 

realizacji inwestycji, dlatego spory zakres planów pozostało na etapie postu-

latów. Bieżące potrzeby społeczne i gospodarcze, niezależnie od rozwoju 

dróg, przyczyniły się do wzrostu zapotrzebowania na dodatkowe połączenia 

dla transportu samochodowego (towarowego i osobowego). Tworzono rów-

nież nowe połączenia przewozowe, także w skali lokalnej, czego przykład sta-

nowił rozwój komunikacji miejskiej w Lublinie.  
 

Słowa kluczowe: komunikacja drogowa, transport drogowy, Centralny 

Okręg Przemysłowy, Druga Rzeczpospolita, historia transportu 
 ................................................................................................  

 
 

Zagadnienia związane z komunikacją i transportem drogowym stanowią współcześnie 
jeden z najważniejszych czynników wpływających na procesy ekonomiczne. Dynamika i pro-
ces modernizacji życia społeczno-gospodarczego w dużej mierze zależą od stanu sieci dróg. 
Poziom zaawansowania ich konstrukcji w połączeniu z jakością środków transportu warun-
kuje szybkość, z jaką może następować wymiana towarów i usług oraz wzrost inwestycji. Od-
działuje to także bezpośrednio na człowieka, który w zależności od tego, w jakim tempie i jak 
daleko może podróżować, ma określone możliwości poznawania świata czy też kontaktu z in-
nymi ludźmi. Dostępne formy przemieszczania się przekładają się również na sposób gospo-
darowania czasem oraz na takie kwestie, jak warunki dojazdu do pracy czy prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej1.  

Należy podkreślić, że w czasie zaborów, w stosunku do okresu I Rzeczypospolitej, zdynami-
zowany został proces rozwoju dróg kołowych na ziemiach polskich, przy czym na poszczegól-
                                                           

1 Teofil Bissaga w 1938 r. wyjaśniał, iż „komunikacją nazywamy wszelkie sposoby przekazywania na odległość 
wiadomości oraz przewozu ludzi i dóbr z jednego miejsca na drugie w czasie najkrótszym. Istotą komunikacji jest 
dążenie ludzkości do pokonania w granicach możliwie bezpiecznych i wygodnych, z zapewnieniem szybkości i punk-
tualności oraz jednakowej przystępności dla wszystkich”. Zob. T. Bissaga, Geografia kolejowa Polski z uwzględnie-
niem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych, Warszawa 1938, s. 60. 
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nych terenach przebiegał z różnym nasileniem2. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że w pro-
wadzeniu polityki komunikacyjnej państwa zaborcze kierowały się partykularnymi interesa-
mi, które dość często w sposób celowy przeciwstawiały się integracji gospodarczej poszczegól-
nych części polskich terytoriów. Taka postawa trzech różnych organizmów państwowych przy-
czyniała się, z niewielkimi wyjątkami, do powstania pustki komunikacyjnej na granicy mię-
dzy zaborami3. Po odzyskaniu niepodległości należało ten problem rozwiązać. Ważnym krokiem 
w tym procesie była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), którego serce poło-
żone było w widłach Wisły i Sanu4. W 1939 r. podkreślono, że „wspólnym wysiłkiem Państwa 
oraz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych”5 powiększono sieć dróg twardych 
w Polsce o ok. 30%, podnosząc jej gęstość z ok. 11 km/100 km² do przeszło 16 km/100 km². 
Komunikacja samochodowa w Polsce nie uzyskała takich rozmiarów, jak w krajach zachod-
niej Europy, jednak znaczenie w stosunku do kolejnictwa stopniowo wzrastało6. 

Decyzję o budowie COP-u przyjęto w Sejmie w lutym 1937 r. Terytorium Okręgu podzie-
lono na trzy rejony: „A” – kielecki (surowcowy), „B” – lubelski (aprowizacyjny) i „C” – san-
domierski (przemysłu przetwórczego). Funkcje te nie były bezwzględnie rozgraniczone  
i w praktyce częściowo się przenikały. Kwestia komunikacyjna stanowiła jeden z kluczowych 
elementów planu inwestycyjnego COP. Celem niniejszego artykułu jest próba charaktery-
styki problemu rozwoju komunikacji drogowej i transportu w związku z realizacją tej naj-
większej inwestycji Drugiej Rzeczypospolitej. Do tej pory nikt całościowo nie opisał tej kwe-
stii. Najważniejszą pozycją, częściowo wyczerpującą interesującą mnie tematykę, jest książ-
ka Jerzego Gołębiowskiego pt. COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922– 
–19397. W pracy tej nie zostały jednak podane informacje o niektórych projektowanych tra-
sach, a także nie podjęto próby analizy problemu transportu osobowego i towarowego. Nie-
mniej monografia ta stała ważnym źródłem danych w badaniach nad tą problematyką8. 

W niniejszym artykule zastosowałem metodę badawczą zaproponowaną przez Tadeu-
sza Hoffa, stanowiącą połączenie dwóch innych: branżowo-ekonomicznej oraz regional-
nej9. Tekst mimo iż dotyczy terytorium COP, nie ogranicza się tematycznie tylko do niego, 
bowiem planowane na jego obszarze połączenia komunikacyjne stanowiły integralny ele-
ment projektowanego układu komunikacyjnego całego kraju. 

U progu odzyskania niepodległości w miarę korzystnie (jak na polskie uwarunkowania) 
rozwinięta sieć dróg kołowych występowała jedynie w rejonie „C” (poza widłami Wisły  
i Sanu). W zasadzie większość istniejących szos nie miała odpowiedniej nawierzchni. Pań-
                                                           

2 J. Kaliński, B. Liberadzki, Zarys dziejów transportu lądowego w Polsce XIX i XX wieku, Warszawa 1974, s. 26. 
3 S. Rodkiewicz, J. Królikowski, Rozwój dróg polskich na przestrzeni wieków, [w:] 20-lecie komunikacji w Polsce 

odrodzonej, red. S. Faecher, S. Peters, Kraków 1939, s. 391. 
4 A. Wielopolski, Zarys dziejów transportu, Szczecin 1969, s. 87. 
5 E. Pol, W. Skalmowski, L. Tylbor, J. Sanocki, Budowa dróg i mostów, [w:] 20-lecie komunikacji…, s. 394. 
6 M. Łopuszyński, Podstawy rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce, Warszawa 1939, s. 68. 
7 Zob. J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922–1939, Kraków 2000. 
8 Wykorzystałem również rozmaite opracowania, w których pojawiały się istotne pojedyncze informacje 

uzupełniające. Wśród najważniejszych tytułów prasowych, z których pozyskano dane do niniejszego artykułu, 
należy wymienić „COP”, „Polskę Zbrojną” i „Codzienną Gazetę Handlową”. Bardzo ważną rolę odegrały też źródła 
archiwalne pochodzące z różnych instytucji. Szczególnie istotne stały się przechowywane w Archiwum Narodowym 
w Krakowie sprawozdania Ekspozytury Biura Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie (instytucji 
utworzonej specjalnie na potrzeby południowej części COP). W dokumentach tych znajdują się informacje na temat 
wniosków o utworzenie przedsiębiorstw transportu towarowego i osobowego. Duże znaczenie miały także dwa 
zbiory przedwojenne: 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej oraz Prace Czwartego Polskiego Kongresu Drogowego 
1938 r. (red. L. Borowski, Warszawa 1939). 

9 T. Hoff, Geografia łączności Polski, Lublin–Rzeszów 1981, s. 27–28. 
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stwo i samorządy musiały podejmować wiele wysiłków zmierzających do poprawy ich stanu. 
Do momentu ogłoszenia budowy COP najintensywniejsze prace modernizacyjne prowadzo-
no w rejonach „A” i „B”, wyprzedzając znacznie pod tym względem inwestycje drogowe 
realizowane w rejonie „C”10. Zły stan sieci dróg kołowych w COP położonych wzdłuż Wisły 
i Sanu niekoniecznie trzeba potwierdzać za pomocą liczb. Wystarczy przytoczyć relację Je-
rzego Zbigniewa Ostrowskiego z jego podróży po terenie COP. Wspomnienia, o których mo-
wa, zawarł w swojej pracy Widły Wisły i Sanu11, która jest jednym z najważniejszych publi-
cystycznych dzieł poświęconych wielkiej inwestycji Drugiej Rzeczypospolitej. W jednym 
z fragmentów wyraził negatywną ocenę stanu połączeń komunikacyjnych łączących brzegi 
Wisły i Sanu, pisząc: „Zwłaszcza na granicy dawnych zaborów dzieją się horrenda. Co tu gadać 
o zjednoczeniu, zgojonych bliznach i żywym ciele, kiedy między tak zwaną Galicją i tak zwa-
nym Królestwem urywa się szosa na dwadzieścia parę kilometrów. I to nie w jednym miej-
scu: między Rozwadowem a Kraśnikiem, Niskiem a Janowem i Biłgorajem a Tarnogórą czy 
Sieniawą”12. W „Gazecie Polskiej” podano natomiast informację, że mosty stanowiące część 
dróg kołowych na Wiśle i Sanie na terenie COP oddalone były od siebie przeciętnie o 70 km13. 
Szacowano, iż koszt budowy większych wiaduktów w COP wyniesie ok. 20 mln zł14.  

Ze względu na fatalną kondycję dróg kołowych wciąż istotnym środkiem lokomocji uży-
wanym do świadczenia usług transportowych był zaprzęg konny15. Stan jezdni w COP był 
na tyle zły, że niejednokrotnie bardziej opłacał się dowóz produktów żywnościowych z od-
leglejszych miejscowości koleją, aniżeli dostarczanie ich od okolicznych wytwórców przy 
wykorzystaniu komunikacji samochodowej16. W „Przeglądzie Samorządowym” podkreślo-
no, że to intensywny transport materiałów budowlanych w COP przyczynił się w znacznej 
mierze do zdewastowania miejscowych dróg kołowych17. Fakt ten potwierdzano na łamach 
„Polski Gospodarczej”, informując, że „jakość dróg w COP – z wyjątkiem niektórych tylko 
odcinków – nie odpowiada potrzebom ruchu samochodowego. Ani jeden szlak główny jako 
całość nie posiada dobrej nawierzchni przystosowanej do ruchu samochodowego”18. W ta-
kiej sytuacji inż. Władysław Tryliński podczas IV Polskiego Kongresu Drogowego w 1938 r. 
podkreślił, że „uprzemysłowienie Okręgu Centralnego należy rozpocząć od budowy dróg, 
[gdyż] obniża się wtedy koszty budowy fabryk, a przemysł otrzyma podstawy rozwoju”19. 
Przewidywania te potwierdził wiceminister komunikacji Julian Marian Piasecki, który 
obliczył, że dzięki zapewnieniu odpowiedniej sieci dróg kołowych koszt realizacji inwesty-
cji w COP mógłby spaść nawet o 25%20. 
                                                           

10 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 234–237. 
11 J.Z. Ostrowski, Widły Wisły i Sanu, Warszawa 1938. 
12 Ibidem, s. 33. 
13 Potrzeby komunikacyjne COP, „Gazeta Polska” 1938, nr 207, s. 5; T. Bissaga, op. cit., s. 213. 
14 Prace Czwartego Polskiego Kongresu Drogowego…, s. 32. 
15 M. Nowak, Problemy rozbudowy południowej części Centralnego Okręgu Przemysłowego na łamach periodyku 

„COP” (1938–1939), [w:] W nieustannej trosce o polską diasporę. Tom studiów historycznych i politologicznych 
dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, red. R. Nir, M. Szczerbiński, K. Wasilewski, Gorzów 
Wielkopolski 2012, s. 289; M. Tarchalski, Kolejnictwo a inne dziedziny transportu w latach 1918–1939, „Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie” 1995, nr 51, s. 36. 

16 Z. Goliszewski, Podstawy rolniczej produkcji COP, „Naród i Państwo” 1938, nr 23–24, s. 8. 
17 Możliwości inwestycyjne związków samorządowych województwa krakowskiego w roku 1938/9, „Przegląd Samo-

rządowy” 1938, nr 5, s. 13. 
18 S. K., Inwestycje komunikacyjne w związku z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego, „Polska Gospodarcza” 

1938, z. 13, s. 521. 
19 Prace Czwartego Polskiego Kongresu Drogowego…, s. 16. 
20 M. Wańkowicz, COP: ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy, Warszawa 1938, s. 140. 
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Projekty sieci dróg kołowych w COP opracowywały: Biuro Planowania Krajowego przy 
Gabinecie Ministra Skarbu oraz Ministerstwo Komunikacji. Swoje postulaty wysuwały 
również władze wojskowe. Kierunki dróg kołowych programowano tak, aby korespondo-
wały one z układem projektowanej sieci kolejowej. Ich główny węzeł komunikacyjny miał 
być zlokalizowany w rejonie Sandomierza. Jednym z ważniejszych elementów planu był 
zamiar przystosowania do nowych warunków gospodarczych trasy biegnącej z Lublina do 
Niska przez Kraśnik i Janów Lubelski. Istotną funkcję miała pełnić natomiast przewidy-
wana linia z Sandomierza do Włodzimierza Wołyńskiego21. Ze względu na poważne po-
trzeby komunikacyjne rodzących się ośrodków miejsko-przemysłowych22 zamierzano 
m.in. doprowadzić drogę bitą łączącą tereny, na których zlokalizowano Państwową Wy-
twórnię Prochu i Materiałów Kruszących w Krajowicach, z trasą Jasło–Kołaczyce23. Na-
leży przy tym zaznaczyć, iż realizacja planów obejmujących budowę dróg kołowych często 
zależała od tego, czy zamierzano na danym terytorium wykonywać jakieś inwestycje 
przemysłowe.  

W 1937 r. nieopodal powstającej Wytwórni Amunicji nr 3 w Majdanie-Dębie zmoder-
nizowano i ułożono 16 km dróg z twardą nawierzchnią (m.in. te, które łączyły wytwórnię 
z osiedlem i trasą Rzeszów–Tarnobrzeg). Z kolei bezpośrednio na terenie Zakładów 
Południowych w Stalowej Woli oraz w ich rejonie ułożono 15 km dróg24. Dokonano od-
nowienia 10–kilometrowej trasy Kraśnik–Urzędów, co pozwoliło na odpowiednie zespo-
lenie linii Lublin–Annopol z Państwową Fabryką Amunicji nr 2 w Dąbrowie-Borze. 
Ostatni z wymienionych obiektów połączono natomiast 3–kilometrową drogą z osiedlem 
fabrycznym. Dzięki wybudowaniu 8–kilometrowego połączenia Niemce–Jawidz udało się 
powiązać powstającą Państwową Fabrykę Amunicji nr 5 w Jawidzu z trasą Lublin–Lubar-
tów. Utworzono również 5 km szosy łączącej teren, na którym zlokalizowano oddział 
Państwowych Zakładów Tele- i Radiotechnicznych w Poniatowej, z linią Opole Lubelskie–
–Kazimierz Dolny25, a na drodze między Białobrzegami a Radomiem położono asfalt26. 
Realizowano ponadto działania związane z powstaniem trasy z Lublina do Łucka przez 
Kijany i Jawidz27. 

Już na samym początku lat trzydziestych, gdy zakończono budowę Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Mościcach, pojawiła się pilna potrzeba stworzenia jezdni łączącej 
Mościce z Tarnowem (przez Chyszów). Do jej ułożenia wykorzystano słabszej jakości kamień 
łamany z Dunajca i dlatego w związku z intensywnym ruchem komunikacyjno-transpor-
towym linia ta wymagała ciągłych remontów. W 1937 r. dostrzeżono konieczność ra-
dykalnej przebudowy drogi i zmiany dotychczasowej nawierzchni na kostkę porfirową lub 
bazaltową28. Informację o planowanych działaniach w zakresie modernizacji tego odcinka 

                                                           
21 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 238, 240, 242. 
22 Ibidem, s. 241. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem, s. 242. 
26 Ibidem, s. 244. 
27 M. Furtak, COP. Centralny Okręg Przemysłowy (COP) 1936–1939. Architektura i urbanistyka. Kraj, region, 

miasto, fabryka, osiedle, budynek, Kraków–Łódź 2014, s. 279. 
28 Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej: AN Kraków], Oddział w Tarnowie [dalej: OwT], Gmina Mościce, 

sygn. GmM67, Pismo Przewodniczącego Wydziału Powiatowego w Tarnowie Mieczysława Syski do Wojewody Kra-
kowskiego, Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy w Krakowie, Dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azo-
towych w Mościcach i Zarządu Miejskiego w Tarnowie z 23 X 1937 r. w sprawie zorganizowania porozumienia 
w przedmiocie wybrukowania drogi Tarnów–Chyszów–Mościce, k. 409. 
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znajdujemy w dodatkowym preliminarzu budżetowym Powiatowego Związku Samorzą-
dowego w Tarnowie na 1938/39 rok budżetowy29. 

W 1938 r. dokonano modernizacji szosy z Rozwadowa do Niska zniszczonej przez inten-
sywny transport. Wskutek tej przebudowy ruch kołowy między Niskiem, Stalową Wolą, 
Rozwadowem i Sandomierzem odbywał się przez Przyszów, co sprawiało, że podróż z Niska 
do Stalowej Woli i Rozwadowa wydłużyła się o 13 km. Utworzono również ważną drogę 
Mielec–Kolbuszowa. Udało się częściowo ukończyć budowę linii  Janów Lubelski–Nisko30. 
Znacznej destrukcji uległa jezdnia Nisko–Rzeszów, a w szczególności jej odcinek między 
Niskiem a Sokołowem Małopolskim, dlatego planowano jej wyremontowanie. Przeprowa-
dzono roboty ziemne pod budowę linii Sokołów Małopolski–Leżajsk, a także sporządzono 
projekt trasy Bojanów–Jeżowe. Zmodernizowano fragmenty dróg Rożnów–Nowy Sącz31, 
Kielce–Radom i Kielce–Chęciny. Na jezdni łączącej Kielce, Busko-Zdrój oraz Tarnów roz-
poczęto kładzenie nawierzchni bitumicznej. Podjęto także działania zmierzające do stwo-
rzenia mostu w Szczucinie. Odcinek drogi Warszawa–Lublin–Lwów ciągnący się między 
Lublinem a wiaduktem na rzece Wieprz wyłożono asfaltem32. Dokonywano nasypów i re-
alizowano prace niwelacyjne pod budowę trasy Kurozwęki–Staszów, dzięki której uzyska-
no by dogodne połączenie Sandomierza z Kielcami. W międzyczasie pojawiła się potrzeba 
prostowania osi drogowej, co wiązało się z koniecznością wywłaszczenia dodatkowych te-
renów. Nie napotkano na żadne opory ze strony miejscowej ludności i już w kolejnym roku 
planowano pokrycie jezdni odpowiednią nawierzchnią. Realizowano ponadto inwestycje 
na trasie Słupia–Nowy Korczyn33 i Mirzec–Trębowiec–Wierzbica–Radom34. Oddano rów-
nież do użytku trasę Działoszyce–Pińczów. W powiecie sandomierskim i opatowskim mo-
dernizowano odcinki gruntowe takie, jak: Sandomierz–Opatów, Sandomierz–Ożarów czy 
inne, położone w okolicach Połańca i Osieka. Tworzono drogę Lipnik–Klimontów–Bogoria. 
Konstruowano most na rzece Opatówce. Budowano szosę z Zamościa do Hrubieszowa, 
która miała stanowić fragment planowanej jezdni kołowej wiążącej Śląsk z Wołyniem. Prze-
budowywano drogę gruntową z Biłgoraja do Sieniawy (fragment trasy wojewódzkiej z Lu-
blina do Przeworska). Sam Powiatowy Związek Samorządowy w Biłgoraju przeznaczył na 
tę inwestycję 86 998,33 zł w roku budżetowym 1937/38 (w tym 15 tys. zł z dotacji od Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie). Rozpoczęto ponadto budowę mostu w Ubieszynie35.  

                                                           
29 AN Kraków, OwT, Wydział Powiatowy w Tarnowie, sygn. PRWT6, Tarnowski Powiatowy Związek Samo-

rządowy. Województwo krakowskie. Budżet administracyjny dodatkowy na rok 1938/39, [b.p.]. 
30 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 243; Nowa arteria komunikacyjna, „COP” 1938, nr 21,  

s. 9; Dalsza rozbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, „Nowiny” 1939, nr 39, s. 2. 
31 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 244; Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Ministerstwo 

Komunikacji w Warszawie 1922–1939 [dalej: MKW], sygn. 1966, Pismo Zakładów Południowych do Departa-
mentu Dróg Kołowych w Ministerstwie Komunikacji z 8 III 1938 r., k. 4. 

32 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 244; (jb), Budowa dróg i mostów w COP, „Polska Zbrojna” 
1939, nr 74, s. 6. 

33 AAN, Związek Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [dalej: ZPRP], sygn. 178, Stopnicki 
Powiatowy Związek Samorządowy. Sprawozdanie roczne rachunkowe za rok 1937/38, k. 98. 

34 Archiwum Państwowe w Kielcach [dalej: AP Kielce], Urząd Wojewódzki Kielecki I [dalej: UWK I], sygn. 5249, 
Iłżecki Powiatowy Związek Samorządowy. Województwo Kieleckie. Wykaz wydatków budżetowych faktycznie wy-
konanych w okresie sprawozdawczym od 1 IV 1938 r. do 31 III 1939 r., k. 23; AAN, MKW, sygn. 1967, Stan reali-
zacji planu rozbudowy dróg państwowych i samorządowych województwa kieleckiego na dzień 1 XI 1936 r., k. 18. 

35 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 244–245; AAN, ZPRP, sygn. 271, Biłgorajski Powiatowy 
Związek Samorządowy. Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu za 1937/38 r., [b.p.]; AP Kielce, UWK I, 
sygn. 5465, Powiatowy Związek Samorządowy w Sandomierzu. Wykaz wydatków faktycznie wykonanych i do-
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Zamierzano także utworzyć linię łączącą Warszawską Odlewnię Metali Półszlachet-
nych Erazma Mieszczańskiego i Tadeusza Jaroszyńskiego w Gorzycach z traktem Tarnów–
–Mielec–Sandomierz. W planach było też ułożenie kamiennej nawierzchni na odcinkach 
Gorzyce–Antoniów i Majdan–Baranów Sandomierski36. Realizowano prace inwestycyjne 
przy doprowadzeniu drogi kołowej do Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu37. 
Wraz z końcem listopada 1938 r. w powiecie puławskim oddano do użytku linię między 
Kośminem a Żyrzynem, którą wyłożono klinkierem, wydatkując na ten cel 600 tys. zł38. 
Postulowano również gruntowną modernizację dróg Koprzywnica–Klimontów i Opole 
Lubelskie–Kraśnik oraz budowę nowej drogi bitej Grębów–Przyszów39. 

W 1939 r. planowano kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich sezonach. Za-
mierzano realizować budowę dróg bitych Biłgoraj–Szczebrzeszyn, Biłgoraj–Nisko, Kock–
–Lubartów, Piwniczna–Żegiestów, Krynica–Wąsowa, remont linii Starachowice–Skarżysko-
-Kamienna, Starachowice–Radom i Starachowice–Ostrowiec Świętokrzyski i renowację 
szosy bitej Sandomierz–Rzeszów40. Planowano kontynuować budowę dróg Sandomierz–
–Ożarów–Radom, Kielce–Busko-Zdrój i Janów Lubelski–Nisko41. Prowadzono dalsze prace 
nad budową drogi Sokołów Małopolski–Leżajsk42. Rozpoczęto też kładzenie nawierzchni 
bitumicznej na trasie Kielce–Jędrzejów–Kraków43. Dążono do finalizacji przebudowy krót-
kich odcinków w powiecie sandomierskim, stopnickim i pińczowskim, dzięki czemu ważne 
znaczenie uzyskać miała linia Sandomierz–Nowy Korczyn będąca fragmentem tzw. traktu 
nadwiślańskiego44. Planowano dodatkowo wykonać ważne inwestycje drogowe na szlakach 
Starachowice–Tychów–Wierzbica oraz Ożarów–Wyszmontów–Jakubowice–Sandomierz, 
dzięki którym Warszawa miała zyskać najkrótsze połączenie z COP45. Zamierzano też skon-
struować mosty w Sandomierzu i Morawicy pod Kielcami46. W Dębicy przystąpiono natomiast 
do budowy jezdni łączącej miasto z miejscowymi Zakładami Chemicznymi „Dębica” S.A.47 

Wskazywano potrzebę wykonania kapitalnego remontu połączenia między Bzinem i Fa-
bryką Amunicji w Skarżysku-Kamiennej oraz trasy od Wymysłowa do Ostrowca Święto-
krzyskiego przez Kolonię Robotniczą48. Należało dokonać też gruntownej modernizacji 
                                                           
chodów faktycznie uzyskanych w czasie od 1 IV 1938 r. do 31 III 1938 r., k. 31; AAN, ZPRP, sygn. 153, Protokół 
posiedzenia Rady Powiatowej w Pińczowie w dniu 20 IX 1938 r., [b.p.]. 

36 AP Kielce, Oddział w Sandomierzu [dalej: OS], Wydział Powiatowy w Tarnobrzegu, sygn. 3, Protokół nr 52 
uchwał powziętych na posiedzeniu Wydziału Powiatowego 24 II 1938 r., k. 560–561; Z. Jaworski, Mapa samo-
chodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, [b.m.w.], [b.d.w.]. 

37 Centralny Okręg Przemysłowy, „ Ilustrowany Kalendarz »Wsi Polskiej« na rok 1939”, s. 117. 
38 Puławy, „COP” 1938, nr 26, s. 9. 
39 J. Gołębiowski, COP. Dzieje industrializacji…, s. 243. 
40 Ibidem, s. 245; Dalsza rozbudowa… 
41 Inwestycje w powiecie sandomierskim, „COP” 1939, nr 4, s. 6; Roboty drogowe w COP kosztem 15 mln zł, 

„Polonia” 1939, nr 5176, s. 6; Dalsza rozbudowa… 
42 Powiat łańcucki (II), „COP” 1939, nr 6, s. 7; Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Rze-

szowie, sygn. 4, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. Budżet wydziału 1940/41, k. 24. 
43 (jb), op. cit., s. 6; Sezon prac inwestycyjnych w COP w pełnym toku, „COP” 1939, nr 13, s. 8. 
44 (jb), op. cit., s. 6. 
45 Ibidem, s. 6; AAN, Prezydium Rady Ministrów w Warszawie, sygn. 56–42, Sprawozdanie wojewody kielec-

kiego o ogólnym stanie województwa kieleckiego i działalności administracji państwowej na obszarze wojewódz-
twa kieleckiego za okres 1937/38, k. 46. 

46 (jb), op. cit., s. 6; Sandomierz, „COP” 1939, nr 9, s. 10. 
47 Dębica, „COP” 1939, nr 21, s. 9. 
48 AP Kielce, Akta gminy Bliżyn, sygn. 8, Protokół 3 posiedzenia Rady Gminnej odbytego 30 IV 1938 r., k. 23– 

–24; AP Kielce, OS, Akta gminy Kunów, sygn. 935, Protokół nr 26 posiedzenia Zarządu Gminnego w Kunowie 
odbytego 12 XI 1938 r., k. 156–157. 
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linii Tarnów–Kraków, która była jednym z najruchliwszych traktów komunikacyjnych  
w COP49. Przewidywano również budowę ulepszonej nawierzchni na odcinkach Tarnów–
–Krynica i Sandomierz–Jarosław oraz skonstruowanie stałych przepraw mostowych na 
Wiśle w Annopolu i Nowym Korczynie50. W 1939 r. utworzono półstałe wiadukty w Świer-
żach koło Kozienic, w Solcu nad Wisłą, a także w Baranowie Sandomierskim i Nowym 
Korczynie51. W razie potrzeby, do momentu powstania mostów przecinających Wisłę i San, 
brano pod uwagę możliwość organizacji doraźnych połączeń promowych52. 

 

 

Ryc. 1. Planowanie Krajowe. Układ dróg bitych o nawierzchni ulepszonej  

(jeden z planów gospodarczo-przestrzennych sporządzonych w formie plansz  

w Biurze Planowania Krajowego przy Gabinecie Ministra Skarbu).  

Przy planszy widoczne podpisy Tadeusza Ruttie'ego i Bronisława Rudzińskiego. 
 

Źródło: J. Rakowski, Polityka inwestycyjna i planowanie inwestycji, Warszawa 1939, s. 32. 
 

                                                           
49 AN Kraków, Urząd Wojewódzki Krakowski [dalej: UWK], sygn. UWKr 520, Pismo Wojewody Krakowskiego 

do Ministra Komunikacji w Warszawie z września 1938 r. w sprawie robót drogowych w r. 1939/40 w wojewódz-
twie krakowskim, [b.p.]. 

50 H. Radocki, Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce. Geneza, terytorium, ludność, gospodarstwo, miasta. COP 
jako teren inwestycyjny, znaczenie i zadania COP, mapy orientacyjne, tablice, Warszawa 1939, s. 84; J. Kowal, Stan 
sieci komunikacyjnej w województwie krakowskim w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Annales Academiae Paeda-
gogicae Cracoviensis. Studia Historica” 2005, t. 4, fol. 28, s. 141.  

51 J. Iwoła, Z dziejów komunikacji w województwie kieleckim w latach 1918–1939 w świetle akt Archiwum Pań-
stwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2013, t. 2, s. 111. 

52 AP Kielce, OS, Akta miasta Niska, sygn. 120, Protokół spisany 28 XII 1938 r. z posiedzenia Rady Miejskiej w Ni-
sku, s. 83; Pismo mieszkańców przysiółka Zasanie do Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej w Nisku (1939 r.), k. 102. 
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Ryc. 2. Budowa drogi w okolicach Mielca prowadzącej do Państwowych Zakładów Lotniczych. 
 

Źródło: Centralny Okręg Przemysłowy, „Ilustrowany Kalendarz »Wsi Polskiej« za 1939 r.”, s. 117. 
 
Problemy związane z finansowaniem budowy i modernizacji dróg dotyczyły częściowo 

samorządów, które borykały się niedoborem środków na inwestycje. W związku z tym po-
stulowano wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wybrane trasy w razie zwiększenia ich roli 
gospodarczo-komunikacyjnej wykraczającej poza zasięg lokalny zostaną przekwalifikowa-
ne np. na jezdnie państwowe53. Dotychczasowe badania dowiodły, że w skali ogólnej w przy-
padku dróg kołowych w okresie budowy COP nie odnotowano jakiejś zdecydowanej popra-
wy w dynamice dokonywanych inwestycji54. Większość opisanych przedsięwzięć pozostała 
w fazie planów. Jeżeli chodzi o finansowy wymiar budowy dróg kołowych w COP, to zacho-
wała się jedna informacja wskazująca na koszt prac wykonanych w zarządzie Minister-
stwa Komunikacji. W 1937 r. wydano na te prace 5657 tys. zł, w 1938 r. zaś większą już 
sumę – 14 580 tys. zł, co razem wynosi 20 237 tys. zł (łącznie z robotami realizowanymi 
na kredyt)55. 

Warto dodać, iż w okresie międzywojennym w Niemczech i we Włoszech na szeroką skalę 
rozpoczęto budowę nowoczesnych dróg kołowych – autostrad. Echa tych wielkich inwesty-
cji dotarły również do Polski, co wytyczyło kierunek działań modernizacyjnych. Podczas 
IV Polskiego Kongresu Drogowego w Warszawie inż. Melchior Władysław Nestorowicz, 
rozwijając ideę inż. Aleksandra Gajkowicza z I Polskiego Kongresu Inżynierów we Lwowie 
z 1937 r., przedstawił projekt utworzenia w Polsce 4700 km autostrad rozumianych jako 
drogi przeznaczone wyłącznie dla szybkiego i dalekobieżnego ruchu samochodowego i odpo-
wiednio do tego przystosowane. Projekt M.W. Nestorowicza zakładał budowę autostrad 
dwóch kategorii. Fragmenty projektowanej sieci miały przebiegać przez teren COP. Wśród 

                                                           
53 AN Kraków, UWK, sygn. UWKr 98a/II, Protokół z rewizji działalności finansowej i gospodarczej Powiato-

wego Związku Samorządowego w Mielcu, przeprowadzonej w dniach od 3 do 10 grudnia 1938 r. przez delegata 
Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego, Ludwika Gierlickiego, k. 3385. 

54 Zob. W. Chudzik, Gospodarczo-finansowe aspekty działalności samorządu terytorialnego w ramach inwe-
stycji Centralnego Okręgu Przemysłowego (1936–1939), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2011,  
t. 71, s. 95. 

55 Inwestycje publiczne w COP. Z materiałów Biura Planowania przy Gabinecie Ministra Skarbu, „Polska Gospo-
darcza” 1938, z. 48, s. 1716. 
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dróg pierwszej kategorii miały być to odcinki: Katowice–Kraków–Lwów, Warszawa–Lublin–
–Lwów–granica państwa oraz Puławy–Sandomierz–Przemyśl, w przypadku zaś drugiej 
kategorii: Warszawa–Kielce–Kraków oraz Piotrków Trybunalski–Kielce–Sandomierz. 
Widać zatem, iż trasy te miały przecinać jedne z ważniejszych ośrodków miejsko-przemysło-
wych okręgu centralnego i jednocześnie usprawniać handel, transport osób i towarów. 
Jest to tym bardziej istotne, że planowana sieć dróg w Polsce miała stanowić element euro-
pejskiego systemu połączeń w ramach komunikacji kołowej. Wskazane wyżej projekty 
miały także pozwolić na odpowiednie połączenie Górnego Śląska z Wołyniem oraz polskie-
go wybrzeża z Morzem Czarnym. Pomysły M.W. Nestorowicza w pewnym sensie wpisy-
wały się w przedstawioną w 1938 r. przez wicepremiera i ministra skarbu – Eugeniusza 
Felicjana Kwiatkowskiego koncepcję 15–letniego planu gospodarczego, zakładającego 
modernizację i ujednolicenie całej struktury społeczno-gospodarczej Polski. Ograniczone 
możliwości finansowe pozwalały bowiem na realizację tak szeroko zakrojonego projektu 
budowy dróg kołowych jedynie w perspektywie długoletniej56.  

U schyłku Drugiej Rzeczypospolitej zanotowano dynamiczny rozwój samochodowego 
przewozu towarów i osób. Rozwijające się przedsiębiorstwa publiczne i prywatne nabywa-
ły coraz więcej pojazdów dostawczych. Co więcej, w dokumencie Centralnego Archiwum 
Wojskowego poświęconym transportowi i komunikacji w COP informowano, że „potrze-
by przemysłowe wymiany towarowej, aprowizacja centrów przemysłowych oraz potrzeba 
zabezpieczenia rzeszom pracowniczym dojazdu na miejsce pracy i do miejsc letniskowych 
i wypoczynkowych wymagają szybkiego uruchomienia połączeń autobusowych między 
tworzącymi się centrami przemysłowymi i okolicami wypoczynkowymi”57.  

Delegatura Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych i Związku Izb Przemysłowo-
-Handlowych w Sandomierzu zauważyła, że silny ruch inwestycyjny i zapotrzebowanie na 
środki transportu przyczyniły się do korzystnej koniunktury dla rozwoju przedsiębiorstw 
trudniących się przewozem towarów. Uznano, iż ośrodkami, w których najbardziej opłacało 
się utworzyć takie jednostki gospodarcze, były: Lublin, Radom, Skarżysko-Kamienna, Rze-
szów, Przemyśl, Tarnów i Sandomierz58. Przeprowadzano liczne badania stanu zapotrzebo-
wania na połączenia komunikacyjne, które miały uprawniać transport towarowy i osobo-
wy. Już w pierwszym roku budowy COP Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zwróci-
ła się do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie, wskazując na podstawie przeprowadzonego 
rozpoznania na konieczność uruchomienia kilku linii autobusowych na trasach: Rzeszów–
–Babica–Niebylec–Brzozów (przez Jasienicę), Rzeszów–Łańcut–Przeworsk–Oleszyce–Lu-
baczów, Rzeszów–Strzyżów, Rzeszów–Sędziszów Małopolski–Ropczyce–Wielopole Skrzyń-
skie, Rzeszów–Dynów–Sanok (przedłużenie istniejącej komunikacji), Rzeszów–Tarno-
brzeg, Łańcut–Przeworsk–Jarosław, Nisko–Sokołów Małopolski–Rzeszów, Nisko–Rozwa-
dów–Tarnobrzeg–Sandomierz, Nisko–Kolbuszowa–Mielec–Dębica, Nisko–Rudnik nad 
Sanem–Leżajsk–Przeworsk oraz Przeworsk–Jarosław59. W jednym z dokumentów Cen-

                                                           
56 J. Kaliński, Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Warszawa–Łódź 2011, s. 5–7; M.W. Nestorowicz, 

Problem budowy dróg samochodowych (autostrad) w Polsce, [w:] Prace Czwartego Polskiego Kongresu Drogowego…, 
[b.n.s.]; J. Gołębiowski, Inwestycje drogowe w okresie II Rzeczypospolitej, „Studia Historyczne” 1997, nr 1 (156), s. 78; 
Potrzeby komunikacyjne COP… 

57 Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW], Gabinet Ministra Spraw Wojskowych 1918–1939 [dalej: 
GMSW], sygn. I.300.1.645, Motoryzacja i komunikacja autobusowa w COP, [b.p.]. 

58 O warunkach osiedleńczych w COP, „COP” 1938, nr 19, s. 7. 
59 Sprawozdanie o działalności i stanie gospodarczym okręgu Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w roku 

1937, Kraków 1938, s. 196. 
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tralnego Archiwum Wojskowych można również znaleźć informację o postulacie wprowa-
dzenia dodatkowych kursów autobusowych m.in. na trasach Rzeszów–Kolbuszowa– 
–Tarnobrzeg oraz nowego połączenia na odcinku Kraśnik–Urzędów60. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie wraz ze swoją Ekspozyturą w Rzeszowie, 
m.in. w związku ze zgłoszeniami osób chętnych do prowadzenia biznesu transportowego, 
sprawdzała możliwości w zakresie utworzenia przedsiębiorstw (1) trudniących się zarobko-
wym przewozem towarów pojazdami mechanicznymi na trasach: Tarnobrzeg–Rozwadów–
–Stalowa Wola–Rzeszów–Przeworsk61, Przemyśl–Jarosław–Przeworsk–Rozwadów–Tarno-
brzeg–Sandomierz62, Rzeszów–Lwów63, Rzeszów–Tarnów–Kraków–Katowice64, Rzeszów–
–Sokołów Małopolski–Nisko65, a także (2) zajmujących komercyjnym przewozem osób 
autobusami na odcinkach: Kraków–Wieliczka–Niepołomice–Bochnia–Brzesko–Wojnicz–
–Tarnów–Lisia Góra–Radomyśl Wielki–Mielec–Tarnobrzeg–Sandomierz66, Sandomierz– 
–Nisko, Rozwadów–Stalowa Wola–Nisko67 oraz Rzeszów–Łańcut–Leżajsk68. 

W związku ze zwiększającą się skalą podróżowania powstawały różne przedsiębiorstwa 
oferujące transport osób. Jednym z nich była Lubelsko-Ostrowiecka Spółka Samochodo-
wa, która powstała w listopadzie 1936 r. Dysponowała ona 21 pojazdami (Fiat i Chevrolet) 
realizującymi kursy z Lublina m.in. do Kraśnika, Janowa Lubelskiego, Sandomierza, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Urzędowa, Bychawy i Zakrzówka. Znaczną część podróżnych 
stanowili pracownicy różnych fabryk COP. Spółka inwestowała w swój rozwój, budując 
garaże, stacje benzynowe, stacje i postoje autobusowe oraz inne podobne punkty. Plano-
wano także m.in. budowę dużego dworca w Kraśniku wraz z mieszkaniami dla personelu 
i garażami dla taboru autobusowego. Firma borykała się jednak z pewnymi problemami, 
jak choćby z niedostatkami kapitału, kłopotami z uzyskaniem nowych koncesji oraz z decy-
zją władz centralnych odmawiających przyznania ulg inwestycyjnych69.  

Kolejnym ważnym przedsiębiorstwem organizującym transport osobowy była Lubelska 
Komunikacja Samochodowa Stanisław Kierszyca i S-ka założona w 1938 r. w wyniku fuzji 
kilku mniejszych zakładów. Firma realizowała przewozy na szlakach między Lublinem, Bia-
łą Podlaską, Międzyrzecem, Włodawą, Siedlcami, Lubartowem i Parczewem. Spółka dyspo-
nowała w większej części nowym taborem 40 pojazdów marki Polski Fiat. Wśród planów 
inwestycyjnych przedsiębiorstwa znalazła się m.in. budowa 14 poczekalni, ok. 70 przy-

                                                           
60 CAW, GMSW, sygn. I.300.1.645, op. cit., [b.p.]. 
61 AP Kielce, OS, Akta miasta Tarnobrzega [dalej: AmT], sygn. 50, Pismo Izby Przemysłowo-Handlowej w Kra-

kowie do Zarządu Miejskiego w Tarnobrzegu z 16 II 1939 r., k. 225.  
62 Ibidem, sygn. 50, Pismo Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie do Zarządu Miejskiego w Tarnobrzegu 

z 16 III 1939 r., k. 236. 
63 AN Kraków, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie I [dalej: IPHK I], sygn. IPHKr74, Sprawozdanie ty-

godniowe z czynności wykonanych w Ekspozyturze Biura Izby w Rzeszowie (21 VIII 1937 r.), [b.p.]. 
64 Ibidem, sygn. IPHKr74, Sprawozdanie miesięczne Ekspozytury Biura Krakowskiej Izby Przemysłowo-Han-

dlowej w Rzeszowie spisane 30 XI 1937 r., [b.p.]. 
65 Ibidem, sygn. IPHKr74, Sprawozdanie z działalności Ekspozytury Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Rze-

szowie za miesiąc sierpień 1938 r., [b.p.]. 
66 AP Kielce, OS, AmT, sygn. 50, Pismo Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie do Zarządu Miejskiego w Tar-

nobrzegu z 23 II 1939 r., k. 227. 
67 AN Kraków, IPHK I, sygn. IPHKr74, Sprawozdanie z działalności Ekspozytury Biura Izby Przemysłowo-Han-

dlowej w Rzeszowie za miesiąc sierpień 1938 r., [b.p.]. 
68 Ibidem, sygn. IPHKr74, Sprawozdanie z działalności Ekspozytury Biura Krakowskiej Izby Przemysłowo-Han-

dlowej w Rzeszowie za czas od 1 do 10 października 1938 r., [b.p.]. 
69 (M), Komunikacja autobusowa w COP-ie, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1939, nr 118, s. 15. 



Inwestycje w zakresie komunikacji i transportu drogowego…  115 
 

 

stanków oraz 15 garaży. Udało się oddać do użytku garaż w Parczewie, a w przygotowaniu 
było utworzenie poczekalni i garażu w Lubartowie70.  

Ważną rolę pełniła również Lubelsko-Zamojska Spółka Samochodowa powstała w 1938 r. 
z połączenia firm istniejących od 1934 r. Oferowała ona przewóz osób m.in. na trasach: 
Lublin–Krasnystaw–Zamość–Biłgoraj oraz Lublin–Chełm–Hrubieszów–Turobin–Zamość–
–Komarów. W powsiadaniu firmy znajdował się prawie nowy tabor składający się z 43 wo-
zów: Fiatów Polskich i Chevroletów. Spółka planowała budowę garaży i poczekalni w 17 miej-
scowościach, a także utworzenie 68 przystanków71.  

Innej firmie – Jasielskiej Spółce Autobusowej – udało się uzyskać ulgi inwestycyjne dzięki 
zadeklarowaniu realizacji szeregu inwestycji wartych znaczną wówczas sumę 200 tys. zł 
(zakup: 8 nowych podwozi marki Chevrolet lub innych producentów, 8 nowych karoserii 
samochodów osobowych lub ciężarowych, parceli pod budowę garaży i warsztatów obsługi 
w Tarnowie oraz urządzeń wewnętrznych do tych obiektów; konstrukcja garaży, ewentu-
alnie utworzenie stacji autobusowej w Jaśle oraz instalacja urządzeń postojowych w szeregu 
miejscowościach w COP)72. Należy wspomnieć również o Kolbuszowskiej Spółce Samocho-
dowej, która organizowała kursy na trasie Rzeszów–Kolbuszowa–Sandomierz. Uruchomi-
ła ona również ważne połączenie z Rzeszowa przez Kolbuszową do Mielca73. Motoryzacja 
u schyłku lat trzydziestych przejawiała stopniowo coraz większy rozwój, jednak był on dopie-
ro w zalążku. W 1938 r. w części rejonu „C” zarejestrowanych było mniej niż 100 samocho-
dów ciężarowych i mniej niż 200 osobowych74. Warto na koniec wspomnieć, że w ramach 
procesu rozbudowy związanej z tworzeniem COP, Puławy uzyskały nowy dworzec autobuso-
wy75. Warto dodać, że przedstawiciele poszczególnych firm narzekali na zły stan dróg, który 
przyczyniał się do konieczności wykonywania częstych i kosztownych napraw taboru76.  

Trzeba również dodać, że dla pracowników fabryk organizowano zakładowy transport 
samochodowy77. We wspomnianych już Zakładach Południowych w Stalowej Woli wprowa-
dzono rozwiązania ułatwiające robotnikom nabywanie rowerów i motocykli (z tych ostat-
nich korzystali głównie wysoko wykwalifikowani robotnicy)78. 

Potrzeby w zakresie organizowania przewozów samochodowych miały również charak-
ter lokalny. Pojawiło się np. zapotrzebowanie na utworzenie regularnej miejskiej komuni-
kacji autobusowej w Rzeszowie79. W okresie budowy COP dynamiczny rozwój odnotowała 
Miejska Komunikacja Autobusowa w Lublinie. W 1936 r. przedsiębiorstwo otrzymało kon-
cesję na eksploatację linii zamiejscowych: Lublin–Piaski oraz Lublin–Nałęczów–Kazimierz 
Dolny. W celu realizacji przewozu osób na nowych trasach zakupiono odpowiednie pojazdy. 
Dochody uzyskane z transportowania pasażerów na tych odcinkach pozwoliły na odbudo-
wanie budżetu przedsiębiorstwa uszczuplonego w okresie światowego kryzysu ekonomicz-

                                                           
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 AAN, Ministerstwo Skarbu w Warszawie, sygn. 6564, Wykaz przedsiębiorstw i osób, którym przyznano prawo 

do ulg na podstawie ustawy o ulgach inwestycyjnych z dnia 9 IV 1938 r., k. 4; sygn. 5900, Jasielska Spółka Autobu-
sowa sp. z o.o. Wykaz dokonanych i planowanych inwestycji (7 XII 1938 r.), k. 482. 

73 Kolbuszowa, „COP” 1939, nr 2, s. 9–10. 
74 M. Kozanecka, Przewozy towarowe i osobowe w województwie rzeszowskim w latach 1930–1963, Kraków 1967, s. 19. 
75 Puławy, „COP” 1939, nr 14, s. 9. 
76 (M), op. cit., s. 15. 
77 A. Rybka, Centralny Okręg Przemysłowy a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Rzeszów 1995,  

s. 278. 
78 T. B., Społeczne oblicze COP. V. Komunikacja i handel, „Gazeta Polska” 1938, nr 114, s. 8. 
79 O komunikację autobusową w Rzeszowie, „Zew Rzeszowa” 1938, nr 2, s. 13. 
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nego. Pod koniec 1936 r. firma zakupiła nowe autobusy zasilane olejem gazowym, dzięki 
czemu znacznie obniżono koszty eksploatacji i w efekcie potaniały bilety miejskie. Zwięk-
szał się ruch pasażerski na terenie miasta. Miejska Komunikacja Autobusowa u schyłku lat 
trzydziestych wciąż stopniowo zwiększała swój tabor i stawiała nowe budynki warsztatowe. 
Pod koniec 1938 r. rozpoczęto bowiem budowę nowego garażu, który miał pomieścić  
30 pojazdów, a jego konstrukcja pozwalała w przyszłości na jego powiększenie80. 

Podsumowując powyższe rozważania, można dojść do wielu interesujących wniosków. 
Kierunki rozwoju komunikacji i transportu drogowego w COP w większości opierały się na 
wytycznych fundamentalnego elementu planu COP, tj. rozwoju przemysłu. Przy opracowy-
waniu projektów kierowano się bowiem – ze względów zarówno militarnych, jak i gospodar-
czych – interesem powstających i rozbudowywanych ośrodków miejskich i przemysłowych. 
Niemniej jednak część przedsięwzięć związana była z potrzebami społecznymi i chodzi 
tutaj głównie o transport osobowy. Przedstawione informacje dowodzą niezbicie, że z budo-
wą COP nierozerwalnie łączył się plan wdrożenia przemyślanej polityki komunikacyjnej. 
Nawet jeżeli określone przedsięwzięcia chcieli realizować przedsiębiorcy prywatni, to roz-
wój inwestycji w tym zakresie starał się koordynować samorząd gospodarczy.  

Ilość wdrożonych projektów nie była zbyt duża w stosunku do okresu poprzedzającego 
budowę COP (aczkolwiek nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy określone plany 
zostały zrealizowane). Można jednak stwierdzić, iż twórcy COP mieli nowoczesne i kom-
pleksowe podejście do polityki komunikacyjnej. Czyniono starania, aby w analizach potrzeb 
COP nie ominąć żadnego problemu związanego z transportem drogowym, co widoczne jest 
chociażby na podstawie analiz dokonywanych przez samorząd gospodarczy. 

Jedynie część przedsięwzięć udało się zrealizować. Państwo i samorządy dysponowały 
bowiem ograniczonymi środkami finansowymi, które mogły być przeznaczone m.in. na bu-
dowę dróg kołowych. W pierwszej kolejności starano się wykonywać najpilniejsze zada-
nia. Często polegały one jedynie na renowacji istniejących szlaków, która nierzadko prze-
prowadzana była prowizorycznie81. 

Tworzenie nowych tras miało stanowić niewątpliwie ważny czynnik mający w dalszej 
perspektywie przybliżyć życie miejskie przeludnionej wsi. W ramach opracowywania pla-
nów starano się implementować te rozwiązania, które z pozytywnym skutkiem wdrożono 
w zachodniej Europie, tj. autostrady. Większość opisanych przedsięwzięć wiązała się ściśle 
z programem zagospodarowania COP. Należy jednocześnie podkreślić, iż wszystkie silnie 
wpisywały się w politykę modernizacji całego kraju. Nie bez powodu mówiono w nawiąza-
niu do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, że „Polska przypomina obwarzanek na krań-
cach pełny, a w środku pusty”82. Planowane inwestycje drogowe w COP miały w praktyce 
duże znaczenie zarówno lokalne, regionalne, ogólnopolskie, jak i europejskie. W przypad-
ku infrastruktury komunikacyjnej zakładów przemysłowych i osiedli ważna była kwestia 
nie tylko rozbudowy ulic wewnętrznych, ale również stworzenia odpowiednich szlaków 
doprowadzających nowe ośrodki do głównych tras. 

Można uznać, że budowa COP stała się bardzo ważnym elementem polityki mającej 
na celu unowocześnienie poprzez motoryzację kraju. Andrzej Piskozub, mając na myśli roz-
winięte kraje zachodnioeuropejskie, podkreślił, że w XX w., na terytoriach, które zostały 
najwcześniej objęte rewolucją przemysłową, rozwój transportu samochodowego zaczął 

                                                           
80 Rozwój komunikacji autobusowej w Lublinie, „COP” 1939, nr 30, s. 34. 
81 Złe drogi w COP-ie hamują rozwój gospodarczy tego ośrodka, „Express Poranny Kielce–Radom” 1939, nr 32, s. 5. 
82 F. Zweig, Pomiędzy dwiema wojnami, Londyn 1945, s. 26. 
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stopniowo zwiększać swoje znaczenie w stosunku do kolejowego83. Myślę, że przy realizo-
waniu określonych przedsięwzięć w COP (takich, jak rozrost połączeń autobusowych) 
zdawano sobie sprawę, iż w dalszej perspektywie komunikacja kołowa skazana jest na 
dynamiczniejszy rozwój niż transport kolejowy. 

 
 ................................................................................................  
Investments in the Area of Communications and Road Transportation 

in the Central Industrial District (1936–1939) –  
Plans and Implementation 

 

The plan for and implementation of the Central Industrial Region (COP) 

was an enterprise concerning many branches of economy and other related 

spheres. The principal investment objective was to build up industry, partic-

ularly arms industry. The problem of the development of road network, dis-

cussed in the article, was one of those fields whose directions of develop-

ment were largely determined by the industrialization process. The transport 

policy in the COP was planned and ambitious. The limited financial resources 

were the factor that narrowed the then possibilities of investment imple-

mentation, which is why a wide array of plans remained only at the plan-

ning stage. Regardless of the development of roads, the emerging social 

and economic needs increased the demand for additional road connec-

tions: passenger and freight car transport. New transport connections were 

also created, also at the local level, an example being the development of 

city transport in Lublin.  
 

Keywords: road communications, road transportation, Central Industrial 

Development, Second Republic of Poland, history of transportation 
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83 A. Piskozub, Czasoprzestrzeń transportowa, Toruń 2004, s. 153. 
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Idea asymilacji państwowej Ukraińców w Małopolsce Wschodniej  

w międzywojennej refleksji politycznej Aleksandra Bocheńskiego 
 

 ................................................................................................  
W okresie II Rzeczypospolitej Aleksander Bocheński jednym z głównych 

zagadnień swej publicystyki uczynił problematykę mniejszości ukraińskiej 

zamieszkującej państwo polskie. Odrzucał koncepcję polonizacji, w zamian 

postulując działania określane mianem asymilacji państwowej, mające do-

prowadzić do wyzbycia się przez Ukraińców wrogości wobec Polski. W swych 

rozważaniach Bocheński skupiał się przede wszystkim na ludności Małopolski 

Wschodniej, uznając ten obszar za kluczowy dla realizacji swych wizji. Z po-

rozumienia Polaków i Ukraińców pragnął uczynić podstawę wspólnej walki 

obu narodów w celu rozbicia Związku Sowieckiego i stworzenia sojuszu państw 

przeciwdziałających rosyjskiemu ekspansjonizmowi. Jego koncepcje poparte 

były ścisłymi danymi i logiczną argumentacją. Zwalczał szykany wobec Ukra-

ińców, traktując je jako działania prowadzące do pogorszenia sytuacji 

wewnętrznej w województwach południowo-wschodnich. 

 

Słowa kluczowe: Aleksander Bocheński, Druga Rzeczpospolita, Ukraińcy, 

Małopolska Wschodnia, publicystyka 

 ................................................................................................  
 
 

Aleksander Bocheński był publicystą o wyjątkowo bogatym dorobku, poruszającym szereg 
rozmaitych zagadnień politycznych, społecznych, ekonomicznych, historycznych i kultu-
ralnych. Znany jest przede wszystkim jako reprezentatywny dla środowiska Bolesława Pia-
seckiego, chociaż posiadający w nim znaczną autonomię ideową, rzecznik realizmu politycz-
nego afirmujący rzeczywistość pojałtańską na ziemiach polskich. Niemniej pierwszy etap 
jego publicystycznej działalności miał miejsce w II Rzeczypospolitej, gdzie był jednym  
z czołowych ideologów zarówno środowiska określanego mianem „mocarstwowców” sku-
pionych wokół Jerzego Giedroycia, jak i redagowanych przez niego pism „Bunt Młodych” 
i „Polityka” stanowiących forum młodych intelektualistów będących rzecznikami rede-
finicji celów narodowej polityki polskiej, która ich zdaniem była niezbędna dla zachowa-
nia niepodległości i integralności państwa polskiego. Obok Aleksandra Bocheńskiego zali-
czali się do nich przede wszystkim jego młodszy brat Adolf, a także Mieczysław Pruszyń-
ski, Kazimierz Studentowicz, Konstanty Łubieński1. 

Bocheński pisał wówczas o środowisku mocarstwowców, jako o „generacji, która prze-
kreśliła wszystkie schematy i formułki przedwojenne, która chce łączyć horyzonty zupełnie 
                                                           

1 Na temat tego środowiska patrz: M. Król, Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, 
Paryż 1979; R. Tomczyk, Myśl mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008. 
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nowe i szerokie z precyzją analizy, która odrzuca wszelką łatwiznę i frazesowiczostwo[,]  
w jakim tonie nasza smutna współczesność […]. [K]ryterium najwyższym jest Polska Racja 
Stanu, a jego wytyczną najbardziej niezmienną Polski Militaryzm”2. Publicystyka mocar-
stwowców polegać miała „na galwanizowaniu »życia narodu«, na szerzeniu wielkiego prądu 
imperialnego, który przejąć musi serca i dusze Polaków […]. Nie dlatego, że nie widzimy 
kierunków nurtujących polską psychikę narodową, ale dlatego, że widzimy je aż nadto 
dobrze z wszystkimi jego błędami i groźbami, dlatego, że pragniemy nurt ten odwrócić oto 
dlaczego, walczymy o nasze tezy, bez względu na ich popularność”3. Kluczowe było dla nich 
pragnienie: „żebyśmy to kiedyś zaczęli mówić i myśleć, a żeby szerokie sfery inteligencji 
nas słuchały i przejęły nasze plany”4, gdyż „w tym marazmie i bezprogramowości komplet-
nej zarówno B[ezpartyjnego] B[loku Współpracy z Rządem], jak i konserwatystów »Bunt 
[Młodych]« ma za zadanie wytyczenie jasnej linii, bez której nie ma mowy o żadnym solid-
nym ugrupowaniu politycznym”5. Bocheński podkreślał, że „pismo ma to do siebie, że jest 
wydawane z pewnym rozmachem, i idzie na massy, nie tylko na konserwę, jak dotąd cała 
nasza prasa prawicowa”6. 

Dla celu zasadniczego, jakim była mocarstwowa pozycja Polski na arenie międzynaro-
dowej, Bocheński i pokrewni mu ideowo publicyści za warunek konieczny uznali zmianę 
polskiego położenia geopolitycznego. Dokonać się to mogło jedynie w przypadku rozbicia 
jednego z wrogich sąsiadów – Niemiec lub Związku Sowieckiego. Wybór tego państwa, do 
którego likwidacji należało dążyć, nie miał być wyborem ideowym, lecz czysto pragmatycz-
nym. Przychylano się do koncepcji dezintegracji Sowietów, jeśli zaistnieje taka potrzeba, 
również w sojuszu z Berlinem, do czego w swej publicystyce przychylał się bardzo mocno 
Bocheński7. Niemniej dla realizacji tego celu, ale też z innych względów obiektywnych, nie-
zbędne było zachowanie wewnętrznej spoistości państwa polskiego. Tej zaś, obok napiętej 
sytuacji społecznej, w sposób oczywisty zagrażał konflikt zarówno administracji, jak i szero-
kich sfer narodu z mniejszościami narodowymi. Bocheński trafnie sądził, że kluczowe w tej 
kwestii jest ułożenie stosunków z najliczniejszą i najbardziej prężną z nich – Ukraińcami. 
I właśnie przybliżenie genezy i uzasadnień koncepcji, jaką Aleksander Bocheński prezento-
wał w sprawie ukraińskiej w II Rzeczypospolitej, stanowi cel niniejszego artykułu. 

Warto na wstępie zauważyć, że zainteresowanie Bocheńskiego problematyką ukraińską 
wynikało nie tylko z jego realnej oceny sytuacji politycznej i dostrzegania w efekcie wagi 
tego problemu. Urodził się bowiem w 1904 r. w Czuszowie na obszarze zaboru rosyjskiego 
i już trzy lata później przeniósł się z całą rodziną do Ponikwy na terenie Galicji Wschod-
niej, gdzie w okresie II Rzeczypospolitej zarządzał rodzinnym majątkiem przemysłowym, 
stykając się wielokrotnie z przedstawicielami ludności ukraińskiej8. 

                                                           
2 A. Bocheński, Inteligencji polskiej twardy zakon, „Polityka” 1937, nr 21, s. 6. 
3 Idem, Jeszcze o instynkcie narodowym i Panu J.E. Skiwskim, „Polityka” 1938, nr 14, s. 6. 
4 Aleksander Bocheński do Stanisława Łosia, 10 I 1933, [w:] P. Libera, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. 

Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932–1939), „Studia z Dziejów Rosji i Europy 
Środkowo-Wschodniej” 2011, t. 48, s. 339. 

5 Aleksander Bocheński do Stanisława Łosia, 17 V 1933, [w:] P. Libera, op. cit., s. 343–344. 
6 Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Archiwum Łosiów z Niemiec [dalej: AŁN], sygn. 463, List 

Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, Ponikwa, 22 II 1933, k. 3. 
7 A. Bocheński, List do narodowców, „Bunt Młodych” [dalej: BM] 1935, nr 12–13, s. 1; idem, Ludzie muzealni, 

BM 1936, nr 5, s. 2; idem, Mocarstwowość i marksizm, BM 1936, nr 9, s. 7; idem, Śmiertelne niebezpieczeństwo ży-
dowskie, „Polityka” 1937, nr 28, s. 2; idem, Notatki polemiczne. Dziennik Wileński, „Słowo” 1937, nr 242, s. 3; idem, 
Istotna treść nacjonalizmu polskiego, „Polityka” 1938, nr 11, s. 1. 

8 M. Pruszyński, W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Aleksandra Bocheńskiego, „Zeszyty Historyczne” 2000, z. 134, s. 165. 
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Konstatacje na temat polityki polskiej wobec Ukraińców nacechowane były w między-
wojennej publicystyce Bocheńskiego określeniami dobitnymi, wyrazistymi i gorzkimi, lecz 
zawierały też propozycje konkretnych działań. Opublikował on szereg artykułów dotyczą-
cych tej kwestii, a wraz z Włodzimierzem Bączkowskim i Stanisławem Łosiem wydał funda-
mentalną dla tego zagadnienia pracę Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej9,  
w której opracował największy i najważniejszy rozdział Problem polityczny Ziemi Czerwień-
skiej. Warto jednak mieć na uwadze, że pierwszy nakład książki został skonfiskowany,  
a drugi, nieznacznie różniący się od pierwszego, ukazał się drukiem w 1938 r. Przeciwko 
tej formie cenzury protestowała prasa – nie tylko związana ze środowiskami bliskimi 
Bocheńskiemu, ale też ze względów zasadniczych „Słowo Narodowe”10. 

Bocheński postulował unormowanie stosunków z mniejszościami narodowymi w duchu 
poszanowania ich praw politycznych i kulturalnych, „nie przeciw nacjonalizmowi, ale 
właśnie w imię nacjonalizmu i mocarstwowych interesów Polski”11. W odniesieniu do spo-
łeczności ukraińskiej stwierdzał, iż „zdefiniujemy cel polityki polskiej na Ziemi Czerwień-
skiej jako dążenie do zwiększenia potęgi i siły Narodu Polskiego. Przyjmujemy więc cel ściśle 
i bez zastrzeżeń nacjonalistyczny”12. W istocie jednak na skutek pragmatycznych przesłanek 
oznaczało to odrzucenie idei polonizacji Ukraińców i dążenie do związania ich z państwem 
polskim, co określić można jako „asymilację państwową”. Służyć to miało także – jak już 
wspomniano – porozumieniu z tą mniejszością w duchu tzw. idei prometejskiej13. 

Zdaniem Bocheńskiego – nie tylko w tym kontekście – należało dokonać rozróżnienia 
pomiędzy interesami narodu i państwa. Nie wszystko bowiem, co leżało w interesie jednego 
narodu, miało być zgodne z racją stanu państwa. Dowodził tego dobitnie właśnie przykład 
mniejszości narodowych14. Jeśli mocarstwowa Polska zaistnieć mogła tylko dzięki pozyska-
niu narodów zamieszkujących tereny pomiędzy żywiołami polskim i rosyjskim, to oczywistą 
koniecznością było ich pozyskanie dla idei państwowości polskiej. Zamierzenia te wobec 
wzrostu tendencji nacjonalistycznych tych zbiorowisk nie mogły jednak zakończyć się 
sukcesem bez zagwarantowania im szerokich swobód. Polityka polonizacyjna dodawała 
więc Polsce przeciwników nawet wśród tych, którzy byli dość neutralnie nastawieni wobec 
Rzeczypospolitej. Sam Bocheński pisał o programie asymilacji narodowej jako o projekcie, 
„który nam nie dał ani przysporzył jednego Polaka więcej, a który nam dał miliony wrogów 
spośród obywateli Państwa”15 i zagrażał samemu istnieniu Polski16, stawiając każdego 
Ukraińca wobec wyboru: „albo będziesz Polakiem, albo musisz Polskę nienawidzić”17. 
                                                           

9 Bocheński już w styczniu 1938 r. relacjonował Stanisławowi Łosiowi prace nad wspólną książką. Zob. APL, 
AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, Lwów, 21 I 1938, k. 5.  

10 W „Kurierze Warszawskim” pisano, że konfiskata książki może świadczyć o tym, że rząd polski wreszcie podjął 
jakąś konkretną, celową politykę w kwestii ukraińskiej. Zob. APL, AŁN, sygn. 485, Wycinek prasowy z „Kuriera 
Warszawskiego” z fragmentem artykułu Trzeba zająć zdecydowane stanowisko, [b.p.]; Wycinek prasowy ze „Słowa 
Narodowego” z notatką Przeciw konfiskatom książek politycznych, [b.p.]. Por. utrzymany w tonie pochwalnym 
komentarz na temat książki w wileńskim „Słowie”: S. Cat-Mackiewicz, Nie razsużdat’ – nie myśleć, „Słowo” 1938, 
nr 155, s. 1. Por. także szerokie omówienie Problemu polsko-ukraińskiego: N., Aleksander Bocheński o zagadnieniu 
polsko-ukraińskim, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1938, nr 22, s. 230–233. 

11 A. Bocheński, Śmiertelne niebezpieczeństwo żydowskie…, s. 2. 
12 Idem, Problem polityczny Ziemi Czerwieńskiej, [w:] A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski, Problem polsko-ukra-

iński w Ziemi Czerwieńskiej, Warszawa 1938, s. 9. 
13 Idem, Polityka mniejszościowa, [w:] Polska idea imperialna, Warszawa 1938, s. 39–40. 
14 Idem, Z literatury politycznej. Stosunek Narodu i Państwa, „Polityka” 1937, nr 23, s. 7. 
15 Idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 123. 
16 Idem, Istotna treść nacjonalizmu…, s. 1. 
17 Idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 18.  
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Warto wspomnieć o samym definiowaniu przez Bocheńskiego Ukraińców zamieszku-
jących II Rzeczpospolitą. Uznawał ich za naród posiadający własne: język, kulturę, elity poli-
tyczne, tendencje niepodległościowe, religię, a na skutek polityki polskiej – również sympa-
tie względem Ukrainy Sowieckiej. Za absurdalne, oderwane od rzeczywistości uznawał trak-
towanie Ukraińców jako zruszczonych Polaków, kwestionowanie istnienia ich narodowego 
języka albo uporczywe stosowanie szczególnie obraźliwych terminów „Rusini” i „język ru-
siński”18. Uważał, że idea polonizacji ludności ukraińskiej „jest to szkodliwa przedwojenna 
utopia, której najwyższy czas się wyzbyć. Małopolska Wsch[odnia] jest krajem zamiesz-
kałym przed dwa pełnowartościowe narody: polski i ukraiński. Jeden drugiego nie zasymi-
luje ani nie wygna. Oto punkt wyjścia do rozwiązania problemu”19. Tymczasem polityka rzą-
dów polskich prowadziła do sytuacji, w której państwo posiada „miljony wrogów i to nawet 
z pośród takich ludzi, którzy by byli gotowi w innych warunkach stać się dobremi obywate-
lami Rzeczypospolitej”20. Wiązały się z tym dwa aksjomaty publicystyczne, które Bocheński 
rozwijał w swoim politycznym pisarstwie. Pierwszym było przeświadczenie o trwaniu Ukra-
ińców przy swej tożsamości narodowej, a nawet jej wzmacnianiu pomimo rozlicznych szy-
kan, drugim zaś – przekonanie, że dozwolone są wszelkie ustępstwa na rzecz Ukraińców, jeśli 
nie kolidują one z polskim stanem posiadania w województwach południowo-wschod-
nich21. Logicznym następstwem tych tez był wniosek, że problemem dla Polski nie jest samo 
istnienie mniejszości w jej granicach, lecz jej wrogie usposobienie względem państwa22. 

Rozwijając krytykę koncepcji asymilacji narodowej, Bocheński dokonywał oglądu jej 
konkretnego przypadku, jakim był stosunek rządów sanacyjnych w tej kwestii. Twierdził, 
że administracja polska na Kresach prowadziła politykę bezrozumnego drażnienia mniej-
szości w przeciwieństwie do obozu narodowego prowadzącego w tej materii działania otwar-
cie polonizacyjne. Było to tym istotniejsze, że – zdaniem Bocheńskiego – w dobie współ-
czesnej państwo miało utracić wszelki wpływ na kształtowanie się narodów w sensie możli-
wości swobodnej zmiany ich poczucia tożsamości etnicznej. Bezmyślne szykany wobec 
Ukraińców przynosiły tym gorszy skutek, że narodowość ta, podobnie jak wszystkie inne 
pozbawione struktur państwowych, idealizowała silnie perspektywę niepodległości, każde, 
nawet indywidualne prześladowanie odbierając jako uderzenie w całą zbiorowość23.  

Rozważając przyczyny takiego stanu rzeczy, odwoływał się do doświadczeń historycz-
nych. Polacy wychowani w okresie zaborów nie byli w stanie– jak pisał Bocheński – wy-
obrazić sobie „inaczej polityki jak kłamstwem, inaczej władzy jak policjantem”, czyli poli-
tyki innej niż kłamstwo i władzy odmiennej niż policyjna24. Oznaczało to w istocie marno-
trawienie wielkiego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stosunek Polaków do 
Ukraińców w II Rzeczypospolitej był bowiem czasem szczytowych zaniedbań i represji  
w historii wzajemnych relacji, nawet względem Polski przedrozbiorowej25. 

Do szczególnie szkodliwych działań w tej materii należały: represjonowanie Ukraińców 
walczących w narodowych oddziałach zbrojnych po I wojnie światowej poprzez odbiera-
                                                           

18 Idem, Podkreślania i niedomówienia Ryszarda Piestrzyńskiego, BM 1934, nr 7, s. 1; idem, Problem polityczny 
Ziemi…, s. 14–17, 23–45, 104–105.  

19 Idem, Zygzakiem przez prasę, BM 1936, nr 23, s. 8. 
20 Idem, Genjalne posunięcie…, BM 1933, nr 37, s. 1.  
21 Idem, Dać im swobodę, BM 1934, nr 1, s. 1; idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 23; idem, Grunwald czy Pilawce 

(Włodz. Bączkowski, Grunwald czy Piławce, Wyd. Myśli Polskiej, Warszawa 1937, str. 208), „Polityka” 1937, nr 27, s. 6. 
22 Idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 10–12. 
23 Ibidem, s. 12–13, 55, 105–106, 114. 
24 A. Bocheński, Czerwienimy się za Was, Panowie…, BM 1933, nr 36, s. 1. 
25 Idem, Zygzakiem przez prasę, BM 1935, nr 11, s. 5. 
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nie im prawa do emerytury, zohydzanie w programach nauczania tradycji walk Ukraińców 
o niepodległość, wreszcie zakazywanie używania barw narodowych i śpiewania pieśni patrio-
tycznych. W kwestii języka pomimo obowiązywania tzw. ustaw Grabskiego z 31 lipca 1924 r. 
utrudniano stosowanie ukraińskich nazw miejscowości czy pisownię nazwisk26. 

Równie istotny problem stanowiła utrakwizacja szkół sprowadzająca się w istocie do 
zmuszania ukraińskich dzieci do nauki po polsku. Bocheński pisał na ten temat bardzo 
dobitnie tymi słowy: „czy naprawdę nie można sobie wyobrazić wzrostu stanu posiadania 
Polskiego, bez odbierania elementarnych praw Ukraińcom? Czy nie można mieć 3 tysięcy 
szkół polskich i 3 tysięcy ukraińskich, tak aby każde dziecko mogło się uczyć w swoim języku 
rodzinnym? Czy nie może jedna stacja nadawcza mówić po Polsku dla Polaków, a druga po 
Rusku dla Ukraińców? Czy naprawdę ktoś zdrowy na umyśle sądzi, że takiemi metodami 
spolszczymy kogokolwiek z tego wysoko uświadomionego narodu, jakim są Ukraińcy?”27. 

W związku z tym w kontekście całości polityki państwa wobec Ukraińców, za absurdalne 
uznać należało żądania jakichkolwiek deklaracji „wieczystej wierności” wobec państwa 
polskiego. Celem realnym było dążenie do wyrzeczenia się przez Ukraińców tendencji sepa-
ratystycznych. W ramach programu pozytywnego należało „skierować ten nurt nacjona-
lizmu ukraińskiego […] w prąd legalny, pozytywny, pracujący zarówno dla podniesienia 
[poziomów – A. O.] kulturalnego, politycznego i gospodarczego mniejszości ukraińskiej, 
jak i tym samym dla dobra Polski”, a w dalszej perspektywie – nie dopuścić do „takiej 
sytuacji międzynarodowej, by Ukraińcom opłaciło się ryzykować stan wszechstronnego 
rozwoju narodowościowego […] w walce z nami, z której wyjść mogą nie tylko bez niepod-
ległości, ale i bez tych wszystkich prerogatyw”28. 

Błędne było założenie, że koncesje wzmocnią szowinizm ukraiński. Teza taka była bo-
wiem oparta na przekonaniu, że ustępstw ze strony polskiej pragnęli jedynie radykalni na-
cjonaliści ukraińscy, reszta zaś przedstawicieli tej mniejszości miała akceptować istniejący 
stan rzeczy. Historia dowodziła, że przywileje udzielane w momencie siły państwa nie prowo-
kują kolejnych ustępstw. Potwierdzał to chociażby przykład austriackich koncesji wobec 
Węgrów w XIX w. Bocheński powtarzał, że odłam radykalny wzmacniają represje, a taka 
sytuacja mogła przynieść Polsce podobne straty, jakie ponieśli Niemcy za swą antypolską 
politykę, za czego przykład uznawał brak poparcia ze strony Polaków dla idei wystawienia 
polskiej armii walczącej po stronie państw centralnych podczas I wojny światowej. Logicznie 
rozumując, Bocheński obawiał się, że na wypadek konfliktu zbrojnego również Ukraińcy 
zamieszkujący państwo polskie nie będą lojalnie wykonywali żołnierskiego obowiązku wzglę-
dem Rzeczypospolitej. Już w 1932 r. publicysta pisał do Stanisława Łosia, że brak koncesji spy-
cha Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne „w stronę separatyzmu i bolszewjo-
-filstwa – nie bolszewizmu, gdyż społecznie Undo [UNDO] jest już dziś umiarkowane, ale 
bolszewjo-filstwa politycznego”29. Dowodził, że tak samo, jak „człowiek, który ma coś do 
stracenia, bywa usposobiony zachowawczo”, tak też „naród, który ma pewne swobody, 
robi wysiłki, by ich nie stracić”30. Brak ustępstw skutkować musiał upadkiem stronnictwa 
ugodowego, a nawet czynem irracjonalnym ludności doprowadzonej do sytuacji bezalter-
natywnej31. Bocheński trzeźwo zauważał, że „gdy się ma 17–cie lub 20–cia lat, trudno nie 

                                                           
26 Ibidem, s. 111–134. 
27 A. Bocheński, Położyć kres szaleństwu, „Polityka” 1937, nr 23, s. 1–2. 
28 Idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 70–79. 
29 APL, AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, Ponikwa, 5 V 1932, k. 1. 
30 Ibidem. 
31 A. Bocheński, Problem polityczny Ziemi…, s. 79–97. 
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być rewolucjonistą, ba [!] spiskowcem. Potem przychodzą lata męskie, zadania społeczne, 
rodzinne, odpowiedzialność. Romantyk i spiskowiec staje się najlepszym obywatelem, pra-
cującym dla swego narodu, a także dla swego państwa”32. Innymi słowy: ci, którzy nie mieli 
możliwości normalnego rozwoju, stawali się jeszcze bardziej zaciekłymi rewolucjonistami33. 

W kontekście szkolnictwa w publicystyce pojawiała się również sprawa uczelni wyższej 
dla Ukraińców. Przedstawiciele tej mniejszości domagali się jej usytuowania we Lwowie. 
Gorącym rzecznikiem tej koncepcji był także Bocheński, który wskazywał, że wbrew twier-
dzeniom przeciwników tego rozwiązania, Ukraińcy dysponują odpowiednimi kadrami nau-
kowymi do obsadzenia stanowisk na uczelni. Nie mogłaby ona przyczynić się do wzrostu 
szowinizmu ukraińskiego, bowiem zdaniem publicysty to uniwersytety w Polsce, Czecho-
słowacji i Niemczech kończyli najbardziej radykalni nacjonaliści ukraińscy. Wskazywał 
on brak powiązań między poglądami politycznymi studiujących a językiem wykładowym. 
Lwów był najlepszym miejscem dla szkoły wyższej ze względu na znajdujące się w tym mie-
ście bogate ukraińskie zbiory naukowe, a także dominującą w nim kulturę polską mogącą 
mieć w kontekście koncepcji asymilacji państwowej pozytywny wpływ na studiującą tam 
młodzież. Ponadto zlokalizowanie uczelni w innym mieście skutkowałoby skazaniem jej 
na peryferyjność i wegetację. Jednak najważniejszymi argumentami przemawiającymi za 
powołaniem ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie stały się dla Bocheńskiego dwa fakty. 
Pierwszym było przekonanie, że tak wielki przywilej musiałby skłonić Ukraińców do szu-
kania kompromisu z państwem polskim w obawie utraty uczelni, drugim – teza, że pla-
cówka taka podniesie znacząco poziom kultury politycznej tej mniejszości34. 

Dostosowując swe rozważania do konkretnej sytuacji i uwarunkowań politycznych, 
Bocheński zwracał szczególną uwagę na kilka kwestii. Zasadnicze było przekonanie, że 
separatyzm ukraiński w II Rzeczypospolitej u schyłku lat trzydziestych, obierając rzeczywi-
ste i wyraziste formy działania, musiał zmierzać w kierunku dążenia do połączenia z Ukra-
iną Sowiecką. Nacjonaliści ukraińscy mieli bowiem posiadać świadomość, że zarówno powo-
łanie suwerennego państwa zachodnioukraińskiego, jak i Naddnieprzańskiej Ukrainy 
były w ówczesnej sytuacji polityczną utopią. Nie oznacza to bynajmniej, że publicysta 
lekceważył problem separatyzmu w Małopolsce Wschodniej. Za czynnik zaostrzający ten-
dencje separatystyczne uznawał wybory do parlamentu na tym terenie. Elekcje do gali-
cyjskiego Sejmu Krajowego w Austro-Węgrzech czy wybory w 1930 r. dowodziły, że takie 
wydarzenia implikują konflikt polsko-ukraiński, którego podłożem była walka wyborcza. 
Logiczną koniecznością była zatem w refleksji Bocheńskiego organizacja wyborów zarówno 
na szczeblu samorządowym, jak i parlamentarnym, na zasadzie kurii narodowościowych 
(zasada ta nie dotyczyła wyborów do organów samorządu gminnego ze względu na liczeb-
ność gmin, w których zdecydowanie dominowali Polacy lub Ukraińcy, oraz niepraktyczność 
takiego rozwiązania). Publicysta słusznie twierdził, że przerodzenie walki wyborczej w star-
cie narodowościowe, nie zaś polityczne, wobec liczebnej przewagi Ukraińców w Małopolce 
Wschodniej musiało skutkować po raz kolejny, jak to już miało miejsce, albo zmajoryzowa-
niem reprezentacji polskiej, albo nadużyciami i fałszerstwami polskiej administracji, a z pew-
nością – wypaczeniem faktycznej idei samorządności. Rozpatrując także w tym kontekście 
ustawę z 26 września 1922 r. wprowadzającą autonomię tzw. Galicji Wschodniej, a wraz  
z nią kurialny samorząd, Bocheński zauważał, że nie stanowiła w momencie jej ustanowie-
nia faktycznej wartości politycznej dla ukraińskich przywódców ze względu na ich przeko-
                                                           

32 Idem, Położyć kres szaleństwu…, s. 1. 
33 Ibidem, s. 1–2. 
34 Idem, Problem polityczny Ziemi…, s. 50–51, 158–174, 193–194. 
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nanie o pozytywnym stosunku Ligi Narodów do idei państwowości zachodnioukraińskiej. 
Ponadto ich niechęć do takiego rozwiązania można było tłumaczyć oczekiwaniami, że 
wybory niekurialne pozwolą zdobyć stronie ukraińskiej bezwzględną większość. W efekcie 
koncepcja de facto korzystna dla Ukraińców wobec braku jej obrony mogła być z łatwością 
zlekceważona przez stronę polską. Polskie rządy i administracja z kolei obawiały się same-
go prawnego usankcjonowania istnienia mniejszości ukraińskiej, co miało uniemożliwiać 
polonizację „mas ruskich”, a ułatwiać ukrainizowanie ludności polskiej. Publicysta uważał, 
że najkorzystniejsze z punktu widzenia koncepcji asymilacji państwowej byłoby ustanowie-
nie kurii narodowościowych na szczeblu samorządu powiatowego w tych jednostkach, 
gdzie istnieje co najmniej 15% danej mniejszości. Do sejmików wojewódzkich delegować 
miano po jednym przedstawicielu z każdej kurii powiatowej. Za rzecz wymagającą szer-
szej refleksji uznawał natomiast kwestię, czy o przynależności do danej kurii wyborczej 
miała decydować deklarowana narodowość czy też wyznanie. Podobnie utworzenie z obsza-
ru Ziemi Czerwieńskiej, czyli tzw. Galicji Wschodniej (województw tarnopolskiego, stani-
sławowskiego i wschodniej części lwowskiego), jednego województwa i zwiększenia jego 
kompetencji samorządowych uznawał za perspektywę dalszą i zależną od sytuacji we-
wnętrznej państwa35. 

Zdaniem Bocheńskiego w praktycznej realizacji powyższych planów wielkie straty spo-
wodowała śmierć ministra spraw wewnętrznych – płk. Bronisława Pierackiego, który zo-
stał zastrzelony 15 czerwca 1934 r. przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
Hryhorija Maciejkę. Publicysta porównywał ten zamach z zabójstwem króla Jugosławii 
Aleksandra I Karadziordziewicia, który był, podobnie jak Pieracki, rzecznikiem tolerancyj-
nej polityki wobec narodowości przejawiających w jego państwie tendencje separatystyczne, 
jednocześnie surowo zwalczając wszelki szowinizm i praktyczny separatyzm36. 

Duże nadzieje na poprawę relacji obu narodowości rodziło w opinii Bocheńskiego zwią-
zane z wyborami parlamentarnymi w 1935 r. porozumienie pomiędzy rządem polskim  
a Ukraińskim Zjednoczeniem Narodowo-Demokratycznym (UNDO), które umożliwiało 
wybór przedstawicieli tej partii do parlamentu. Same wybory przeprowadzane były pod 
hasłem „normalizacji”. Publicysta podkreślał, że nie był to kompromis łatwy ze względu 
na krzywdy Ukraińców oraz obecność antypolskich i separatystycznych tendencji w samym 
UNDO. Sprzyjało mu jednak objęcie przywództwa tej organizacji przez Wasyla Mudrego 
oraz usunięcie z jej kierownictwa przeciwników ugody z Polakami. Praktyczny sprawdzian 
owego kompromisu – zasada głosowania na dwa pierwsze miejsca na liście wyborczej, 
spośród których pierwsze zazwyczaj zajmował Polak – dał dowód lojalności Ukraińców,  
a jednocześnie często niechęci Polaków wobec tego rozwiązania37. 

                                                           
35 Idem, Wykorzystać nastroje mas ukraińskich, BM 1935, nr 23–24, s. 1; idem, Problem polityczny Ziemi…,  

s. 174–190. Rzecznikiem kurii narodowościowych, także ze względu na fakt, że ułatwiały one wprowadzenie wybo-
rów mniejszościowych, był młodszy brat Aleksandra Bocheńskiego – Adolf (zob. A. Bocheński, Czy parlamenta-
ryzm jest możliwy w Polsce?, BM 1934, nr 1, s. 5; idem, Zagadnienie ordynacji jednomandatowej, BM 1934, nr 6,  
s. 5). Aleksander był zwolennikiem ordynacji większościowej w wyborach parlamentarnych w skali ogólnopolskiej 
już w latach dwudziestych (zob. A. Bocheński, W sprawie ordynacji wyborczej, „Dzień Polski” 1927, nr 91, s. 2). 

36 A. Bocheński, Kirow a Pieracki, BM 1935, nr 2, s. 1. Na temat zamachu na Pierackiego patrz: W. Żeleński, 
Zabójstwo ministra Pierackiego, Warszawa 1995; M. Gawryszczak, Bronisław Wilhelm Pieracki (1895–1934). 
Biografia polityczna, Łódź 2014, s. 67–89; R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 
1929–1939, Lublin 2003, s. 299–311. 

37 A. Bocheński, Wykorzystać nastroje mas…, s. 1. Na temat porozumienia: R. Tomczyk, Ukraińskie Zjednoczenie 
Narodowo-Demokratyczne 1925–1939, Szczecin 2006, s. 199–245. O sporach orientacyjnych w UNDO Bocheński 
informował Stanisława Łosia: Aleksander Bocheński do Stanisława Łosia, 7 III 1933, [w:] P. Libera, op. cit., s. 341. 
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Porozumienie z UNDO i utrata wpływów przez skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania 
ukraińskie stwarzały możliwość faktycznego porozumienia obu zwaśnionych narodów. 
Zniesienie utrakwizacji szkół, powołania ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie, uczciwe, 
kurialne wybory do samorządu na obszarze tzw. Galicji Wschodniej oraz powierzenie odpo-
wiedzialnych stanowisk tym z ukraińskich polityków, którzy opowiadali się za porozumie-
niem z Polską, miały zapewnić unormowanie sytuacji politycznej na spornym obszarze. 
Równie istotne było jednak doprowadzenie przez rząd do rzeczywistego pojednania obu 
narodów na gruncie nie tylko politycznym38. W tym celu „[po]trzeba było uczciwego infor-
mowania społeczeństwa polskiego, a nie tej obłudnej gry, jaką nasza prasa prowadzi”39.  
Z tego też powodu istotna „była […] propaganda w pismach, które nie specjalizują się w spra-
wie ukr[aińskiej], lecz i poruszają inne także tematy”, a takim forum miał stać się „Bunt”40. 
O perspektywach porozumienia z UNDO świadczyć miał także fakt rewizji poglądów na 
kwestię ukraińską, którą dostrzec można było w kręgach młodzieżowych polskiego obozu 
narodowego41.W liście do Stanisława Łosia z 8 grudnia 1938 r. Bocheński pisał o naro-
dowcach słowami: „młodsze roczniki […] idą do nas. Są dopiero w stadjum marzeń pro-
metejskich, ale któż z nas przez te choroby dziecinne nie przechodził? Skoro raz zerwali  
z tezą Dmowskiego o konieczności wspólnego z Rosją tłamszenia tego, co się stłamsić nie 
da, tj. ruchu ukr[aińskiego], to muszą trafić prędzej czy później do nas”42. 

Wielką rolę w procesie porozumienia polsko-ukraińskiego odgrywała postać metropoli-
ty Andrzeja Szeptyckiego, natomiast szkodliwa była działalność tych, którzy często na sku-
tek zwykłej ignorancji atakowali go jako rzekomego rzecznika szowinizmu ukraińskiego. 
Publicysta pisał: „Katedra świętego Jura jest właśnie ogniskiem najbardziej realnej, najbar-
dziej antybolszewickiej, a z drugiej strony antyterrorystycznej, a więc i najbardziej pożytecz-
nej dla Państwa Polskiego propagandy”43. Za godne uznania traktował wysiłki, jakie czynił 
Szeptycki w celu zniwelowania wpływów zarówno szowinistycznych, jak i komunistycznych 
wśród młodzieży ukraińskiej. Bocheński twierdził bowiem, że „można śmiało powiedzieć, 
że gdyby nie on, dzisiejsze społeczeństwo ukraińskie wsch[odniej] [M]ałopolski dzieliłoby się 
na zamachowców i komunistów. Szeptycki jest podporą najbardziej zdrowego, najbardziej 
kulturalnego i zachodnio-europejskiego legalnego nacjonalizmu ukraińskiego”44. Zauważał, 
że autorytet metropolity wśród Ukraińców mógł być porównywalny z szacunkiem, jakim 
Polacy darzyli Józefa Piłsudskiego. Wszelka krytyka tej postaci ze strony polskiej wzmac-
niała – zdaniem publicysty – radykalnych nacjonalistów ukraińskich. Równocześnie samemu 
Szeptyckiemu trudno było skutecznie przeciwdziałać bezsensownym poczynaniom nie-
których polskich polityków. Jednym z takich działań była inicjatywa wprowadzenia kom-
panii wojska do cerkwi z okazji Święta Jordanu. Demonstracja taka zdaniem Bocheńskiego 
miałaby sens w sytuacji faktycznego pojednania Polaków i Ukraińców, jednak w latach 
trzydziestych groziła prowokacją i niekontrolowanym rozwojem wypadków45. 

Dziełu kompromisu usilnie przeszkadzał polski obóz narodowy w Małopolsce Wschod-
niej. W sytuacji, gdy sami Ukraińcy zwalczali rodzimych szowinistów, głosowali w Sejmie za 

                                                           
38 A. Bocheński, Wykorzystać nastroje mas…, s. 1.  
39 Aleksander Bocheński do Stanisława Łosia, 10 I 1933…, s. 338. 
40 Aleksander Bocheński do Stanisława Łosia, 17 V 1933…, s. 343. 
41 A. Bocheński, List otwarty: Wielce Szanowny Panie Redaktorze, BM 1936, nr 2, s. 1. 
42 APL, AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, Warszawa, 4 XII 1938, k. 8.  
43 A. Bocheński, Sejm contra Szeptycki, „Polityka” 1938, nr 3, s. 2. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem; A. Bocheński, Jeszcze sprawa świętojurska, „Polityka” 1938, nr 5, s. 5–6. 



Idea asymilacji państwowej Ukraińców w Małopolsce Wschodniej…  127 
 

 

budżetem, udzielali składek na Fundusz Obrony Narodowej, polscy nacjonaliści domagali 
się zmniejszenia i tak niewielkich koncesji wobec tej mniejszości. Zdaniem Bocheńskiego 
rychło mogło to zachwiać kruchym porozumieniem i rozpocząć nową falę walk brato-
bójczych, co otwierałoby drogę nawet do komunizacji Ziemi Czerwieńskiej46. Pisał: „tyle 
lat wymagaliśmy deklaracji lojalności. Kiedy wreszcie ta deklaracja nastąpiła, nie dajemy 
im szkół, ani gimnazjów, ani uniwersytetu, ani nie pozwalamy już na ich język w radio, 
ani na sklepy w miastach”47. 

Publicysta rozpatrywał te sprawy, biorąc pod uwagę fakt, że dokonywały się one w dru-
giej połowie lat trzydziestych, w momencie prześladowań Ukraińców w Związku Sowiec-
kim, co stwarzać miało wyjątkowo pomyślne i szerokie perspektywy dla współpracy obu 
narodów, także w duchu do tej pory rzadko przez Bocheńskiego poruszanej wizji prome-
tejskiej powiązanej z ideą federacyjną, której był wszak gorącym zwolennikiem. Niewczesne 
deklaracje w tej materii wyrządzić mogły wiele szkód, ale u schyłku lat trzydziestych publi-
cysta nie mógł pozostać obojętny wobec wzrostu antysowieckich nastrojów wśród Ukraiń-
ców zamieszkujących II Rzeczpospolitą. Wyznawał więc: „marzyliśmy o tym i czekaliśmy 
na to dziesiątki lat, a może wieki”48, także podczas wojny polsko-bolszewickiej, gdy nie udało 
się zrealizować faktycznie na wielką skalę idei polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego. 
Publicysta za realną uznawał perspektywę „szczerego i prawdziwego zbratania nacjona-
lizmu ukraińskiego z armią polską”49. Z jednej strony zatem szczególnie szkodliwe było 
używanie autorytetu Wojska Polskiego w sporach polsko-ukraińskich, z drugiej – sytuacja 
wymagała ustanowienia podsekretariatu stanu dla spraw ukraińskich przy polskim mini-
sterstwie spraw wewnętrznych50. 

Charakterystyczne, że Bocheński szeroko omawiając spór polsko-ukraiński w II Rzeczy-
pospolitej, ograniczał się niemalże całkowicie do analizy wzajemnych relacji na obszarze 
Małopolski Wschodniej, rezygnując z refleksji nad kwestią ukraińską na Wołyniu, połud-
niowym Polesiu i we wschodniej Lubelszczyźnie. Rozumieć to można jako swoiste odwró-
cenie ideologii tzw. kordonu sokalskiego – granicy województw wołyńskiego i Małopolski 
Wschodniej. Kordon ów był linią nie tylko administracyjną, ale też polityczną, stanowiącą 
rozróżnienie dla rządów polskich, szczególnie po przewrocie majowym, ludności ukraiń-
skiej na: (1) podatną na asymilację i prawosławną zlokalizowaną na obszarze dawnego za-
boru rosyjskiego oraz (2) przepojoną radykalnym nacjonalizmem, a przez to wymagającą 
izolacji na terenach niegdysiejszego zaboru austriackiego. Publicysta mógł uznawać, że 
lojalność wobec państwa polskiego wśród ludności mieszkającej na północ od „kordonu 
sokalskiego” nie stanowi tak wielkiego problemu, jak kwestia postawy Ukraińców w Mało-
polsce Wschodniej. Obszar ten miał być swoistym Piemontem promieniującym – wbrew 
dążeniom polskim – na całość narodu ukraińskiego, nie tylko w granicach II Rzeczypospo-
litej. Implikowało to konieczność formułowania w tej materii realistycznych, ale i jedno-
cześnie dalekosiężnych koncepcji. 

Swoistym podsumowaniem refleksji Bocheńskiego jest jego artykuł dotyczący dwóch 
wizji polityki wobec Ukraińców, jakie w XVII w. prezentowali wojewoda ruski Jeremi Wiśnio-
wiecki i senator Adam Kisiel. Publicysta wbrew pozorom dokonywał afirmacji koncepcji 
księcia Jeremiego, zaznaczając, że nawet własną porywczość i warcholstwo potrafił wyko-

                                                           
46 A. Bocheński, Położyć kres szaleństwu…, s. 1; idem, Kulturkampf, „Polityka” 1937, nr 10, s. 3. 
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49 Ibidem. 
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rzystać dla dobra państwa, narażając przy tym swoje majętności i plany kolonizacji Zaporoża 
w walce ze zbuntowanym kozactwem. Podkreślając krzywdy i upokorzenia, jakich Wiśnio-
wiecki doświadczał ze strony władzy i społeczeństwa, Bocheński akcentował jego talenty 
wojskowe i tendencje mocarstwowe tak różne od pomysłów Kisiela. Ogólnie jednak czasem 
zdarzające się poszukiwanie analogii między kwestią ukraińską w II RP i w Rzeczypospo-
litej połowy XVII w. miało być zdaniem Bocheńskiego ahistoryczne, gdyż – jak zauważał 
publicysta – kluczowy dla tej sprawy antagonizm Wiśniowiecki – Kisiel miał miejsce w dobie 
polskich klęsk: „nie toczył się, tak jak dotąd toczą się nasze dni od lat dwudziestu, w cieniu 
pokoju i pełnej możności realizowania takiej czy innej inicjatywy w stosunku do mniej-
szości. […] W tych warunkach ugodowość Kisiela nie była niczem innem, jak defetyzmem, 
nieprzejednane stanowisko Wiśniowieckiego, niczem jak tylko elementarnym zmysłem 
politycznym, zabraniającym rokować, cofać się i dawać koncesję pod groźbą rebelji”51. 
Konflikt ów miał być zatem nie sporem idei racjonalnej ugody z nacjonalizmem polskim  
i szlacheckim, lecz sprzecznością wynikłą z jednej strony z dążenia do reform w dobie pokoju 
i bezwzględnej walki w momencie zagrożenia, a z drugiej – z pacyfizmu i ugody. Jeśli posta-
wa Kisiela przypominała mentalność czasów saskich – pacyfistyczną i ugodową, to mocar-
stwowcy łączyli program koncesji wobec Ukraińców z hasłami militaryzmu i imperiali-
zmu Rzeczypospolitej. Ugoda była niezbędnym wymogiem racji stanu państwa, realnie 
rozumianego nacjonalizmu52.  

Warto przyjrzeć się reakcjom na prace Bocheńskiego, Bączkowskiego i Łosia, a dzięki 
temu także koncepcjom Bocheńskiego na temat sprawy ukraińskiej53. W „Wiadomościach 
Literackich” Piotr Dunin-Borkowski uznał Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej 
za „zupełnie wyczerpujące opracowanie najważniejszego problemu narodowościowego 
Polski współczesnej”54. Ksawery Pruszyński w „Słowie” pisał natomiast, że trzej wspomnia-
ni autorzy wydali swą książkę w momencie, gdy nigdy wcześniej praktyka polskiego życia 
nie rozminęła się bardziej „z ideami imperjalizmu »od morza do morza«”55. Z kolei zda-
niem redaktorów z nacjonalistycznej „Wielkiej Polski” program postulowany przez Bocheń-
skiego „wprowadziłby […] może pewne uspokojenie, załagodziłby na pewien czas sto-
sunki, ale nie spełni zasadniczego zadania, jaki każdy program w tej dziedzinie spełnić 
musi: trwałego, po wieczne czasy związania Ziemi Czerwieńskiej z Polską. Nie spełni on 
go dlatego, że wychodzi z błędnego założenia »kraju mieszanego«, podczas gdy zagadnienie 
ukraińskie może rozwiązać tylko program wychodzący z założenia »kraju polskiego«”56. 
Jednocześnie stwierdzano, że książka „to pełna i konsekwentna próba rozwiązania sprawa 
ukraińskiej na polskich ziemiach południowo-wschodnich”, cechująca się „niezwykle 
wysokim poziomem rozumowania i argumentacji”57. Maciej Swarocki w „Przemianach” 
stwierdzał z kolei, że Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej „nie tylko wzbogaca 
naszą ubogą w tym zakresie literaturę, ale ma wszelkie dane, aby zmusić czytelnika do głęb-
szej zadumy nad polską polityką wschodnią”58. W „Dzienniku Poznańskim” podkreślano 
                                                           

51 A. Bocheński, A jednak Wiśniowiecki był wielkim Polakiem. Polemika na własnych szpaltach, „Słowo” 1938, 
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52 Ibidem. 
53 Kolekcja wycinków prasowych dotyczących książki Problemu polsko-ukraińskiego w Ziemi Czerwieńskiej znaj-
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57 Ibidem. 
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merytoryczność wywodów i odejście od emocjonalnego ujmowania kwestii. Przekonywa-
no, że „argumenty p. Aleksandra Bocheńskiego są tak sugestywne, tak poparte gruntowną 
znajomością stosunków na Ziemi Czerwieńskiej panujących, że rozbrajają one czytelnika 
i narzucają mu tok myślenia autora”59. Stanisław Grabski natomiast ostro atakował kon-
cepcje autorów książki, a szczególnie tezę, że rugowanie przymiotnika „ukraiński” stanowi 
źródło nienawiści tego narodu do Polaków, gdyż – jak sądził – wyraz „rusiński” był w istocie 
symbolem wielowiekowego zgodnego współżycia narodowości na Kresach60. Narodowo- 
-radykalne „ABC”, uznając poglądy zarysowane w książeczce za prometejskie i mające na 
celu rozbicie Związku Sowieckiego, wpisywało je w nurt zmierzający do podporządkowa-
nia Polski ekspansywnej polityce III Rzeszy61. Z kolei „Głos Narodu”, chociaż negatywnie 
odnosił się do koncepcji ustępstw wobec Ukraińców, zauważał, że „problem ukraiński zasłu-
guje na poważną i wielostronną dyskusję. Tak mało o nim wiemy i tak nie mamy programu 
rozwiązania go”62. 

Jednym z najciekawszych głosów na temat pracy Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czer-
wieńskiej była opinia Józefa Mackiewicza, którą zawarł w książce Prawda w oczy nie kole (1942). 
Doceniając zrozumienie i szeroką analizę problemu ukraińskiego przez Bocheńskiego, 
autor Buntu rojstów uważał, że oceniane studium „mimo najsumienniejszego przestudio-
wania nie daje nam żadnej recepty końcowej”63. Jak się wydaje, Mackiewicz trafnie zauwa-
żył, że Bocheński podporządkowując problematykę narodową w Galicji Wschodniej celom 
imperializmu polskiego, w duchu ugody co prawda odchodził od tzw. idei krajowej oznacza-
jącej zgodne współżycie wielu narodów we wspólnym kraju – obszarze geograficzno-kultu-
rowo-historycznym. Pragmatyzm Bocheńskiego – antyemocjonalny, realistyczny i w istocie 
nacjonalistyczny – odwoływał się do interesu narodowego Polaków i Ukraińców, gwarantu-
jąc im stabilizację i możliwości rozwoju narodowego, otwierając dodatkowo stronie polskiej 
drogę do mocarstwowej pozycji państwa. Publicysta abstrahował od niezbędnych zdaniem 
Mackiewicza patriotyzmów regionalnych obszarów Europy Środkowo-Wschodniej. Warto 
na marginesie wspomnieć, że ów coraz silniej zaznaczający się pragmatyzm pozwalał na szu-
kanie możliwości porozumienia z Niemcami podczas II wojny światowej, oraz z komunista-
mi po jej zakończeniu – w celu swoiście rozumianej obrony narodowych interesów. 

W jego stosunku do innych mniejszości słowiańskich na Kresach Wschodnich widoczne 
jest podejście utylitarne. Uznawał, że nie powinny być one przedmiotem odgórnej, admi-
nistracyjnej polonizacji, jednakże należało „pozostawić otwartymi wszystkie możliwości 
w kierunku wypowiedzenia się tej ludności za polską przynależnością narodową”64. Nie-
mniej, popierał on koncepcję swoistej restytucji unii brzeskiej, polegającej na wprowadze-
niu w Cerkwi prawosławnej na tym obszarze katolickiej dogmatyki przy zachowaniu tra-
dycyjnej liturgii. Pisał cynicznie, że byłaby to w istocie zmiana „autentycznych rosyjskich 
popów na polskich jezuitów, którzy zapuścili brody i włosy”65. Uważając, że przyniesie ona 
sukces w postaci uderzenia w rzekomo rusofilski prawosławny kler, nie dostrzegał, że może 
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w istocie zniechęcić do państwa polskiego nie tylko duchowieństwo, ale też ludność prawo-
sławną nieposiadającą często wykrystalizowanej tożsamości narodowej66. Dość dyskusyjne 
rzekomo przyjazne rosyjskim tradycjom nastawienie duchowieństwa prawosławnego utoż-
samiał z niebezpieczeństwem wzrostu sympatii prosowieckich wśród słowiańskich mniej-
szości. Takie rozumienie tej złożonej kwestii musi zaskakiwać wobec wyżej omówionych 
rozważań dotyczących problematyki ukraińskiej, bowiem dowodzi ono, że Aleksander Bo-
cheński był niezwykle wyczulony na wszelkie aspekty zagadnień mniejszości wyznaniowych 
w II Rzeczypospolitej, również te związane z zagrożeniem komunistycznym i sowieckim67. 

Historia dopisała dramatyczną ripostę w kwestii stosunku Bocheńskiego do Ukraińców. 
Publicysta w 1939 r., po powrocie z wojska do majątku rodzinnego został postawiony przed 
„sądem ludowym” zwołanym przez NKWD. Okoliczna ludność wyśmiała jednak zarzuty, 
w myśl których dziedzic Bocheński rzekomo dopuszczał się stosowania wobec społeczeń-
stwa krwawych represji. Oskarżenia te jednak zmierzały zdaniem Sowietów do orzeczenia 
wyroku śmierci. Ostatecznie publicystę osadzono w więzieniu w Brodach, skąd następnie 
go wypuszczono po usilnych staraniach okolicznej ludności68. Bocheński uciekł do Gene-
ralnego Gubernatorstwa, jednak również tam nie pozostawał bezpieczny. Wspominał 
enigmatycznie, że w 1940 r. ukraiński pisarz komunistyczny Stepan Ołeksiuk uchronił go 
wraz z rodziną od więzienia, a być może nawet od śmierci. Z drugiej strony niewykluczone, 
że ta wzmianka dotyczyła sytuacji uwięzienia Bocheńskiego przez NKWD w 1939 r. – wszak 
Ołeksiuk w latach 1939–1941 przebywał na terenie tzw. Zachodniej Ukrainy69. 

Po agresji niemieckiej na Związek Sowiecki publicysta powrócił jeszcze do rodzinnej 
Ponikwy, z której ostatecznie musiał uciekać w roku 1944. W listopadzie 1943 r. pisał  
w prywatnej korespondencji: „Wydaje się, że stosunki polsko-ukraińskie są gorsze niż kiedy-
kolwiek i codziennie są notowane w gazetach wypadki morderstw. Poznaje się w »Gazecie 
Lwowskiej«, że ktoś został zamordowany przez Ukraińców po tem, że w nekrologu jest 
napisane: »Zmarł nagle«, a potem »Cześć Jego pamięci«, otóż takich nekrologów jest co 
dzień parę. Z drugiej strony we Lwowie Polacy łupią podobno Ukraińców i znowu co dzień 
jest kilka zabitych z tamtej strony. Wracamy do czasów jaskiniowych, niezadługo nie 
będzie można wychodzić z domu bez rewolweru i kiedy się zobaczy z daleka drugiego czło-
wieka, to trzeba będzie do niego strzelać, – tak człowiek człowiekowi stanie się wrogiem! 
Jestem zdecydowany przenieść się do Krakowa albo gdziekolwiek indziej za San, gdyż w mia-
rę rozwoju wypadków położenie będzie tu coraz bardziej groźne”70. Równocześnie według 
relacji jednej z osób znających Bocheńskiego w ostatnim okresie jego życia prowadził per-
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że „lojalność [C]erkwi prawosławnej była tak duża i tak szczera, że tylko cud mógł duchowieństwo prawosławne  
z tej drogi zawrócić. Tym cudem była głupota naszych władców, istotnie niepospolita”. Zob. S. Cat-Mackiewicz, 
Historia polityczna Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Kraków 2012, s. 451–453. 

68 R. Zadura, Saga rodu Bocheńskich. O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego, Kraków 2013, 
s. 9–10; K. Pastuszewski, Aleksander Bocheński. Koryfeusz polskiej historii, „Akant. Miesięcznik Literacki” 2001,  
nr 2, s. 7; W. Wendland, Katon w „krainie wielkich błaznów”. Aleksandra Bocheńskiego wizja polskości, [w:] Marzyciele 
i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, 
A. Wątor, Szczecin 2009, s. 524; J. K., Laureaci nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Aleksander Bocheński. Nagroda 
publicystyczna, „Słowo Powszechne” 1958, nr 280, s. 3; M. Pruszyński, op. cit., s. 170. 

69 Stepan Ołeksiuk zawdzięczał Adolfowi Bocheńskiemu uwolnienie z więzienia, gdzie został osadzony za dzia-
łalność komunistyczną. Warto wspomnieć, że Ołeksiuk urodził się w Ponikwie – miejscowości, w której znajdował 
się majątek Bocheńskich. Zob. A. Bocheński, Parę wspomnień o Adolfie Bocheńskim, „Tygodnik Polski” 1984,  
nr 52/53, s. 14. 

70 APL, AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego, Ponikwa, 20 X 1943, k. 10. 
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traktacje z przedstawicielami „banderowskiej” frakcji OUN, których celem było doprowa-
dzenie do porozumienia mającego zahamować mordy na ludności polskiej. Ukraińcy posta-
wili warunek podziału Małopolski Wschodniej na część polską oraz ukraińską, który za-
twierdził rząd RP w Londynie. Propozycja ta miała jednak zostać odrzucona przez pol-
skich przywódców71. 

Po latach, już jako nestor ruchu katolików społecznie postępowych, odnosząc się do 
kwestii polityki mniejszościowej w kontekście polskiej polityki zagranicznej II Rzeczy-
pospolitej i tłumacząc, dlaczego jego środowisko nie popierało koncepcji współpracy polsko- 
-sowieckiej, pisał, że „poważną przeszkodę dla sojuszu stanowiły mniejszości narodowe. 
Obejmowały one około 40 proc. ludności Rzeczypospolitej. Jeżeli chodzi o młodzież, w dużej 
mierze wybrałaby ona przynależność np. do sąsiedniej republiki białoruskiej niż pozosta-
wanie w granicach Polski. Otóż sądziliśmy, że zbliżenie do Związku Radzieckiego wywołać 
mogło i niemal musiało po pierwsze odpadnięcie dzielnic polskich na wschód od Bugu bez 
żadnej szansy powrotu nad Odrę i Nysę, a po drugie – ustrój komunistyczny w okrojonej  
i niezdolnej do życia reszcie”72. 

Bocheński w swych koncepcjach dotyczących problematyki ukraińskiej był politycznym 
realistą, a jednocześnie nacjonalistą i mocarstwowcem, za cel najwyższy uznając doprowa-
dzenie do wewnętrznego i zewnętrznego wzmocnienia Rzeczypospolitej. Postulowane 
przez niego rozwiązania miały doprowadzić do unormowania sytuacji narodowościowej 
w Małopolsce Wschodniej, a w dalszej perspektywie do pozyskania Ukraińców zamieszkują-
cych te tereny dla idei państwowości polskiej. Służyć to miało także realizacji prometejskiej 
wizji rozbicia Związku Sowieckiego, uznawanej przez publicystę za wymóg zachowania 
niepodległości i integralności Polski. Będąc ekspertem w dziedzinie stosunków narodowo-
ściowych województw południowo-wschodnich, rozpatrywał je de facto w duchu dwudzie-
stowiecznego nacjonalizmu, nie zaś emocjonalnego, „krajowego” federalizmu. Jego stosu-
nek do mniejszości ukraińskiej warunkowany był niewątpliwie przez najwyższą dla niego 
wartość – uzyskanie przez Rzeczpospolitą mocarstwowej pozycji na arenie międzynarodo-
wej. Z tego też powodu idea asymilacji państwowej Ukraińców była częścią składową 
szerszej koncepcji wiodącej do realizacji owego szeroko zakrojonego, fundamentalnego 
dla grupy „Buntu Młodych” i „Polityki” celu. 

Program Bocheńskiego był z pewnością ambitny, sięgający realizacji wizji prometej-
skich. Nie można jednak lekceważyć faktu, że w praktyce wpływ Ukraińców z Małopolski 
Wschodniej na cały naród ukraiński mógł być znacznie ograniczony. Niemniej – jak się 
wydaje – realizacja koncepcji Bocheńskiego przyczyniłaby się do ustabilizowania sytuacji 
politycznej na spornym obszarze. Sam publicysta doskonale zdawał sobie sprawę z niemoż-
ności przewidzenia rozwoju wypadków w dalekiej perspektywie, zauważając jednak, że  
w tej bliższej – przyjęcie praktycznej zasady „kraju mieszanego” pozwoli zapobiec rozwija-
niu się spirali konfliktu. 

 
  

                                                           
71 K. Pastuszewski, op. cit., s. 7. 
72 A. Bocheński, Parę wspomnień…, s. 14. 
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The idea of State Assimilation of Ukrainians in Eastern Malopolska  

in Aleksander Bocheński’s Political Reflection 
 

During the Second Republic of Poland Aleksander Bocheński made the 

problem of the Ukrainian minority living in the Polish State one of the chief 

subjects of his journalistic writings. He rejected the concept of Polonization 

and, instead, suggested the measures termed state assimilation that were 

intended to persuade Ukrainians to give up hostility towards Poland. In his 

considerations, Bocheński focused first of all on the population of Eastern 

Malopolska, regarding this area as crucial to the realization of his visions. 

He wished to make the agreement between the Poles and Ukrainians the 

foundation for the joint struggle of the two nations in order to defeat the 

Soviet Union and establish an alliance of states counteracting Russian 

expansionism. His conceptions were supported by precise data and logical 

arguments. He fought against the persecution of Ukrainians, treating such 

measures as leading to the deterioration of the internal situation in the 

south-eastern provinces.  
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Jesienią 1939 r. środowiska ukraińskie na terenie Generalnego Guberna-

torstwa powołały do życia tzw. ukraińskie komitety narodowe. Te z kolei prze-

kształciły się wkrótce w Ukraińskie Komitety Pomocy i funkcjonowały jako 

agendy terenowe Ukraińskiego Komitetu Centralnego utworzonego wiosną 

1940 r. w Krakowie. Na czele Komitetu stanął Wołodymyr Kubijowicz. Komi-

tet reprezentował nadrzędne interesy ludności ukraińskiej wobec władz nie-

mieckich w Generalnym Gubernatorstwie. UKC miał charakter organizacji opie-

ki społecznej, lecz prowadził także działalność kulturalno-oświatową i pośred-

nio wywierał wpływ na kwestie ekonomiczne i religijne. 
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W połowie listopada 1939 r. zorganizowano w Krakowie naradę ukraińskich działaczy 
narodowych z Podkarpacia i Lubelszczyzny1. Podczas konferencji poparto projekt utwo-
rzenia Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego (UZN) jako centralnej organizacji repre-
zentującej społeczność ukraińską w Generalnym Gubernatorstwie (GG). W memoriale  
z 17 listopada skierowanym do władz GG zawarto postulaty dotyczące sfer: politycznej 
(utworzenie UZN), kulturalno-oświatowej (reaktywacja szkolnictwa oraz Towarzystwa 
„Proświta”), wyznaniowej (ukrainizacja Cerkwi prawosławnej, rewindykacja świątyń) oraz 
ekonomicznej (renesans spółdzielczości)2. O ile złożony przez delegację ukraińską projekt 
został zdecydowanie odrzucony przez gubernatora GG – Hansa Franka, o tyle uzyskano 
z jego strony wstępną akceptację niektórych dezyderatów memoriału3. Już pod koniec listo-
pada opracowano statut UZN oraz wybrano jego władze z przewodniczącym Wołodymy-
rem Kubijowiczem4 na czele. W składzie prezydium Zjednoczenia znalazł się Bohdan Hna-
                                                           

1 В. Кубійович, Українці в Генеральній Губернії 1939–1941, Chicago 1975, s. 61. 
2 Denkschrift der Ukrainer aus den besetzten Gebieten des ehemaligen polnischen Staates an den Generalgouver-

neur für die besetzten polnischen Gebieten Reichminister Dr. Frank, vom 17 November 1939, [w:] The Correspondence 
of the Ukrainnian Central Committe in Cracow and Lviv with the German Authorites 1939–1944, t. 1, red. V. Veryha, 
Edmonton-Toronto 2000, s. 41–45. 

3 Vertraulich! [Antwort des Generalgouverneurs zur Denkschrift vom 17 November 1939], [w:] The Correspond-
ence…, t. 1, s. 47–50. 

4 Wołodymyr Kubijowicz (1900–1985) – absolwent geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1923 r. uzyskał 
stopień doktora, pracownik naukowy Katedry Geografii UJ. W okresie drugiej wojny światowej pełnił funkcję prze-
wodniczącego UKC. Po jej zakończeniu na emigracji w Niemczech i Francji. Od 1947 r. członek władz Naukowego 
Towarzystwa im. T. Szewczenki. Autor i redaktor licznych haseł Encyklopedii ukrainoznastwa. 
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tewycz (zastępca przewodniczącego) oraz kierownicy jego poszczególnych wydziałów: My-
chajło Chronowjat (gospodarka), Iwan Ziłyński (kultura i oświata), Jarosław Rak (opieka 
nad młodzieżą i rodziną), ks. Ołeksander Małynowski (opieka społeczna), Osyp Bojdunyk 
(sprawy organizacyjne), Orest Pytljar (dyrektor kancelarii)5. 

W październiku i listopadzie 1939 r. na południowo-wschodnich terenach Podkarpacia 
i Lubelszczyzny zaczęły spontanicznie powstawać ukraińskie komitety narodowe. Począ-
tkowo ich cele ograniczały się do doraźnych kwestii: ochrony interesów ukraińskich przed 
decyzjami władz niemieckich, pomocy materialnej uciekinierom i jeńcom wojennym oraz 
pracy kulturalno-oświatowej i religijnej. Działalność komitetów koordynował de facto UZN 
z siedzibą w Krakowie. Pod koniec grudnia krakowskiej centrali podporządkowały się Cen-
tralny Komitet Chełmszczyzny i Podlasia w Chełmie oraz Ukraińska Rada Narodowa 
w Sanoku. Ze względu na to, że UZN i jego terenowe komitety funkcjonowały nadal bez 
podstaw prawnych, zdarzały się przypadki zakazywania im realizacji zadań (np. dotyczyło 
to komitetu w Hrubieszowie). Aby zapobiec takim sytuacjom, na początku lutego 1940 r. 
w porozumieniu z Podwydziałem Spraw Ludnościowych i Opieki Społecznej oraz Wydzia-
łem Głównym Oświaty i Propagandy rządu GG W. Kubijowicz objął funkcję tzw. męża 
zaufania (Vertrauensmann) ds. ukraińskich. Ponadto stanął on również na czele Ukraiń-
skiej Stanicy (US) dla GG, którą utworzono 5 lutego w Krakowie jako tymczasowe przedsta-
wicielstwo Ukraińców6.  

Na przełomie lutego i marca delegacja US odbyła podróż inspekcyjną do Warszawy i po 
terenach dystryktu lubelskiego, której celem było ustalenie bieżących problemów, z jakimi 
borykała się ukraińska społeczność Lubelszczyzny. Stanica zorganizowała również w poło-
wie marca zjazd kulturalno-oświatowy w Krakowie, w którym wzięli udział przedstawi-
ciele komitetów ukraińskich. Podczas zgromadzenia omówiono aktualne bolączki związa-
ne z reaktywacją ukraińskiego szkolnictwa i pozaszkolnej oświaty w GG oraz opracowano 
sposoby ich zneutralizowania. W tym celu wysunięto wobec władz okupacyjnych kilka po-
stulatów, głównie w sferze szkolnictwa powszechnego. Dyskutowano także na temat praw-
nego uznania UZN i jego komitetów lokalnych7. 

Ukraińcy szybko zorientowali się, że władze niemieckie nie wyrażą zgody na zalegalizo-
wanie UZN z planowanymi kompetencjami. Niemcy nie uznali przede wszystkim żądań 
o charakterze politycznym, w tym m.in. prawa do reprezentacji Ukraińców w GG, a także 
odrzucali organizacyjne wytyczne społeczno-gospodarcze. Akceptowali to, co było dla 
nich wygodne i przydatne w ich bieżącej działalności na odcinku ukraińskim8. H. Frank 
wzorem polityki kolonialnej szukał możliwości wykorzystania antagonizmów narodowych, 
przede wszystkim polsko-ukraińskich. W marcu 1940 r. na naradzie Komisji Obrony Rzeszy 
dla GG gubernator wypowiedział się w tej sprawie tymi słowy: „W pracy swej policja może 
oprzeć się na niektórych elementach, przede wszystkim na Ukraińcach. Nie odnoszą się oni 
co prawda zbyt przyjaźnie do Niemców, ale łączy nas jedno – nienawiść do Polaków”9.  

Na zwołanym w dniach 13–14 kwietnia 1940 r. w Krakowie zjeździe 27 ukraińskich ko-
mitetów narodowych powołano do życia Ukraińskie Komitety Pomocy (UKP) jako organi-

                                                           
5 В. Кубійович, Українцi…, s. 69, 73–74. 
6 Ibidem, s. 45–76. 
7 Ibidem, s. 76–79. 
8 Vertraulich! [Antwort des Generalgouverneurs…, s. 47–49; В. Кубіи ович, Українцi…, s. 348–357. 
9 Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1: 1939–1942, red. S. Płoski, Warszawa 

1970, s. 165.  
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zacje reprezentujące nadrzędne interesy ludności ukraińskiej w GG10. Kierownik Podwy-
działu Spraw Ludnościowych i Opieki Społecznej Fritz Arlt, zaznajomił wówczas działa-
czy ukraińskich z niemieckim projektem organizacji UKP11. Zgodę na utworzenie „organi-
zacji narodowej” o charakterze socjalno-charytatywnym, bez ambicji reprezentowania inte-
resów ukraińskich wobec Niemiec, potwierdził również gubernator H. Frank 19 kwietnia 
podczas pierwszej oficjalnej audiencji, na której przyjął ukraińską delegację. Gubernator GG 
zadeklarował także, że na początku maja zostanie przekazana Ukraińcom katedra w Cheł-
mie oraz wyraził poparcie dla ukrainizacji Cerkwi prawosławnej w GG i normalizacji dzia-
łalności duszpasterskiej Cerkwi greckokatolickiej. W dziedzinie oświaty pozytywnie zaopi-
niowano kwestię ukraińskiego szkolnictwa powszechnego i średniego. Ukraińcy uzyskać 
mieli również koncesje w sferze lokalnej administracji i sądownictwie12. 

4 maja 1940 r. władze GG opublikowały tymczasowe wytyczne w sprawie UKP, zaleca-
jąc, aby komitety były niepowiązanymi ze sobą instytucjami charytatywnymi uzależnionymi 
od powiatowych i miejskich starostów. Role centrali pełnił w pewnym stopniu tzw. infor-
mator (Auskunftsperson), który zastąpił dotychczasowego męża zaufania ds. ukraińskich. 
Jego kompetencje zostały ograniczone do kontroli i personalnej obsady komitetów, notabene 
zatwierdzanej dodatkowo przez władze niemieckie. 22 maja 1940 r. władze okupacyjne 
opracowały statut Ukraińskiego Komitetu Głównego (UKG) jako struktury nadrzędnej 
wobec UKP. Strona niemiecka zaakceptowała na stanowisku przewodniczącego UKG W. Ku-
bijowicza – dotychczasowego lidera społeczności ukraińskiej w GG13.  

Przebudowę istniejącego stanu organizacyjnego UKP zgodnie z wymogami władz niemiec-
kich i UKG przeprowadzono do końca lipca. Zwieńczeniem tych działań były dwa zjazdy 
Komitetów, które odbyły się w terminach 31 lipca–1 sierpnia w Chełmie dla dystryktu lu-
belskiego oraz 8–9 sierpnia w Zakopanem dla dystryktu krakowskiego. W obu zgromadze-
niach wzięli udział członkowie prezydium UKG (w tym przewodniczący i kierownicy wy-
działów organizacyjnego i opieki społecznej), prezesi komitetów i delegatur z obu dystryk-
tów, doradcy ds. ukraińskich przy gubernatorach dystryktów, a także wybitni lokalni dzia-
łacze. Stronę niemiecką reprezentowali natomiast funkcjonariusze Podwydziału Spraw Lud-
nościowych i Opieki Społecznej rządu GG. tj.: jego kierownik Fritz Arlt, referent ds. ukra-
ińskich Alfred Bisanz, referent ds. opieki społecznej Herbert Heinrich oraz ich podwładni 
w dystryktach14.  

Pierwsze posiedzenie prezydium UKG odbyło się 30 sierpnia. Jego skład utrzymał się 
do połowy 1941 r.: W. Kubijowicz (przewodniczący), Wasyl Hlibowyckyj (zastępca; sprawy 
kadrowe), Roman Mycyk (finanse), Atanas Miljanycz (gospodarka), Wołodymyr Tatomyr 
(opieka nad młodzieżą i rodziną), Osyp Bojdunyk (wydział organizacyjny), ks. Mychajło 
Sopuljak (opieka społeczna), Mykoła Dużyj (kultura), Nikifor Hirniak (oświata), Myron Ko-
nowalec (dyrektor kancelarii)15. Pomimo że statut UKG został opracowany przez władze 
okupacyjne – jak wspomniano – w maju 1941 r., Wydział Główny Spraw Wewnętrznych 
                                                           

10 F.M. Grelka, Ukrainizacja w dobie podporządkowania ras. Ukraiński Komitet Centralny w Generalnej Guberni 
w latach 1939–1941, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, s. 118. 

11 М. К., Як дійшло до створення Українського Центрального Комітету, „Краківські Вісті” 1942, 
nr 66, s. 3. 

12 Bericht über die Delegation der Ukrainer beim Generalgouvernement am 20 April 1940 anläßlich des Geburts-
tages des Führers, [w:] The correspondence…, t. 1, s. 93– 95. 

13 R. Torzecki, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933–1945, Warszawa 1972, s. 204. Por. М. К., op. cit., 
„Краківські Вісті” 1942, nr 66, s. 3; В. Кубіи ович, Українці…, s. 85–86. 

14 В. Кубійович, Українці…, s. 88–94. 
15 Ibidem, s. 94–95. 
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rządu GG zatwierdził go dopiero 25 lipca 1942 r. Wraz z jego przyjęciem nastąpiło formalne 
uznanie przez Niemców nazwy Ukraiński Komitet Centralny (UKC) używanej przez pre-
zydium Komitetu16.  

Rząd GG, powołując do życia UKC, chciał stworzyć wentyl dla narodowych potrzeb ukra-
ińskich. Podczas spotkania z delegacją ukraińską 17 listopada 1939 r. gubernator H. Frank 
stwierdził: „Panowie będziecie mieli tyle, ile sobie zdobędziecie, ale zdobywajcie rozum-
nie”17. Po latach natomiast przewodniczący UKC tak ocenił postawę kierujących organiza-
cją: „Myśmy się szybko nauczyli, że trzeba Niemców stawiać przed faktami dokonanymi, 
ale do pewnych granic”18.  

Zgodnie ze statutem Komitet reprezentował interesy ludności ukraińskiej w GG i miał 
charakter organu zajmującego się opieką społeczną, w tym przede wszystkim kwestiami 
aprowizacji ludności, wychowania dzieci i młodzieży, zapewniania pomocy uchodźcom i ro-
dzinom jeńców wojennych19. UKC prowadził także działalność kulturalno-oświatową 
i pośrednio wywierał wpływ na sprawy ekonomiczne i religijne. O pozycji Komitetu W. Ku-
bijowicz pisał we wspomnieniach: „To była całkowicie niezadawalająca forma – taka sama, 
jaką mieli Polacy i Żydzi, ale w tych wąskich ramach my mieliśmy daleko większą swobodę 
ruchu, niż te dwie grupy etniczne. […] UKC był pod całkowitą kontrolą niemiecką”20. Swą 
aktywnością UKC potwierdzał apolityczność i ponadpartyjność, chociaż faktycznie domi-
nowali w Komitecie zwolennicy melnykowskiej frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN-M). Demonstracyjnie unikano kontaktów z jej banderowskim skrzydłem 
(OUN-B), które dążyło do opanowania lokalnych struktur UKC w GG21. Z drugiej strony – 
przewodniczący – W. Kubijowicz dążył do zintegrowania pod patronatem UKC ukraińskich 
środowisk reprezentujących różne obozy polityczne: od tzw. petlurowców, którzy przeważa-
li w kierowniczych strukturach UKC, i jego agend terenowych, poprzez OUN-M aż do rady-
kalnych działaczy banderowskiej frakcji OUN22.  

W. Kubijowicz cały swój wysiłek skupiał na właściwym rozegraniu wobec Niemców spra-
wy ukraińskiej w GG, licząc na przetrwanie, zachowanie substancji narodowej, utrzymanie 
przez społeczność ukraińską aktualnych dóbr i – w miarę możliwości – ich powiększenie. 
Niemcy zdołali jednak ograniczyć działalność i znaczenie UKC przy jednoczesnym podkreś-
laniu jego ważności jako ogniwa pośredniego między własną administracją a ludnością 
ukraińską23. Zadania, jakie postawili sobie idący na współpracę z Niemcami ukraińscy „lega-
liści”, przewodniczący UKC sformułował następująco: „Przed nami dwa zadania – wzmocnić 
kresy oraz zachować fizycznie i moralnie emigrację. Powinniśmy pracować tak, jakby linia 
Sanu i Bugu miała istnieć zawsze, ale jednocześnie tak, jakby ona miała w każdej chwili znik-
nąć. To znaczy ci, którzy przyszli z zewnątrz na nasze kresy, muszą w nie od razu wrosnąć 
i poświęcać im jak najwięcej sił, żeby je wzmocnić i odrobić dziesięciolecia zaniedbań. 
Mamy więc pracować tak, jakbyśmy mieli szybko powrócić na wschód, tzn. musimy praco-
wać szybko i intensywnie, aby jak najszybciej podnieść życie narodowe kresów i kierownictwo 
                                                           

16 Ibidem, s. 454–479; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa 1985, s. 93. 
17 В. Кубійович, Українці…, s. 70. 
18 Ibidem, s. 70. 
19 Ibidem, s. 454–479; F. Arlt, Die Ordung der Fűrsorge und Wohlfahrt im Generalgouvernement, Kraków 1940, 

s. 33–35. 
20 В. Кубіи ович, Мені 85, Paryż–Műnchen 1985, s. 91–92. 
21 Idem, Українці…, s. 344–347. 
22 O. Колянчук, Українска військова еміграція у Польщі 1920–1939, Lwów 2000, s. 178. 
23 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, 

Warszawa 1993, s. 48–56.  
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oddać w ręce miejscowych obywateli, których tymczasem musimy szukać i przyuczać”24. 
Władze niemieckie zamierzały jednak wykorzystać Ukraińców zamieszkałych w General-
nym Gubernatorstwie do realizacji własnych celów. Zdaniem Ryszarda Torzeckiego założe-
niem polityki niemieckiej było bowiem stworzenie przeciwwagi w polityce narodowościo-
wej GG poprzez wykorzystywanie niezgodności interesów Ukraińców i Polaków oraz roz-
budzanie starych i nowych antagonizmów. Negatywne nastroje podsycano wskutek udzie-
lania Ukraińcom pewnych ,,przywilejów-koncesji” względem Polaków na płaszczyźnie eko-
nomicznej, kulturalno-oświatowej i religijnej25. Propaganda niemiecka często wspomina-
ła o bezprawiu polskiej polityki narodowościowej wobec Ukraińców w II RP, zapewniając 
jednocześnie, że pod niemieckim panowaniem mają oni możliwość zrekompensowania 
doznanych krzywd. Ogólnie ludność ukraińska w Generalnym Gubernatorstwie znalazła 
się zatem w lepszej sytuacji niż przed 1939 r.26 

Istotnym katalizatorem ukraińskiej współpracy z okupantem był motyw narodowej eman-
cypacji w okupowanej Polsce – wcześniej państwie wielonarodowym – i dążenie na tej dro-
dze do niepodległości. Sytuacja po wrześniu 1939 r. oznaczała dla Polaków okupację, ale 
z punktu widzenia Ukraińców – jak już pisałem – była to zmiana okupanta, z którą więk-
szość społeczności ukraińskiej wiązała duże nadzieje na poprawę własnego położenia. Meta-
morfoza Ukraińców w lojalnych „obywateli” GG była natomiast konsekwencją polityki 
narodowościowej II RP oraz rezultatem niemieckiej polityki na obszarze GG27. 

Siedziba kierownictwa Ukraińskiego Komitetu Centralnego znajdowała się w Krakowie. 
Zlokalizowana tam centrala obejmowała28 prezydium UKC składające się z: przewodni-
czącego całej organizacji oraz jego zastępcy, sekretarza i kierownika ds. kadrowych w jednej 
osobie, a także siedmiu kierowników pozostałych wydziałów: organizacyjnego, finanso-
wego, opieki społecznej, gospodarczego, opieki nad młodzieżą, pracy kulturalnej i – nie-
przewidzianego w statucie – oświaty. W posiedzeniach prezydium, które miały charakter 
wewnętrzny i zewnętrzny, brali również udział doradcy ds. ukraińskich przy gubernato-
rach dystryktów. Na zebraniach wewnętrznych, które odbywały się dosyć często i bez inge-
rencji czynnika niemieckiego, omawiano sprawy bieżące. Posiedzenia zewnętrzne realizo-
wano natomiast raz w miesiącu z udziałem przedstawicieli Podwydziału Spraw Ludnościo-
wych i Opieki Społecznej rządu GG i miały one formę spotkań sprawozdawczych, na których 
szefowie wydziałów składali raporty z działalności, a także interweniowali w konkretnych 
sprawach. Wykonawczym organem prezydium była kancelaria (składająca się z głównej jed-
nostki i komórek poszczególnych wydziałów)29. 

Komitet (Beirat)na szczeblu dystryktu reprezentowali przedstawiciele UKC będący jedno-
cześnie doradcami ds. ukraińskich przy gubernatorach dystryktów, pośrednicząc między 
centralą i poszczególnymi UKP oraz UKC i władzą dystryktu. Na poziomie powiatów dzia-
łały Ukraińskie Komitety Pomocy, które mieściły się w ich stolicach. Prezesów poszczegól-
nych UKP (Obmann) mianował przewodniczący Komitetu Centralnego po zasięgnięciu 
opinii przedstawicieli miejscowej ludności ukraińskiej30. UKP składały się z zarządu, który 

                                                           
24 В. Кубійович, Мені 85…, s. 90. 
25 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy…, s. 48–56. 
26 Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 466. 
27 F.M. Grelka, op. cit., s. 121. 
28 Zgodnie z regulaminem UKC zawartym w jego statucie. Zob. В. Кубійович, Українці…, s. 471–473.  
29 Ibidem, s. 107–110. 
30 Ibidem, s. 104–105, 110–111. 



138  ANDRZEJ BOŻYK 
 

 

tworzyli prezes, zastępca i sekretarz w jednej osobie oraz 6–7 referentów31 z zakresem 
działalności odpowiadającym wydziałom UKC. Wykonawczym organem zarządu była kan-
celaria. Z kolei delegatury UKP, których ilość uzależniona była od wielkości terytorium 
i liczby ludności ukraińskiej w danym powiecie, składały się z zarządu obejmującego prze-
wodniczącego (mianowany przez przewodniczącego UKC na wniosek prezesa UKP) i pod-
referentów (ich ilość zależała od potrzeb danej delegatury). Na samym dole struktury orga-
nizacyjnej UKC znajdowali się mężowie zaufania wyznaczani przez prezesa UKP lub kie-
rownika delegatury, którzy byli łącznikami między nią a ludnością. Prawie w każdej wsi 
funkcjonował mąż zaufania, natomiast w miastach było ich kilku32. 

Statut Ukraińskiego Komitetu Centralnego nie przewidywał utworzenia odrębnej jed-
nostki odpowiedzialnej za sprawy rewizyjne, natomiast podporządkowywał całą organizację 
niemieckiej władzy administracyjnej, tj.: sprawy ludnościowe i opieki społecznej – Główne-
mu Wydziałowi Spraw Wewnętrznych rządu GG, a kwestie kulturalno-oświatowe – Głów-
nemu Wydziałowi Nauki, Wychowania i Oświaty Ludowej oraz Służbie Bezpieczeństwa. 
Korespondencja wewnętrzna pomiędzy jednostkami UKC odbywała się w języku ukraiń-
skim, a z urzędami okupacyjnymi – po niemiecku. Utworzono również sekcje pracy, które 
działały półoficjalnie przy UKC. Skupiały one przedstawicieli różnych zawodów i stanów, 
np.: nauczycieli, prawników, lekarzy, kupców, rzemieślników. W maju 1941 r. władze nie-
mieckie przekształciły sekcje w tzw. związki pracy (bez prerogatyw związków zawodowych) 
z mężem zaufania jako przewodniczącym oraz prezydium. Związki tworzono na szczeblu 
wydziałów UKC oraz UKP i delegatur. Kolegia natomiast organizowano jako organy dorad-
cze kierowników wydziałów i referentów sformowane z fachowców z zakresu określonych 
dziedzin. Komisje miały przeważnie tymczasowy charakter i powoływano je w celu reali-
zacji konkretnych zadań33. W strukturze UKC funkcjonowały – jak już wspomniano – 
wydziały: finansowy, gospodarczy, opieki nad młodzieżą, opieki społecznej, oświaty, orga-
nizacyjny oraz pracy kulturalnej. 

W pierwszej połowie 1940 r., tj. do momentu ostatecznego wykrystalizowania się UKC, 
wydział finansowy dysponował minimalnymi środkami. W maju opracowano instrukcję 
budżetową dla UKP i określono źródła przychodów, których zasadniczym elementem został 
tzw. podatek narodowy, czyli składka członków Komitetu. Polityka finansowa została pod-
dana centralizacji. Poszczególne lokalne komitety dysponowały własnymi funduszami po 
zaakceptowaniu ich przez UKC, natomiast nadwyżki budżetowe przesyłały do krakowskiej 
centrali. Mimo to koncentracja finansów funkcjonowała przez długi okres jedynie teoretycz-
nie, ponieważ UKP nie przysyłały na czas raportów budżetowych. Szczególnie dotyczyło to 
komitetów posiadających znaczne dochody. Dopiero na początku 1941 r. Komitet zwiększył 
nacisk na UKP i sytuacja w tej sferze finansowej zaczęła pozytywnie ewoluować w tym zakre-
sie. Podstawę przychodów UKC stanowiły wówczas nadal składki członkowskie zróżnicowa-
ne co do wysokości pod względem pozycji społecznej jego członków. Pozostałe źródła finan-
sowania obejmowały: ⅓ dochodów Ukraińskich Towarzystw Oświatowych (UTO), różnego 
rodzaju opłaty za wydawanie zaświadczeń i udzielanie porad prawnych, zbiórki pieniężne 
itp. Niezależnie od źródeł własnych UKC otrzymywał również dotacje z rządu GG oraz sub-
wencje od międzynarodowych organizacji charytatywnych34. 

                                                           
31 Według regulaminu UKP w skład zarządu wchodziło 5 referentów. W praktyce za kwestie kultury i oświaty 

odpowiadał dodatkowo jeden lub dwóch referentów. Zob. Ibidem, s. 110–111, 488.  
32 Ibidem, s. 488–493. 
33 Ibidem, s. 112–122. 
34 Ibidem, s. 139–143. 
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Już 3 października 1939 r. w Krośnie na naradzie ukraińskiego aktywu polityczno-spo-
łecznego zorganizowanej z inicjatywy O. Bojdunyka i Romana Suszki poruszono zagadnie-
nia ekonomiczne. Opracowano wówczas ramowe kierunki rozwoju ukraińskiego życia go-
spodarczego w nowej sytuacji politycznej. Cele te w listopadzie 1939 r. zostały skoncentro-
wane w wydziale gospodarczym UZN, a następnie – w czerwcu 1940 r. – w UKC. Chodziło 
przede wszystkim o wykreowanie odpowiedniej atmosfery dla rozwoju ekonomicznego spo-
łeczności ukraińskiej w GG. Działania te polegały na obronie interesów Ukraińców, opiece 
nad nowo utworzonymi firmami i instytucjami gospodarczymi oraz pomocy w ich obsadzie. 
Ta ostatnia kwestia była szczególnie istotna w kontekście tworzenia miejsc pracy dla uchodź-
ców z sowieckiej strefy okupacyjnej. Na terenach Generalnego Gubernatorstwa zamieszka-
łych przez ludność ukraińską znajdowało to poparcie Komitetu. Takie działania prowadzone 
na własną rękę na pozostałych obszarach GG były natomiast źle widziane przez kierownictwo 
UKC, ponieważ odciągały aktywistów od „pracy u podstaw” wśród ludności ukraińskiej35.  

Jesienią 1940 r. wydział gospodarczy UKC został podzielony na trzy referaty: spółdziel-
czości, rolnictwa i miast. Organem doradczym kierownika wydziału było kolegium gospo-
darcze złożone z szefów referatów oraz wybitnych przedstawicieli kooperacji i przedwo-
jennego Towarzystwa Silśkyj Hospodar. Analogiczne kolegia utworzono na poziomie UKP, 
w skład których wchodzili: reprezentanci spółdzielczości, okręgowi agronomowie, szefowie 
sekcji i związków pracy36. Mimo ograniczeń wprowadzonych przez władze niemieckie 
spółdzielczość ukraińska starała się wspierać wszystkie akcje charytatywne organizowane 
przez UKC. Szczególną troską poszczególne centrale spółdzielcze otoczyły ukraińskie pla-
cówki kulturalno-oświatowe, ale też pomagały ludności w przypadku klęsk żywiołowych37. 

Działalność UKC skierowana do młodych ludzi należała do zasadniczych zadań Komi-
tetu i miała na celu rozbudzenie i wzmocnienie tożsamości tej części społeczności ukraiń-
skiej. Kierownikiem wydziału ds. młodzieży został Jarosław Rak, a od sierpnia 1940 r. fun-
kcję tę pełnił Wołodymyr Tatomyr. Latem 1941 r. struktury wydziału przeniesiono do 
Lwowa. W grudniu 1942 r. jego szefem został Roman Ołesnyckyj, a w sierpniu 1943 r. – 
Zenon Zełenyj. Jednostka została podzielona na kilka referatów m.in.: spraw narodowo- 
-społecznych, wychowania fizycznego, wychowania zawodowego, Ukraińskiej Służby 
Ojczyźnie (USO)38. W terenie powstawały tzw. oddziały wychowania młodzieży, w których 
szczególny nacisk położono na kwestie unarodowienia młodego pokolenia. Po utworze-
niu UKC oddziały przekształcono w Kurenie Młodzieży (KM), które działały samodzielne 
przy mężach zaufania jako filie referatów opieki nad młodzieżą przy UKP i delegaturach. 
Praca wydziału skoncentrowała się wówczas na kilku celach: legalizacja KM, szkolenia 
instruktorów, pogłębienie treści pracy Kureni i opanowanie struktur USO39.  

Ze względu na swoją specyfikę wydział opieki społecznej dysponował większością środ-
ków materialnych, posiadał najbardziej rozbudowaną strukturę i – w efekcie – złożony 
skład personalny. Stanowisko kierownika wydziału objął we wrześniu 1940 r. ks. M. Sopuljak 
i piastował je do końca istnienia UKC. Podstawowymi źródłami finansowania działalności 
wydziału były subwencje: rządu GG, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Amery-
kańskiego Komitetu Pomocy40. Zdobyte środki przeznaczano głównie na zakup żywności, 

                                                           
35 Ibidem, s. 324–331. 
36 Ibidem, s. 144. 
37 Ibidem, s. 147–148. 
38 Ibidem, s. 238; К. Паньківський, Роки німецької окупації, Nowy Jork–Toronto 1965, s. 370–371. 
39 В. Кубійович, Українці…, s. 156–159, 239–248; К. Паньківський, Роки…, s. 125–127, 371.  
40 В. Кубійович, Українці…, s. 162–163, 170. 
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odzieży i obuwia. Funkcjonowanie wydziału koncentrowało się bowiem w kilku sferach, 
w tym w ramach tzw. zamkniętej pomocy społecznej w domach starców, sierocińcach, 
żłobkach i przedszkolach, bursach szkolnych41. Pomoc aprowizacyjną prowadzono poprzez 
rozprowadzanie kartek żywnościowych przydzielanych w terenie przez UKP i delegatury 
za pośrednictwem Powiatowych Związków Spółdzielczych. Funkcjonowały też tzw. pomoc 
zimowa prowadzona przez komisje przy UKP i delegaturach oraz kuchnie ludowe42. W ra-
mach wydziału utworzono ponadto referat opieki zdrowotnej (odpowiednie komórki 
istniały na szczeblu UKP) na czele z Wasylem Karchutem, który zajmował się m.in.: orga-
nizowaniem kursów sanitarnych, rozdziałem leków z pomocy zagranicznej. Nadzorował 
również instytucje tzw. zamkniętej pomocy społecznej i prowadził profilaktykę zdrowotną. 
Z referatem ściśle współpracował Ukraiński Medyczno-Sanitarny Związek Pracy skupia-
jący lekarzy, farmaceutów, weterynarzy i pielęgniarki43. Opiekowano się jeńcami wojenny-
mi oraz więźniami politycznymi narodowości ukraińskiej i pomagano inwalidom wojennym 
w uzyskaniu rent44. Wydział udzielał również pomocy ukraińskim przesiedleńcom z Besa-
rabii, Bukowiny, Galicji Wschodniej i Wołynia45. 

Odrodzenie i ukrainizacja szkolnictwa były kwestiami kluczowymi dla ukraińskich lide-
rów polityczno-społecznych w GG. Już od jesieni 1939 r. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 
z inicjatywy terenowych komitetów tworzono niezależnie od krakowskiej centrali pla-
cówki oświatowe. Ukraińska Stanica w GG zorganizowała 15–16 marca 1940 r. zjazd kul-
turalno-oświatowy w Krakowie, w którym wzięli udział przedstawiciele lokalnych komi-
tetów ukraińskich. Omówiono na nim aktualne bolączki związane z reaktywacją ukraiń-
skiego szkolnictwa i pozaszkolnej edukacji w GG oraz opracowano sposoby ich wyelimino-
wania. W tym celu wysunięto wobec władz okupacyjnych kilka postulatów głównie w odnie-
sieniu do kształcenia szkolnictwa powszechnego: powołanie referentów dla ukraińskiego 
szkolnictwa przy rządzie GG i urzędach gubernatorów dystryktów; podporządkowanie 
ukraińskiej oświaty ukraińskim inspektorom; organizacja kursów pedagogicznych dla 
niewykwalifikowanych nauczycieli; otwarcie co najmniej czterech gimnazjów i dwóch 
seminariów nauczycielskich. Większość tych żądań władze niemieckie urzeczywistniły do 
końca 1940 r. Szkolna polityka okupanta kreowana w ramach Głównego Wydziału Nauki, 
Wychowania i Oświaty Ludowej rządu GG (GWNWiOL) opierała się na dwóch głównych 
wytycznych: tworzeniu jedynie szkół podstawowych i zawodowych oraz usunięciu z pro-
gramów nauczania akcentów narodowych46.  

Powyższe instrukcje obowiązywały całe nieniemieckie szkolnictwo, jednak dla ludności 
ukraińskiej władza niemiecka poczyniła pewne ustępstwa, kierując się względami koniunk-
turalnymi. Adolf Watzke – prezydent GWNWiOL, pisał, że „przede wszystkim Ukraińcy, 
wyzwoleni z jarzma polskiego despotyzmu, przystąpią z zapałem do odbudowy ukraińskie-
go szkolnictwa”47. Zezwolono im bowiem m.in. na: posiadanie szkolnictwa średniego, stu-
diowanie na wyższych uczelniach w Rzeszy oraz Protektoracie Czech i Moraw, a także krze-
wienie w procesie edukacyjnym wartości narodowych, oczywiście w granicach określonych 

                                                           
41 Ibidem, s. 164–167. 
42 Ibidem, s. 167–171. 
43 Ibidem, s. 171–173; К. Паньківськии , Роки…, s. 109–110, 309–317. 
44 К. Паньківський, Роки…, s. 74–77, 106–107; В. Кубійович, Українці…, s. 174–176. 
45 В. Кубійович, Українці…, s. 179–186. 
46 Ibidem, s. 79, 199. 
47 A. Watzke, Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, [w:] Das Generalgouvernement, red. M. du Prel, Würzburg 

1942, s. 17. 
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przez niemiecką cenzurę. W szkołach skupiających minimum 40 dzieci ukraińskich nie-
mieckie zarządzenia gwarantowały możliwość nauczania w języku ukraińskim, z kolei 
placówki, w których uczyło się co najmniej 20 dzieci ukraińskiej narodowości, można było 
przekształcać w szkoły prywatne. W dystryktach i powiatach GG powołano odpowiednio 
ukraińskich referentów i inspektorów szkolnych, którzy nadzorowali za pośrednictwem 
władz niemieckich ukraińskie placówki oświatowe. Z drugiej strony w kontekście procesu 
dydaktyczno-wychowawczego dzieci i młodzieży UKC miał bezpośredni wpływ jedynie na 
jego etap przedszkolny i pozaszkolny48. W maju 1940 r. sprawy szkolnictwa znajdujące się 
w gestii wydziału kulturalno-oświatowego zostały skoncentrowane w odrębnym wydziale 
oświaty pod kierownictwem Iwana Ziłyńskiego, a następnie Nikifora Hirniaka. W maju 
1941 r. funkcję tę przejął Petro Isajiw i pełnił ją do kwietnia 1945 r.49  

Działające de facto do 25 sierpnia 1940 r. przedwojenne ukraińskie stowarzyszenia 
kulturalno-oświatowe (m.in. „Proświta” i „Ridna Chata”) zostały scentralizowane w Ukra-
ińskie Towarzystwa Oświatowe (UTO) decyzją władz GG. Statut UTO opracował szef wy-
działu pracy kulturalnej UKC M. Dużyj, a niemiecka władza zatwierdziła dokument  
11 lipca 1940 r. w formie tzw. wytycznych dla wydziału pracy kulturalnej UKC50. Pomimo 
tego, że UTO funkcjonowały odrębnie od UKC, na poziomie powiatów ich prace faktycznie 
koordynował referent kulturalno-oświatowy miejscowego UKP i podreferenci w delega-
turach, a na szczeblu UKC – kierownik wydziału pracy kulturalnej. Referenci i podrefe-
renci utrzymywali ścisły kontakt z działaczami UTO w terenie. Organizowano w tym celu 
wyjazdy organizacyjno-inspekcyjne, odprawy zarządów UTO, a także przesyłano sobie 
wzajemnie materiały informacyjne. W praktyce placówki towarzystwa były jedynymi 
legalnymi instytucjami z ramienia UKC prowadzącymi szeroką pracę kulturalno-oświatową 
wśród ludności ukraińskiej. Do zadań UTO należało bowiem m.in.: wydawanie popularnej 
i naukowej literatury, zakładanie bibliotek, walka z analfabetyzmem, organizowanie imprez 
kulturalno-oświatowych51. 

Kwestię rozbudowy sieci UTO i ich działalności omówiono na naradach kulturalno- 
-oświatowych, które odbyły się w styczniu 1941 r. w Krynicy i Zamościu. W konsekwencji 
wydział pracy kulturalnej zorganizował 2–tygodniowe kursy dla lokalnych działaczy kul-
turalno-oświatowych: w lutym w Zamościu dla dystryktu lubelskiego oraz w marcu w Sa-
noku – dla krakowskiego. Pod koniec marca 1941 r. na obszarze GG istniało 808 UTO, 
natomiast w połowie tegoż roku ich liczba wzrosła do 885. Skupiały wówczas 46 tys. człon-
ków i objęły swą działalnością prawie 90% ukraińskich wsi52. 

Wiosną 1942 r., po przeniesieniu centrali wydziału do Lwowa, w strukturze jednostki 
utworzono dwa podwydziały w formie instytutów: Instytutu Oświaty Ludowej (IOL) i Insty-
tutu Twórczości Ludowej (ITL). IOL kierowany przez Stepana Wołyńca składał się z refe-
ratów: organizacyjno-szkoleniowego, wydawnictw, bibliotek oraz walki z analfabetyzmem. 
Z kolei ITL na czele z ks. Sewerynem Saprunem realizował swoje zadania w ramach trzech 
referatów: muzycznego, teatralnego i sztuki53. W obrębie wydziału funkcjonowała Głów-
na Sekcja Kobiet (GSK), którą zarządzała Marta Zajaczkiwska. W terenie Sekcja działała 

                                                           
48 І. Герасимович, Українське шкільництво і вчителство. Біланс стaну і праці на захід від Сяну і Буга, 

„Львівські Вісті” 1941, nr 68, s. 3–4. 
49 К. Паньківський, Роки…, s. 356–361.  
50 В. Кубіи ович, Українці…, s. 223–225. 
51 Ibidem, s. 115–118, 494–508. 
52 Ibidem, s. 227–230. 
53 К. Паньківський, Роки…, s. 113, 333– 355. 
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w strukturze UOK i UKP, delegatur oraz UTO. Celem GSK była aktywizacja kobiet i włą-
czenie ich do pracy przede wszystkim w sferze kulturalnej i opieki społecznej54.  

Życie kulturalne Ukraińców w GG obejmowało również obcowanie z drukowanym 
słowem w formie prasy, książek i innych wydawnictw. W celu realizacji potrzeb w tym 
zakresie środowiska ukraińskie skupione wokół W. Kubijowicza powołały do życia pod 
koniec grudnia 1939 r. w Krakowie spółkę Ukrajińśkie Wydawnyctwo (UW), a Jewhen 
Pełeński został jej dyrektorem (od maja 1940 r. był nim Iwan Ziłyński). Formalnie UW 
miało status niezależnej komercyjnej struktury, ale faktycznie było przybudówką UKC. 
Przedsiębiorstwo było monopolistyczne, ale jednocześnie jego działalność wydawnicza, 
czyli publikowanie prasy i częściowo również podręczników szkolnych, podlegała niemiec-
kiej cenzurze z ramienia Głównego Wydziału Propagandy rządu GG. W styczniu 1940 r. 
UW rozpoczęło wydawanie gazety będącej nieoficjalnym organem UKC – „Krakiwskich 
Wisti”, której redaktorem został Mychajło Chomjak55. Po włączeniu Galicji Wschodniej 
do GG władze niemieckie nie zezwoliły na przejęcie „Lwiwskich Wisti” przez Wydawnictwo. 
Jednocześnie spółka od listopada 1941 r. pracowała w dwóch oddziałach: krakowskim 
(Igor Fediw) i lwowskim (Mychajło Matczak). O prężności oficyny świadczą dane liczbo-
we dotyczące jej działalności w latach 1940–1943. UW wydało bowiem w tym okresie: 
1363 numerów czasopism – razem prawie 15,5 mln egzemplarzy, 497 książek i podręcz-
ników szkolnych – łączny nakład 4,3 mln egzemplarzy oraz 71 map i innych publikacji – 
790 tys. egzemplarzy56. 

Do lutego 1940 r. praca krakowskiej centrali na odcinku organizacyjnym ograniczała 
się do zbierania materiałów informacyjnych z terenu. Zainicjowano wówczas wyjazdy 
terenowe, które w czerwcu uległy intensyfikacji po zalegalizowaniu UKC i ukonstytuowa-
niu się wydziału organizacyjnego, na którego czele stanął O. Bojdunyk. Podróże służbowe 
miały przede wszystkim na celu: informowanie społeczności ukraińskiej o aktualnych 
problemach dotyczących działalności Komitetu, przeprowadzanie audytów oraz zmian 
personalnych w miejscowych komitetach i delegaturach. W kontekście polityki kadrowej 
wydział organizacyjny działał właściwie samodzielnie, ale w kwestii obsady referatów  
w UKP uzgadniał kandydatury z kierownikami odpowiednich wydziałów UKC i szefami 
komitetów, a ostateczną decyzję podejmował przewodniczący Komitetu. Łączność z tere-
nem utrzymywano również za pośrednictwem zjazdów, konferencji lub tzw. odpraw zarzą-
dów komitetów i delegatur. Przybliżano wówczas zadania stojące przed lokalnymi struk-
turami UKC i odbierano raporty z ich bieżącej działalności. Kolejną formą kontaktu z te-
renowymi komórkami były okólniki krakowskiej centrali i jej oficjalne pismo „Wisnyk 
UCK” (dwumiesięcznik ukazujący się od stycznia 1941 r.). W periodyku informowano  
o aktualnych wydarzeniach z życia UKC oraz podawano wytyczne dla struktur terenowych 
wraz z instrukcjami dotyczącymi ich realizacji. W celu podniesienia kwalifikacji lokal-
nych działaczy wydział organizacyjny koordynował różnego rodzaju kursy szkoleniowe. 
W tym zakresie szczególnie wyróżniały się wydziały opieki nad młodzieżą i rodziną oraz 
pracy kulturalnej. Z wydziałem organizacyjnym ściśle współpracowały biura kartogra-
ficzne i statystyczne oraz centralna kartoteka57. 

                                                           
54 Ibidem, s. 341. 
55 Nakład dziennika „Krakiwskich Wisti” był niewielki i wynosił w 1940 r. 7,1 tys. egzemplarzy, a w 1941– 

10,3 tys. egzemplarzy. Zob. В. Кубійович, Українці…, s. 249–256, 272–280. 
56 К. Паньківський, Роки…, s. 116–118, 346–348. 
57 Ibidem, s. 133–139. 
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Wiosną 1941 roku w skład Ukraińskiego Komitetu Centralnego na terytorium Gene-
ralnego Gubernatorstwa wchodziło 25 Ukraińskich Komitetów Pomocy, 37 delegatur tere-
nowych (ich liczba ulegała częstym zmianom, szczególnie na obszarach podległych UKP 
w Białej Podlaskiej, Jarosławiu i Sanoku) oraz prawie 980 mężów zaufania. W dystrykcie 
krakowskim znajdowało 9 UKP, w następujących miejscowościach: Jasło, Jarosław, Kra-
ków, Krynica, Nowy Targ, Przemyśl, Sanok, Tarnów, Rzeszów. Podporządkowanych było 
im 16 delegatur z ośrodkami w: Dukli, Gorlicach, Krośnie, Leżajsku, Próchniku, Przemyślu-
-wsi, Przeworsku, Radymnie, Bochni, Miechowie, Szlachtowej, Zakopanem, Baligrodzie, 
Dynowie, Rymanowie, Komańczy. Na obszarze dystryktu lubelskiego funkcjonowało  
8 komitetów, których siedziby utworzono w miastach powiatowych: w Białej Podlaskiej, 
Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Lublinie, Zamościu i Radzyniu Pod-
laskim. Podlegało im 15 przedstawicielstw terenowych: w Janowie Podlaskim, Terespolu, 
Wisznicach, Tarnogrodzie, Włodawie, Bełzie, Warężu, Kraśniku, Puławach, Cieszanowie, 
Tomaszowie Lubelskim, Lubartowie, Międzyrzecu Podlaskim, Ostrowie i Parczewie.  
Z kolei dystrykt radomski posiadał 6 UKP: w Częstochowie, Opatowie, Piotrkowie Try-
bunalskim, Radomiu, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim z dwiema delegaturami 
w Busku-Zdroju i Starachowicach. W dystrykcie warszawskim natomiast komitety utwo-
rzono w Siedlcach oraz w Warszawie z filiami w Grójcu, Łowiczu, Mińsku Mazowieckim  
i Sochaczewie58. Terytorialną strukturę Ukraińskiego Komitetu Centralnego (UKP i delega-
tur) na obszarze GG (stan z wiosny 1941 r.) ilustruje tabela nr 1. 

Po przyłączeniu do Generalnego Gubernatorstwa Galicji Wschodniej w ramach dystryk-
tu Galicja utworzonego 1 sierpnia 1941 r. uległa również zmianie struktura terytorialno-
organizacyjna UKC. „Społeczne przedstawicielstwo” reprezentujące ukraińskie interesy 
w nowym dystrykcie początkowo uosabiała Rada Narodowa z prezydentem Kostem 
Łewyckym na czele utworzona 31 lipca 1941 r. Rada powołała sekretariat do współpracy 
z niemieckimi czynnikami rządowymi, który poszerzył swoją działalność na cały dystrykt 
galicyjski. Organ ten nosił nazwę „Ukraiński Krajowy Komitet” (UKK) i kierował nim Kost 
Pańkiwski59. Latem 1941 r. na obszarze Galicji Wschodniej społeczność ukraińska spon-
tanicznie utworzyła komitety narodowe, które na poziomie nowo utworzonych powiatów in-
stytucjonalizowały się pod nazwą „Ukraińskie Komitety Okręgowe” (UKO) w ramach UKK. 
Komitetom okręgowym podporządkowano delegatury, natomiast w gminach UKO repre-
zentowali tzw. mężowie zaufania. Lwowski UKO objął swoją jurysdykcją teren 6 byłych 
powiatów z 14 delegaturami i 526 mężami zaufania60. Pozostałym 15 Komitetom Okręgo-
wym: Bereżany, Czortków, Drohobycz, Horodenka, Kałusz, Kamionka Strumiłowa, 
Kołomyja, Lwów-miasto, Sambor, Sądowa Wiśnia, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Rawa 
Ruska, Złoczów – podporządkowano terytorialnie 3–4 przedwojenne powiaty, z wyjątkiem 
UKO Lwów-miasto. W strukturach UKO istniało 86 delegatur, w tym 31 z siedzibami 
w stolicach przedwojennych powiatów, 46 w mniejszych ośrodkach, a 9 w UKO Lwów- 
-miasto61. Do kierownictwa UKK weszli szefowie poszczególnych jego wydziałów: organi-
zacyjnego – Mychajło Dobrjanski, finansowego – Julij Sawczak, gospodarczego – Marko 
Baczynski, pracy kulturalnej – Wołodymyr Zubrycki, opieki społecznej – ks. Wołodymyr 
Łycyniak, młodzieży – Seweryn Łewyckyj, zdrowia – Roman Osinczuk, szkolnictwa – Ze-

                                                           
58 В. Кубійович, Українці…, s. 130–131. 
59 К. Паньківський, Від Комітету до Державного Центру, Nowy Jork–Toronto 1970, s. 71–78, 95–102. 
60 Idem, Роки…, s. 302–305. 
61 З історії діяльності УЦК та УКК, „Краківські Вісті” 1942, nr 71, s. 2. 
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non Zełenyj, pracy – Iwan Tracz62. Zadaniem UKK była: reprezentacja i ochrona intere-
sów ludności ukraińskiej przed władzami niemieckimi na płaszczyźnie ekonomicznej  
i kulturalno-oświatowej63. 

 
Tab. 1. Terytorialna struktura Ukraińskiego Komitetu Centralnego (UKP i delegatur)  

na obszarze GG (stan z wiosny 1941 r.) 
 

Dystrykt UKP Delegatury 

Krakowski 

Jasło Dukla, Gorlice, Krosno 
Jarosław Leżajsk, Próchnik, Przemyśl-wieś, Przeworsk, Radymno 
Kraków Bochnia, Miechów 
Krynica  
Nowy Targ Szlachtowa, Zakopane 
Przemyśl-miasto  
Rzeszów  
Sanok Baligród, Dynów, Rymanów, Komańcza 
Tarnów  

Lubelski 

Biała Podlaska Janów Podlaski, Terespol, Wisznice 
Biłgoraj Tarnogród 
Chełm Włodawa 
Hrubieszów Bełz, Waręż 
Krasnystaw  
Lublin Janów Lubelski, Puławy 
Radzyń Podlaski Lubartów, Międzyrzec Podlaski, Ostrów, Parczew 
Zamość Cieszanów, Tomaszów Lubelski 

Radomski 

Częstochowa Busko-Zdrój 
Opatów  
Piotrków Trybunalski  
Radom Starachowice 
Radomsko  
Tomaszów Mazowiecki  

Warszawski Siedlce  
Warszawa Grójec, Łowicz, Mińsk Mazowiecki, Sochaczew 

Razem: 25 37 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: В. Кубіи ович, Українці в Генеральній Губернії 1939–1941, 
Chicago 1975, s. 128–131, 384–401; Archiwum Państwowe w Lublinie, zesp. 498, Urząd Okręgu Lubelskiego, 
sygn. 253, Ukrainisches Hilfskomitee in Radzyn, s. 1. 

 
1 marca 1942 r. nastąpiło ostateczne formalno-prawne połączenie UKK z UKC, który 

stał się jedynym kierowniczym ośrodkiem całego zorganizowanego życia ukraińskiego  
w Generalnym Gubernatorstwie. Ukraiński Komitet Krajowy we Lwowie został przekształ-
cony w tzw. lwowski oddział UKC. Tym samym UKC poszerzył swoje agendy na teren dy-
stryktu Galicja i stał się przedstawicielstwem wszystkich Ukraińców w GG, a jego struktu-
ra uległa pewnym modyfikacjom64. Dotychczasowy przewodniczący UKK – K. Pańkiwski – 
wszedł do prezydium UKC i objął stanowisko zastępcy W. Kubijowicza, a szefowie wydzia-
łów byłego UKK zostali wiceprzewodniczącymi analogicznych jednostek UKC. Do Lwowa 
przeniesiono z krakowskiej centrali kierownictwa trzech wydziałów: finansowego (Omeljan 
Tarnawski), organizacyjnego (Mykoła Cenko) i pracy kulturalnej (Mychajło Kusznir). 

                                                           
62 К. Паньківський, Роки…, s. 99–100, 109–116, 118–123, 127–132. 
63 Склад і завдання Українськогo Краєвого Комітету, „Краківські Вісті” 1941, nr 230, s. 2. 
64 М. К., op. cit., s. 3. 
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Jesienią 1943 r. centrale wydziałów gospodarczego (Jarosław Mazurak) i opieki nad mło-
dzieżą (Zenon Zełenyj) również zostały umiejscowione w stolicy dystryktu Galicja. Z kolei 
kierownictwa wydziałów oświaty (Petro Isajiw) i opieki społecznej (ks. M. Sopuljak) 
pozostały w Krakowie do końca okupacji niemieckiej65. 

W rezultacie zajęcia przez wojska radzieckie Galicji Wschodniej oraz Lubelszczyzny 
latem 1944 r. struktury UKC i jej pracowników ewakuowano na zachód. Na terytorium Nie-
miec znalazło się wówczas 300–400 tys. ukraińskich uchodźców potrzebujących prawno- 
-społecznej opieki ze strony UKC. W tym celu w porozumieniu z rządem III Rzeszy utwo-
rzono przedstawicielstwo Komitetu w Lubinie na Dolnym Śląsku pod kierownictwem  
K. Pańkiwskiego. Do Wiednia z kolei przeniesiono Ukrajińskie Wydawnyctwo i redakcję 
„Krakiwskich Wisti”. Ofensywa radziecka w styczniu 1945 r. spowodowała przemieszcze-
nie krakowskiej centrali Komitetu oraz przedstawicielstwa UKC w Lubinie do Berlina,  
a następnie do Weimaru. 17 kwietnia 1945 roku W. Kubijowicz rozwiązał UKC, a majątek 
organizacji przekazano Ukraińskiemu Komitetowi Społecznemu pod przewodnictwem 
Wasyla Mudrego66. 

Oceniając działalność UKC, nie należy go jednoznacznie kwalifikować jako bezwolnej 
organizacji kolaborującej z władzami niemieckimi. Taką pozycję zajmowały jedynie elity 
Komitetu, które współpracę rozumiały jako kontrakt o charakterze politycznym. Więk-
szość członków UKC i jego filii terenowych (Ukraińskich Komitetów Pomocy) prezento-
wała specyficzne stanowisko tzw. dopasowania się – działania na rzecz ochrony ludności 
ukraińskiej przed nadmierną eksploatacją w warunkach totalitarnej okupacji67. Strategia 
Komitetu charakteryzowała się poszukiwaniem modus vivendi z okupantem niemieckim. 
Wśród postaw, jakie przyjmowali działacze UKC, wyróżnić można: lojalność wobec nie-
mieckiego aparatu okupacyjnego wzorowana na tradycji monarchii austro-węgierskiej; 
koniunkturalny antysemityzm, który uzewnętrzniał się w przejmowaniu za przyzwole-
niem niemieckim majątku żydowskiego w formie tzw. powiernictwa; lobbyzm ukraińskich 
interesów za pośrednictwem wpływowych osobistości przychylnych Ukraińcom w rządzie 
GG68. W kontekście ukraińskiej kolaboracji należy także zwrócić uwagę na kwestię ewolucji 
środowisk ukraińskich na terenie GG, z których wyłonił się UKC. Próbując się porozu-
mieć na przełomie roku 1939/1940, aby móc wspólnie pertraktować z władzami niemiec-
kimi, wyeliminowały grupy deklarujące otwartą gotowość do ideologicznej współpracy 
z nazistami69. 
  

                                                           
65 К. Паньківський, Роки…, s. 160–163, 370–371. 
66 В. Кубійович, Мені 85…, s. 189–192. 
67 F.M. Grelka, op. cit., s. 122. Por. W. Bonusiak, Postawy ludności Drugiej Rzeczpospolitej wobec okupantów pod-

czas II wojny światowej, [w:] Wizje i rzeczywistość. Studia o społeczeństwie, gospodarce i polityce, red. R. Macyra, S. Kowal, 
W. Szulc, Poznań 2002, s. 212–214. W ukraińskiej historiografii ocena działalności UKC również nie jest jedno-
znaczna. Część historyków traktuje tę aktywność, jako przejaw kolaboracji. Inni widzą w tej jednostce legalną 
organizację prowadzącą tzw. realną politykę polegającą na tym, aby w ramach formalnej lojalności wobec władz nie-
mieckich chronić ludność ukraińską przed represjami okupanta oraz wzmocnić ją wewnętrznie poprzez opanowa-
nie wszystkich aspektów jej życia narodowego. Zob. О.А. Гурська, Діяльність Українського Центрального 
Комітету у Генеральній Губернії під час Другої світової війни (1941–1944 рр.), „Вісник Національного 
університету »Львівська політехніка«” 2009, nr 652, s. 152–153. 

68 F.M. Grelka, op. cit., s. 122–123. 
69 Zneutralizowano działającego w Jarosławiu i Przeworsku Aleksandra Skrypczenkę oraz warszawską grupę 

Baziaka. Zob. В. Кубійович, Українці…, s. 91–93. 
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 ................................................................................................  
The Ukrainian Central Committee –  

the Origin and Organizational and Territorial Structure 
 

In the autumn of 1939 the Ukrainian communities in the General Gov-

ernment (General-Gouvernement) set up the so-called Ukrainian National 

Committees, which in turn soon transformed into Ukrainian Aid Commit-

tees and operated as field agencies of the Ukrainian Central Committee 

(UCC) established in the spring of 1940 in Krakow. The Committee was 

chaired by Volodymyr Kubiyovich. It represented the superior interests of 

Ukrainian population vis-á-vis the German authorities in the General Gov-

ernment. The UCC was a welfare organization but it also conducted cultural 

and educational activities, and indirectly influenced economic and religious 

issues.  
 

Keywords: collaboration, Ukrainian Central Committee, General Govern-

ment 
 ................................................................................................  



 

 

 
GRZEGORZ PAWLIKOWSKI  
AGNIESZKA DRZEWIEŃ-BIENIEK 
Rzeszów 
 
 
 

Akcja „Wisła” w województwie lubelskim 
 

 ................................................................................................  
Przeprowadzoną w 1947 r. przez władze polskie akcję „Wisła” należy 

uznać za skuteczną próbę rozwiązania tzw. kwestii ukraińskiej w Polsce 

według komunistycznej koncepcji państwa i narodu. Stanowi ona przykład 

trwałych i efektywnych, ale często pozaprawnych działań organów państwa 

w stosunku do własnych obywateli. Ten sposób uprawiania polityki należy 

uznać za charakterystyczny dla niedemokratycznych i pozbawionych legi-

tymacji społecznej systemów sprawowania władzy. Akcja „Wisła” wśród ba-

daczy relacji polsko-ukraińskich wzbudzała i nadal będzie wzbudzać kontro-

wersje. W artykule wskazano najważniejsze jej elementy: akcję przesiedleń-

czo-osiedleńczą, zwalczanie i likwidację ukraińskiego podziemia nacjona-

listycznego, represje władz wobec Ukraińców, sytuację Kościołów prawo-

sławnego i grekokatolickiego. Podkreślono również pozytywne skutki akcji 

z punktu widzenia interesu państwa (np. stabilizacja stosunków społeczno-

-politycznych w Polsce południowo-wschodniej, zagospodarowanie tzw. 

Ziem Odzyskanych). 
  

Słowa kluczowe: akcja „Wisła”, mniejszość ukraińska, przesiedlenia, represje, 

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza Armia 
 ................................................................................................  
 

 
Uwagi wstępne 

O obecnym obliczu etnicznym południowo-wschodniej części Lubelszczyzny zdecydo-
wała przeprowadzona w 1947 r. akcja „Wisła”. Należy ją uznać za ostatni etap rozwiązy-
wania „kwestii ukraińskiej” w Polsce poprzez wcielanie w życie komunistycznych kon-
cepcji narodu i państwa. W okresie międzywojennym teoretycy i liderzy tej formacji w ist-
nieniu mniejszości narodowych dostrzegali czynnik destabilizujący struktury i granice 
państwa, który zamierzali wykorzystać do przejęcia władzy1. Po jej zdobyciu doszło u nich 
do przewartościowania dotychczasowych koncepcji i dążenia do wyeliminowania zagrożeń 
ze strony mniejszości2. Dla Lubelszczyzny kluczowe znaczenie miała umowa z 9 września 
1944 r. podpisana przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego z rządem Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o wymianie ludności. W wyniku realizacji jej posta-
nowień od października 1944 r. do marca 1947 r. z Polski wyjechało ok. 480 tys. Ukraiń-

                                                           
1 H. Cimek, Komuniści, Polska, Stalin 1918–1939, Białystok 1990, s. 59–60, 95. 
2 G. Pawlikowski, Stanowisko lubelskich struktur partii politycznych wobec przesiedleń Ukraińców do USRR 

(1944–1947), „Rocznik Chełmski” 2009, t. 13, s. 275–293. 
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ców, w tym ok. 200 tys. z samej Lubelszczyzny3. Mimo stosowanego podczas przesiedleń od 
1945 r. przymusu w Polsce nadal pozostawało ok. 150 tys. Ukraińców. Ich obecność oraz 
działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) skłoniły władze polskie do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu operacji pod 
kryptonimem akcja „Wisła”. Dla jej uzasadnienia i usprawiedliwienia przed opinią pu-
bliczną wykorzystano śmierć Karola Świerczewskiego w zasadzce oddziałów UPA pod 
Jabłonkami (28 III 1947 r.)4. 

Akcja „Wisła” miała charakter wojskowo-cywilny, a do jej kluczowych elementów na-
leży zaliczyć: operację przesiedleńczo-osiedleńczą, zwalczanie ukraińskiego podziemia 
nacjonalistycznego, represje wobec Ukraińców oraz destrukcyjne działania wobec Kościoła 
prawosławnego. 

 
Akcja przesiedleńczo-osiedleńcza 

Akcja przesiedleńczo-osiedleńcza należy do najmniej znanych i słabo zbadanych ele-
mentów operacji „Wisła”. Przymusowe wysiedlanie rodzin ukraińskich i polsko-ukraińskich 
oraz osadnictwo ludności polskiej miały na celu: 1) zmianę charakteru etnicznego Polski 
południowo-wschodniej, 2) ograniczenie wpływów i zaplecza społecznego OUN i UPA 
wśród ludności cywilnej, 3) zagospodarowanie terenów dotychczas zagrożonych działal-
nością ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego, 4) zwiększenie wpływów politycznych 
przez komunistów. 

Za przeprowadzenie akcji zasiedlania odpowiedzialne były powołane przez wojewodę 
Władysława Rózgę 11 czerwca 1947 r.: wojewódzki komitet ds. przesiedleńczo-osiedleń-
czych oraz jego oddziały powiatowe5. Mimo formalnie cywilnego charakteru tych jednos-
tek odpowiedzialnym za ich utworzenie i działalność był szef sztabu 3 Pomorskiej Dywizji 
Piechoty (DP) – płk Nikodem Kunderewicz, a opracowaniem instrukcji i regulaminów dzia-
łania (do 13 VI 1947 r.) zajmował się jego zastępca – mjr Aleksander Bałysz. Z kolei pełno-
mocnikiem wojewody ds. akcji przesiedleńczo-osiedleńczej mianowany został Jan Gilas6.  

Za przeprowadzenie przymusowych wysiedleń odpowiadały pododdziały Grupy Opera-
cyjnej (GO) „Wisła”. Wstępnie przewidywano wysiedlenie około 30 tys. osób (z powiatu 
bialskiego – 8977 osób, włodawskiego – 6324, hrubieszowskiego – 6605, tomaszowskiego – 
4840, biłgorajskiego – 2400 i chełmskiego – 1350), a na ich miejsce planowano osiedlić 
15 000 rodzin polskich. W powiecie tomaszowskim przewidywano rozlokowanie 3200 ro-
dzin z powiatu biłgorajskiego, krasnostawskiego i wewnętrznie (w obrębie powiatu); w hru-
bieszowskim – 3800 rodzin z kraśnickiego, puławskiego, biłgorajskiego i wewnętrznie; we 
włodawskim 2500 rodzin z radzyńskiego, lubartowskiego i łukowskiego; w chełmskim – 

                                                           
3 Idem, Przesiedlenia ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego do USRR (październik 1944 r. – marzec 

1947 r.), „Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-Politologiczne” 2009, nr 1–2 (7–8), s. 39–57. 
4 A.B. Szcześniak, W.Z. Szota, Droga do nikąd. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwi-

dacja w Polsce, Warszawa 1973, s. 284 i n.; G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, 
Warszawa 1999, s. 271 i n. 

5 Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Urząd Wojewódzki Lubelski – Wydział Społeczno-Polityczny 
[dalej: UWL–WSP], sygn. 64, Rozporządzenie wojewody lubelskiego z 11 VI 1947 r. w sprawie powołania woje-
wódzkiego i powiatowych komitetów ds. przesiedleńczo-osiedleńczych oraz Wojewódzkiego i Powiatowych Pełno-
mocników ds. przesiedleńczo-osiedleńczych, k. 1. 

6 Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW], Dział Archiwalia Wojska Polskiego po 1945 r. – IV [dalej: 
DAWP], zespół 521.3 – Dowództwo 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty [dalej: DPDP], sygn. 76, Plan kombinowany 
akcji zwalczania band, przesiedleńczej, osiedleńczej oraz żniwnej na terenie wschodniej i południowej części woje-
wództwa lubelskiego, k. 81–83. 
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1500 rodzin z lubelskiego i wewnętrznie; w bialskim – 2000 rodzin z siedleckiego, łukow-
skiego i wewnętrznie; w biłgorajskim 1000 rodzin z zamojskiego i wewnętrznie; w zamojskim 
1000 rodzin wewnętrznie. Ok. 50% rodzin zamierzano więc zlokalizować na obszarze najbar-
dziej zagrożonym działalnością OUN i UPA (powiat hrubieszowski i tomaszowski)7. W pier-
wszej kolejności postanowiono przeprowadzić przy pomocy oddziałów 3 DP akcję wysiedleń-
czą w powiecie tomaszowskim (20 VI–16VII) i hrubieszowskim (20 VI–20VII), a wskutek 
działań Grupy Północ – w powiecie bialskim (25 VI–20 VII) i włodawskim (2 VI–10 VII).  
Z kolei w powiecie biłgorajskim za realizację operacji odpowiedzialne były pododdziały 7 DP.  

 
Tab. 1. Ludność przesiedlona z województwa lubelskiego w ramach akcji „Wisła” na „Ziemie 

Odzyskane”. Stan 23 października 1947 r. 
 

Nazwa powiatu 
Ilość przesiedleńców Wartość 

procentowa 
Ilość pozostałych mieszkańców 

Rodziny Osoby Rodziny Osoby 

Bialski 2185 6740 19,9 283 1122 

Biłgorajski 181 580 1,7 745 2130 

Chełmski 854 3163 9,3 582 1766 

Hrubieszowski 2361 9472 27,9 67 183 

Tomaszowski 2159 7264 21,4 388 960 

Włodawski 1944 6727 19,8 228 450 

Razem: 9684 33 946 100 2293 6611 
 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Urząd Wojewódzki Lubelski – Wydział Społeczno-Poli-
tyczny [dalej: UWL–WSP], sygn. 65, Ludność przesiedlona z województwa lubelskiego w ramach akcji „Wisła” na 
„Ziemie Odzyskane”. Stan 23 października 1947 r., k. 70, 76, 78, 79, 81–83. 
 

W ramach akcji „Wisła” z województwa lubelskiego na „Ziemie Odzyskane” przesiedlo-
nych zostało 9684 rodzin, tj. 33 946 osób. Ze szczegółowych informacji zaprezentowa-
nych w tabeli 1 wynika, że największą liczbę ludności relokowano z powiatu hrubieszow-
skiego (27,9%), a najmniejszą z powiatu biłgorajskiego (1,7%) i chełmskiego (9,3%), bo-
wiem tych dwóch jednostek administracyjnych nie objęto przymusowymi wysiedleniami 
w 1946 r. Trzeba zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji operacji zdarzały się przypadki za-
kwalifikowania do przeniesienia miejscowej ludności polskiego pochodzenia. Przykładowo 
między 18 a 26 czerwca 1947 r. komisja przesiedleńcza zawróciła grupę 274 okolicznych 
mieszkańców na stacji kolejowej w Werbkowicach. Zjawisko rugowania Polaków przybra-
ło takie rozmiary, że poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisław Wójcik proponował 
powołać specjalną komisję sejmową dla zbadania tej sprawy. W złożonym wniosku pod-
kreślał, że o wysiedleniu często decydują funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Pub-
licznego (np. we Włodawie), którzy są Ukraińcami. 

Transporty z wysiedloną ludnością (zob. tab. 2) odjeżdżały z punktów zbornych umiesz-
czonych na węzłach kolejowych w Bełżcu (5 pp), Werbkowicach i Hrubieszowie (3 i 14 pp), 
Bugu Włodawskim, Chełmie i Chotyłowie. Oprócz nich funkcjonowały dodatkowo punkty 
rejestracyjno-załadunkowe w Tomaszowie Lubelskim, Chełmie, Włodawie i Białej Podlaskiej8. 
                                                           

7 APL, Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1944–1950, sygn. 99, Instrukcja do powiatowych pełnomocni-
ków do akcji przesiedleńczo-osiedleńczej, [b.p.]; APL, UWL–WSP, sygn. 65, Wykaz przesiedlonych rodzin i osób od 
1 do 22 VI 1947 r. w powiecie włodawskim, k. 14. 

8 Zob. B. Bobusia, Warunki przesiedlenia w ramach akcji „Wisła”, [w:] Akcja „Wisła”. Przyczyny, przebieg, kon-
sekwencje. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 23–24 lutego 2007 r. w Przemyślu, red. B. Bobusia [et al.], 
Przemyśl 2007, s. 203, 218–219. 
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Tab. 2. Wykaz transportów z wysiedlaną ludnością wraz z inwentarzem żywym z województwa 

lubelskiego 
 

Nazwa rejonu 

Dane dot. transportów Data 
Jednostki transportowane 

Ludzie Inwentarz żywy 

Ogólna 

ilość 

Wartość  

w % 

Numery 

(R) 

Pierwszy 

transport 

Ostatni 

transport 

Ogólna 

ilość 

Wartość 

w % 
Konie Krowy 

Kozy 

(owce) 

Bełżec 39 30 
361–395 

413–416 
2 V 1947 12 VIII 1947 16 900 37,8 2336 4354 2875 

Bug Włodawski 24 18,5 417–440 4 VI 1947 27 VII 1947 6543 14,6 2367 3583 7902 

Chełm 10 7,7 480–489 8 VII 1947 30 VII 1947 3133 7 652 1224 2209 

Chotyłów 30 23 450–479 28 VI 1947 21 VII 1947 9266 20,7 2566 4526 12 420 

Werbkowice-

Hrubieszów 
27 20,8 

395–412 

501–509 
19 VI 1947 8 VIII 1947 8886 19,9 2033 2421 4781 

Razem: 130 100 

361–440 

450–489 

501–509 

2 V 1947 12 VIII 1947 44 728 100 9954 16 108 30 187 

 
Źródło: Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Państwowy Urząd Repatriacyjny. Zarząd Centralny w Łodzi, sygn. 
XII/119, k. 146–159. 

  
Władze zdawały sobie sprawę z mankamentów prowadzonej akcji wysiedleńczej i dla-

tego m.in. 9 lipca 1947 r. w każdym pułku powołano tzw. grupy kontrolne, zadaniem któ-
rych było: kontrola akcji wysiedleńczej i osiedleńczej, sprawdzanie, czy na przydzielonym 
terenie nie mieszkają wciąż osoby przeznaczone do wysiedlenia, a także nadzór nad orga-
nizowaniem lokalnych struktur Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej (ORMO) 
oraz zabezpieczenie mienia poukraińskiego. 

Chętni do osadnictwa na opustoszałych terenach mieli zgłaszać się do właściwych tery-
torialnie oddziałów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Warunkiem objęcia gospo-
darstwa było zaopatrzenie się w urzędzie gminy w stosowne zaświadczenia i wymeldowa-
nie się z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Na podstawie otrzymanych dokumen-
tów rodzina miała otrzymać ziemię i obowiązek jej zagospodarowania. Wśród celów 
osadnictwa polskiego znalazły się – jak wspomnieliśmy – zmiana charakteru etnicznego 
omawianego obszaru oraz zdobycie zwolenników dla Polskiej Partii Robotniczej. Świad-
czy o tym koncepcja odpowiedniego doboru profilu ludności osadniczej, którą mieli współ-
tworzyć: biedota wiejska, członkowie PPR, Stronnictwa Ludowego oraz rodziny zamordo-
wanych „demokratów”, zdemobilizowani uczestnicy walki zbrojnej „o wolność i demokra-
cję”, jednostki posiadające przynajmniej minimalne środki na zagospodarowanie się. Zie-
mię przyległą do miejsc osiedlania postanowiono nadawać w pierwszej kolejności uchodź-
com z powiatu, pogorzelcom, grupom zorganizowanym oraz repatriantom, którzy dotych-
czas nie otrzymali gruntów, a starali się o nie. Ok. 30% areału z gospodarstw poukraiń-
skich planowano przeznaczyć na upełnorolnienie. Określono również zasady ścisłej współ-
pracy z oddziałami wojska polskiego, jednostkami i funkcjonariuszami Milicji Obywatel-
skiej, ORMO i Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego (UBP)9.  

Za organizowanie akcji osiedleńczej w skali powiatu odpowiadały oddziały wojska: w po-
wiecie bialskim – 11 pp, włodawskim i chełmskim – 49 pp, hrubieszowskim, tomaszow-
                                                           

9 APL, UWL–WSP, sygn. 64, Wytyczne z 24 maja 1947 r. dla Powiatowych Komitetów PPR w sprawie akcji 
osiedleńczo-przesiedleńczej na gospodarstwach poukraińskich wydane przez wojewódzkiego pełnomocnika ds. 
akcji osiedleńczo-osiedleńczej i I sekretarza PPR w Rzeszowie, k. 11–17. 
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skim i biłgorajskim – 3 DP. Akcję tę planowano zakończyć do 25 sierpnia 1947 r.10 (szcze-
gółowe informacje – tab. 3). 

 
Tab. 3. Informacje o akcji przesiedleńczo-osiedleńczej w województwie lubelskim w ramach 

akcji „Wisła”. Stan na 8 listopada 1947 r. 
 

Nazwa powiatu 

Opuszczone 

gospodarstwa 

Zasiedlone 

gospodarstwa 

Upełnorolnione 

gospodarstwa 

Gospodarstwa 

przeznaczone 

do osiedlenia 

Gospodarstwa 

przeznaczone  

na folwarki 

Ogólna 

ilość 

Obszar 

(w ha) 

Ogólna 

ilość 

Obszar 

(w ha) 

Ogólna 

ilość 

Obszar 

(w ha) 

Ogólna 

ilość 

Obszar 

(w ha) 

Obszar  

(w ha) 

Bialski 2185 15 839 1100 10 000 312 1195 500 4500 144 

Biłgorajski 157 953 152 925 5 28 - - - 

Chełmski 628 3074 523 2850 105 224 - - - 

Hrubieszowski 2175 9203 787 3644 - - 700 4500 1 059 

Tomaszowski 1997 8557 592 3500 - - 455 2800 2 557 

Włodawski 1729 13 000 380 3500 952 5876 180 1800 1824 

Razem: 8871 50 626 3534 24 419 1374 7323 1835 13 600 5584a 

 
a Do zagospodarowania na tzw. folwarki planowano przeznaczyć dodatkowo ok. 60 000 ha ziemi po Ukraińcach 

przesiedlonych do USRR 
 

Źródło: APL, UWL–WSP, sygn. 65, Sprawozdanie z akcji przesiedleńczo-osiedleńczej województwa lubelskiego 
do Ministerstwa Administracji Publicznej z 8 listopada 1947, k. 73; AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, 
sygn. 784, Sprawozdanie z akcji przesiedleńczo-osiedleńczej na terenie województwa lubelskiego, [b.p.].  
 

Pierwotnie na terenach pozostałych po wysiedleniu Ukraińców zamierzano tworzyć 
gospodarstwa o powierzchni 7–12 ha. Realizacja tych założeń była jednak niemożliwa  
z uwagi na zastaną sieć budynków ekonomicznych lub istniejący układ działek. Najkorzyst-
niejsza była sytuacja w powiecie włodawskim i bialskim, ponieważ osiedleńcy otrzymywa-
li tam największe przydziały ziemi (9,21 i 9,09 ha), znacznie przekraczając średnią war-
tość przyznawanych na Lubelszczyźnie gruntów (6,90 ha). Najmniej otrzymywały nato-
miast osoby lokujące się w powiecie hrubieszowskim (4,63 ha) i chełmskim (5,44 ha).  
Z kolei areał przeznaczony na upełnorolnienie największy był w powiecie włodawskim, 
dlatego tam przydzielano najobszerniejsze działki (6,17 ha). W pozostałych powiatach na-
działy były niższe od średniej wojewódzkiej, szacowanej na 5,32 ha, i wynosiły w bialskim 
3,83 ha, a w chełmskim – 2,13 ha. Poprawę ustroju rolnego na Lubelszczyźnie mogło przy-
nieść jednak dalsze upełnorolnienie, nie zaś kolejna fala osadnictwa, dlatego z puli gruntów 
przygotowanych dla osób chcących założyć gospodarstwa na opustoszałych terenach średni 
przydział ziemi miał wynieść ok. 7 ha. 

 Pierwszym etapem operacji miała być realizacja tzw. akcji „żniwnej” przez specjalne 
grupy 15–20 osób wzmocnione przez małorolnych i dbających o bezpieczeństwo żołnierzy. 
Podobnie jak działalność osiedleńcza, także i to przedsięwzięcie napotkało na wiele trud-
ności, bowiem część nowych mieszkańców porzucało przydzielone grunty wskutek otrzy-
mania mniejszego przydziału, niż oczekiwano. Niekorzystne również było nieuwzględ-
nianie przy przeprowadzaniu akcji osadniczej rodzaju gleb, wskutek czego osadnicy otrzy-
mywali czasem przydziały na terenach piaszczystych – znacznie mniej urodzajnych. Ponad-
to na opuszczanie ziem przez nowych lokatorów miały wpływ przypadki palenia przez 

                                                           
10 CAW, DAWP, DPDP, sygn. 76, Plan kombinowany akcji zwalczania…, k. 81–83.  
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oddziały UPA gospodarstw poukraińskich i – w związku z tym – wysoki poziom zagroże-
nia. Przykładowo po spaleniu miejscowości Rzeczyca (15/16 VIII 1947 r.) i Machnów 
(17/18 VIII 1947 r.) w powiecie tomaszowskim akcja osiedleńcza załamała się i liczba 
osadników w tym okresie spadła w skali województwa z 4187 rodzin do ok. 3000. Wśród 
osób wnioskujących o przydział ziemi zdarzali się w dodatku spekulanci chcący nabyć go-
spodarstwo wyłącznie w celu jego późniejszej odsprzedaży11. 

Ostatnim etapem przesiedleń w ramach akcji „Wisła” w województwie lubelskim było 
wysiedlenie w dniach 22–30 września 1947 r. 614 osób z powiatu hrubieszowskiego, 110 ro-
dzin (421 osób) z tomaszowskiego i 66 rodzin (193 osoby) z włodawskiego. Mimo tych zorga-
nizowanych działań władze wciąż szacowały, że na terenach Lubelszczyzny, głównie w po-
wiecie zamojskim i krasnostawskim, przebywało wciąż 2500 Ukraińców12.  

Zasiedlanie gospodarstw poukraińskich trwało jeszcze przez kilka następnych lat. Przy-
kładowo w powiecie radzyńskim w 1948 r. osiedlono na nich 78 rodzin repatriantów  
i 12 miejscowych. Część działek przylegających do lasów przekazano natomiast pod zale-
sienie Dyrekcji Lasów Państwowych13. 

 
Zwalczanie ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego 

Akcja przesiedleńczo-osiedleńcza odbywała się równolegle z działaniami wojskowymi 
zmierzającymi do likwidacji struktur OUN i UPA. Militarne przygotowania do likwidacji 
ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego w Polsce stanowiły integralną część operacji 
„Wisła”. 16 kwietnia 1947 r. na posiedzeniu PKB przedstawiony został dwufazowy projekt 
akcji specjalnej „Wschód”, a terytorium, na którym miała być realizowana, podzielono na 
cztery obszary operacyjne „S–Sanok”, „R–Rzeszów”, „L–Lublin” i „G–Gorlice”. 

Akcja „Wisła” według pierwotnych założeń miała trwać cztery tygodnie, co może świad-
czyć o dużym optymizmie planujących. W pierwszej fazie wysiedlaniem i działaniami woj-
skowymi zamierzano objąć okolice Sanoka i obszar województwa lubelskiego, a w drugiej – 
pozostałe tereny zamieszkałe przez Ukraińców i społeczność mieszaną (rejon Przemyśl–
–Lubaczów i okolice Nowego Sącza). Z uwagi na strukturę ukraińskiego podziemia w woje-
wództwie lubelskim największe znaczenie miały dla jego aktywności obszary „R” i „L”. Trze-
ba nadmienić, że dowódcą obszaru operacyjnego „R” został dowódca 9 DP płk Ignacy Wie-
liczko, a obszaru „L” – dowódca lubelskiego okręgu wojskowego gen. Bolesław Zarako-Zara-
kowski. 20 kwietnia 1947 r. dokonano korekty planu działań GO „Wisła”, wyłączając woje-
wództwo lubelskie z pierwszej fazy operacji. Punkt ciężkości akcji został przeniesiony  
w rejon Sanok–Przemyśl–Lubaczów, gdzie miały zostać rozpoznane i zniszczone poszcze-
gólne sotnie oraz podjęte przygotowania do wysiedlenia ludności ukraińskiej i mieszanej14. 

                                                           
11 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Państwowy Urząd Repatriacyjny Zarząd Centralny w Łodzi, sygn. 

XII/119, Pismo pełnomocnika powiatowego ds. przesiedleńczo-osiedleńczych w Tomaszowie Lubelskim do Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie; Pismo z 21 sierpnia 1947 r. Jana Gilasa do Władysława Wolskiego; Meldunek z 31 lipca 
1947 r. do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, k. 54–55, 57.  

12 APL, Oddział Radzyń Podlaski [dalej: ORP], zespół Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 1944–1950, 
sygn. 4, Wykaz mniejszości narodowych w powiecie bialskim. Stan z 1 września 1947 r., k. 166.  

13 APL, ORP, zespół 6 – Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim 1944–1950, sygn. 586, Pismo z 20 kwiet-
nia 1948 r. Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, k. 10; sygn. 587, 
Pismo z 22 II 1949 r. Urzędu Wojewódzkiego do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, k. 2; sygn. 601, 
Pismo z 1 lipca 1947 r. do Referatu Rolnego Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, k. 2. 

14 1947, kwiecień 20, Sanok: Plan działania Grupy Operacyjnej „Wisła”, [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty, oprac. 
E. Misiło, Warszawa 1993, s. 133–139.  
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Do przeprowadzenia akcji powołano wspomnianą już Grupę Operacyjną „Wisła” zło-
żonej z kombinowanych 6, 7, 8, 9 DP, a także Dywizji KBW, wydzielonych jednostek spe-
cjalnych oraz odwodu. Razem z oddelegowanymi funkcjonariuszami MO (700 osób), UBP 
i Służby Ochrony Kolei GO „Wisła” liczyła ok. 21 tys. ludzi, nie wliczając w to żołnierzy Wojsk 
Ochrony Pogranicza zabezpieczających strefę nadgraniczną i eskadry samolotów sztur-
mowych IŁ-2. Dowódcą GO „Wisła” został gen. Stefan Mossor, a jego zastępcami mianowa-
no Grzegorza Korczyńskiego (ds. bezpieczeństwa), Juliusza Hübnera (ds. KBW), Bolesła-
wa Sidzińskiego (ds. polityczno-wychowawczych) i Michała Chilińskiego (szef sztabu)15.  

Sztab Generalny Wojska Polskiego przygotowujący na potrzeby GO „Wisła” opracowa-
nia dotyczące ukraińskiego podziemia w województwie lubelskim dysponował szczątkowymi 
informacjami o jego strukturze organizacyjnej i liczebności. Na początku kwietnia 1947 r. 
wojewódzki UBP w Lublinie oszacował siły oddziałów UPA działających na Lubelszczyźnie 
na 360 osób, choć w rzeczywistości 28 TW [odcinek taktyczny] UPA „Danyliw” liczyła ich 
tylko 160: dowództwo i jego ochrona – 8 osób, sotnia „W–1” Wasyla Jarmoły, ps. Jar – 40– 
–42; sotnia „W–2” Eugeniusza Jaszczuka, ps. Duda – 23–25; sotnia „W–3” Semena Prystu-
py, ps. Dawyd – 32–34; sotnia „Hałdajda–II” Wasyla Krala, ps. Czaus – ok. 50. Na terenie  
28 TW „Danyliw” znajdowały się ponadto Bojówki Służby Bezpieczeństwa (BSB) liczące ok. 
120–130 ludzi16. Do tych sił należy dodać także sotnię I. Szymańskiego, ps. Szum z 27 TW 
„Bastion”, czyli ok. 90–110 osób, oraz BSB rejonu V nadrejonu „Baturyn” – 10–15 osób. 

Sotnie UPA i BSB mogły na bieżąco uzupełniać ponoszone straty, czerpiąc z kuszczy oraz 
spośród ludzi uchylających się od akcji wysiedleńczej. Akcja wysiedleńcza, działania wojska 
i organów bezpieczeństwa miały największy wpływ na dalszą taktykę OUN. Na początku 
kwietnia 1947 r. kierownik krajowy OUN Jarosław Staruch wydał instrukcję nakazującą 
częściową demobilizację sotni UPA, z których miały zostać zwolnione osoby niezdolne do 
dalszej walki, posiadające dokumenty umożliwiające wyjazd na „Ziemie Odzyskane”. Zale-
cenia nie odniosły jednak spodziewanych efektów, a rozproszenie poszczególnych oddzia-
łów skazywało je na przyjęcie defensywnej taktyki, skupiającej się przede wszystkim na dba-
łości o zachowanie własnych struktur . Do ofensywnych działań należy natomiast zaliczyć 
palenie gospodarstw poukraińskich (np. 28 IV 1947 r. w Chorobrowie). W maju 1947 r. 
na teren 28 TW UPA przybył dowódca OW „San” M. Onyszkiewycz, ps. Orest, który spotkał 
się w Przewodowie m.in. z Wołodynyrem Soroczakiem. Podczas tych rozmów „Orest” 
przekazał szczegółowe instrukcje dotyczące demobilizacji i sytuacji politycznej17. 

Bierność sotni UPA i BSB w następnych trzech miesiącach pozwoliła na przeprowa-
dzenie akcji wysiedleńczej. Jedynie w powiecie włodawskim zanotowano uchylanie się na 
szeroką skalę od wyjazdu młodzieży ukraińskiej i jej wstępowanie do sotni „Wołodi”, któ-
ra zwiększyła się liczebnie z ok. 35 do ok. 110 ludzi. Demobilizacja UPA w maju 1947 r. 
zbieżna była z ostateczną decyzją o rozszerzeniu działań GO „Wisła” na teren wojewódz-
twa lubelskiego, rozpoczynającą tym samym drugą fazę operacji. Głównymi jej celami były 
ostateczna likwidacja sotni UPA oraz zakończenie przymusowej akcji wysiedleńczej.  
W tym czasie w rejonie Lubaczowa rozpoczęto formowanie kombinowanej 3 DP (3, 5, 14 pp), 

                                                           
15 1947, kwiecień 18, Warszawa: Rozkaz organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej dla Grupy Operacyjnej 

„Wisła”. Cześć 1, [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 117–119. 
16 R. Ziętek, Przebieg wojskowej fazy akcji „Wisła” na terenie 28 Taktycznego Odcinka UPA „Danyliw”, „Rocznik 

Chełmski” 2008, t. 12, s. 159–180. 
17 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Biuro Udostępniania [dalej: AIPN W, BU], sygn. 

0259/67, Protokoły przesłuchania podejrzanego Mirosława Onyszkiewicza z 11, 15, 21 kwietnia, 20, 21–22, 24 maja 
1949 r., k. 131–167. 
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której zasadniczym zadaniem stało się zwalczanie UPA, przeprowadzenie akcji wysiedleń-
czej w powiecie lubaczowskim, a następnie rozszerzenie swojej działalności na południo-
we powiaty województwa lubelskiego18. 

W związku z aktywizacją OUN i oddziałów UPA zgodnie z zaleceniami gen. S. Mossora 
przystąpiono do nasilenia działań przeciwko ukraińskiemu podziemiu. Do tego celu sfor-
mowano przy 3 i 14 DP specjalne grupy manewrowe. Ich zadaniem było podejmowanie 
walk, ale przede wszystkim zdobywanie informacji.  

Decyzja o rozpoczęciu akcji wysiedleńczej Ukraińców z województwa lubelskiego i obję-
ciu tego terenu działaniami wojskowymi zapadła ostatecznie 26 maja 1947 r. Szczególna 
uwaga miała zostać zwrócona na powiaty tomaszowski i włodawski. We wstępnej fazie akcja 
miała być prowadzona siłami miejscowego okręgu wojskowego. Z konieczności zabezpie-
czenia przed przenikaniem UPA na teren województwa białostockiego i warszawskiego 
powołano grupę operacyjną z 14 DP. Miała ona zablokować oddziałom UPA wyjścia do 
powiatów siedleckiego i radzyńskiego. W związku z tym grupę ppłk. Żywierta-Elsnera 
przeniesiono 31 maja 1947 r. na teren powiatu włodawskiego, a następnie rozwiązano  
10 lipca 1947 r., dopiero po wysiedleniu ludności z tego powiatu. Trzeba nadmienić, że prze-
rzucenie 3 i 7 DP do województwa lubelskiego było następstwem decyzji Państwowego 
Komitetu Bezpieczeństwa z 14 czerwca 1947 r., a dyslokacja jednostek decyzji BP PPR  
z 8 czerwca 1947 r. o przedłużeniu działalności GO „Wisła” do 31 lipca 1947 r.19 

GO „Wisła”, przystępując do działań w województwie lubelskim, była lepiej przygotowa-
na i bogatsza o doświadczenia wyniesione z walk z oddziałami UPA w województwach kra-
kowskim i rzeszowskim. W oparciu o dotychczasową praktykę sztab GO „Wisła” opracował 
instrukcję walki z UPA, modyfikując poprzednie zasady poprzez dostosowanie do działań 
przeciwpartyzanckich w kompleksach leśnych oraz wykorzystując informacje wywiadu 
terenowego i pochodzące od schwytanych członków ukraińskiego podziemia zbrojnego.  

Sztab 3 DP Dywizji znajdował się w Tomaszowie Lubelskim, 3 pp w Warężu, 5 pp  
w Uhnowie, 14 pp w Hrubieszowie. Po przesunięciu do powiatu tomaszowskiego 3 DP 
odniosła znaczący sukces. W nocy 5/6 czerwca odkryto w rejonie miejscowości Wierzbica 
sotnię „M–3”, którą w wyniku walki i pościgu rozbito, przy czym działania przeciw jej 
pozostałościom trwały jeszcze w następnych tygodniach. W pierwszej dekadzie czerwca 
sotnia ta straciła prawie 150 osób.  

Oprócz podjęcia decyzji o przedłużeniu działalności GO „Wisła” postanowiono o utwo-
rzeniu podgrupy „Lublin” do zwalczania podziemia zbrojnego. Została ona powołana  
17 czerwca 1947 r. przez gen. S. Mossora, jej dowódcą został szef sztabu Okręgu Wojsko-
wego lubelskiego płk Nikodem Kunderowicz. Wśród zadań znalazło się zniszczenie sotni 
UPA kurenia „Berkuta” oraz udział w akcji przesiedleńczo-osiedleńczej. Podgrupa została 
podzielona na dwie części: północną (11 i 49 pp) odpowiedzialną za rejon Białej Podlaski  
i Włodawy oraz południową (zbiorcza 3 DP), która pod dowództwem gen. Mieczysława Mela-
nasa miała prowadzić działania na terenach powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskiego.  

Na początku czerwca 1947 r. „Orest” ponownie przybył na teren 28 TW UPA. W okoli-
cach miejscowości Rzeplin–Wasylów spotkał się z Eugeniuszem Sztenderą, by ustalić szcze-

                                                           
18 T. Skrzyński, Działania pododdziałów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty przeciwko ukraińskiemu podziemiu na te-

renie południowej Lubelszczyzny wiosną 1947 r., „Studia Historyczne” 2001, t. 44, z. 1, s. 95–113; 1947, maj 3, War-
szawa: Komunikat nr 1 o sytuacji operacyjnej i działalności GO „Wisła” oraz jednostek WP i WBW na terenach woj. rze-
szowskiego, lubelskiego i krakowskiego na dzień 2 maja 1947 r., [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 220–221. 

19 1947, czerwiec 16, Warszawa: Zarządzenie nr 00275/III Państwowej Komisji Bezpieczeństwa w sprawie przedłu-
żenia działalności GO „Wisła”, [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 313–314. 
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góły szerszej demobilizacji, która miała objąć członków siatki OUN. Przedmiotem rozmów 
było m.in. organizowanie tzw. martwych punktów, co zostało wymuszone dezorganizacją 
dotychczasowej sieci komunikacyjnej opartej na łącznikach. Mimo trudności łączność 
pomiędzy „Berkutem”, „Prirwą” a „Orestem” istniała prawie nieprzerwanie przez cały 
czerwiec i lipiec 1947 r., a jej dezorganizacja rozpoczęła się w dwóch kolejnych miesią-
cach. Warto dodać, że częste spotkania odbywał z „Orestem” budujący dla niego bunkry- 
-schrony sotenny W. Kral, co wynikało z bliskiego sąsiedztwa ich podziemnych kryjówek 
usytuowanych w rejonie Ulhówek–Przewodów–Liski20. 

W czerwcu 1947 r. została przerwana łączność Krajowego Kierownictwa OUN z okrę-
gowym referentem SB Leonem „Zenonem” Łapińskim, który wobec braku kontaktu z prze-
łożonymi postanowił wyprowadzić swoich podwładnych z obszaru działań przed spodzie-
wanym przybyciem oddziałów 3 DP. 13 czerwca 1947 r. w lesie w okolicach miejscowości 
Uhrynów–Dołhobyczów odbyła się koncentracja BSB z nadrejonu „Łyman”, które prze-
szły do powiatów biłgorajskiego i zamojskiego. Podjęte na tym terenie działania miały  
w założeniu mieć charakter antybolszewicki i antywysiedleńczy. 5–6 czerwca 1947 r. część 
tej grupy pojawiła się we wsi Osuchy, dwa dni później w gajówce Fryszarka (powiat biłgo-
rajski). 29 czerwca 1947 r. grupa ta przeprowadziła spektakularną akcję. Na linii kolejo-
wej Zwierzyniec–Krasnobród zatrzymała pociąg i uprowadziła oficera – kpt. Ludwika Bu-
czackiego – oraz trzech żołnierzy, których zwolniono po przesłuchaniu. Zgrupowanie dotar-
ło również do Krasnobrodu, gdzie w miejscowej piekarni i masarni postanowiono uzupeł-
nić zapasy żywności. Podczas odwrotu doszło do przypadkowego starcia z żołnierzami 14 pp, 
w którego wyniku zginęło 2 Ukraińców. Po kilku dniach BSB wróciły w rejon Uhrynowa 
(powiat hrubieszowski)21. 

Pierwszy poważny sukces podgrupa operacyjna „Lublin” odniosła już 19 czerwca 1947 r., 
kiedy to pododdziały 3 Brygady KBW w zorganizowanej zasadzce w rejonie miejscowości 
Ruska (kolonia Zacisze) zabiła sotennego Iwana Romaneczkę, ps. Wołodia, i jego trzyoso-
bową ochronę. Realizowane przez niego zadania przejął kierownik referatu propagandy 
Iwan Szamryk, ps. Czub. Następnego dnia (20 VI 1947 r.) w Oserdowie oddziały wojska 
wykryły i zlikwidowały wydawnictwo OUN „Peremoha”22. 

Kilkudniowe działania 3 DP, choć nie odznaczały się szczególnymi sukcesami, umożli-
wiły zgromadzenie danych na temat struktury, liczebności i rejonów działania poszczegól-
nych sotni UPA i BSB. Dzięki informacjom uzyskanym przez wywiad operacyjny głównie 
od schwytanych członków OUN, UPA, SB oraz od ludności cywilnej znajdującej się w obo-
zach przejściowych w Werbkowicach i Bełżcu wywiad wojskowy odtworzył m.in. rzeczy-
wistą strukturę i liczebność ukraińskiego podziemia zbrojnego w województwie lubelskim, 
co z kolei unaoczniło polskiej stronie faktyczny potencjał przeciwnika i teoretycznie miało 
przyczynić się do jego szybkiego zniszczenia. Problemem jednak nadal pozostawało wy-
tropienie członków OUN, UPA, SB oraz SKW rozproszonych i ukrywających się w pod-
ziemnych kryjówkach. Posiadane przez WP dane dotyczące sotni „W–3” pozwoliły II bata-

                                                           
20 AIPN W, BU 0259/67, Protokół przesłuchania podejrzanego Mirosława Onyszkiewicza, k. 141–142. 
21 R. Ziętek, Przebieg wojskowej fazy…, s. 159–180; CAW, DAWP, DPDP, sygn. 76, „Biuletyn Informacyjny” 

nr 005, k. 96–100; Po 29 czerwca 1947 r., List dowódcy pododdziału UPA do dowódcy odcinka taktycznego „Danyliw” 
Wołodynyra Soroczaka „Berkuta” dotyczący działań UPA w powiatach biłgorajskim i hrubieszowskim, [w:] Akcja 
„Wisła” 1947, red. S. Bohunow [et. al.], t. 5, Warszawa–Kijów 2006, s. 505–507.  

22 Podczas wykrycia i likwidacji wydawnictwa zginęli: kierownik „Batko”, jego zastępca „Słota”, reporter „Pełnyj”, 
rysownik i poeta „Genia”, lekarz wydawnictwa „Jarosław”, a także „Netiaha”. Ponadto ujęto łączniczkę „Tyrsa”,  
a radiotechnik „Groznyj” zbiegł. Zob. CAW, DAWP, DPDP, sygn. 76, „Biuletyn Informacyjny” nr 005, k. 96–100.  
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lionowi 3 pp zorganizować 24 czerwca 1947 r. w rejonie miejscowości Szychtory zasadzkę, 
w której zginął sotenny Stepan Prystupa, ps. Dawyd23.  

Wobec realizacji akcji wysiedleńczej w kolejnych powiatach i angażowaniu większej 
liczby oddziałów wojska sytuacja ukraińskiego podziemia stawała się coraz trudniejsza, tak-
że ze względu na braki aprowizacyjne i stan ciągłego zagrożenia. O pogarszaniu się nastrojów 
świadczą przypadki dezercji. 1 lipca 1947 r. w Warężu zgłosił się z bronią w ręku członek 
siatki OUN Jarosław Tkaczuk, ps. Zahulaj, który podczas przesłuchań ujawnił m.in. fakt 
wycofania się BSB pod dowództwem „Zenona” na zachód, do lasów biłgorajskich. Wska-
zał również punkty rozmieszczenia magazynów broni w rejonie miejscowości Wierzbiąż–
–Przewodów. Dzięki jego zeznaniom wykryto 3 lipca 1947 r. na tym obszarze podziemną 
kryjówkę, w której ujęto 3 członków sotni „Jara”. Pragnąc uniknąć dalszych przypadków 
dezercji i dekonspiracji, członkowie sotni mający możliwość wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” 
zostali częściowo zdemobilizowani. 

Postępy w wysiedlaniu ludności ukraińskiej pozwoliły zaangażować coraz większe siły 
3 DP. Wynikiem podejmowanych działań wojskowych, a także dzięki uzyskanym zeznaniom 
powiększała się wiedza o aktualnym rozmieszczeniu członków OUN, UPA i SB. 20 lipca 
1947 r. ujęto Osypa Ohryba, ps. Sołowij, z sotni „Dudy”, a podane przez niego informacje 
pozwoliły istotnie poszerzyć orientację o ukraińskim podziemiu. W trakcie lipcowych 
działań 3 DP praktycznie nie dochodziło do otwartych walk z UPA. Większość zabitych  
w tym okresie Ukraińców została wykryta w podziemnych kryjówkach.  

Niepowodzeniem zakończyły się natomiast podejmowane działania wojskowe prowa-
dzone przez północną część podgrupy „Lublin”. Nadrejon „Łewada” nie zanotował poważ-
niejszych strat w ludziach, a poszczególne BSB oraz zmobilizowana siatka cywilna zacho-
wały zdolność bojową. Wysiedlenia ludności ukraińskiej, rosnące trudności w zaopatrze-
niu znacznie ograniczały jednak zakres i charakter ich funkcjonowania, zmuszając do ukry-
wania się, unikania starć i palenia gospodarstw pozostałych po wyrugowanych mieszkań-
cach. Wobec małej aktywności UPA i pomyślnego przebiegu akcji wysiedleńczej 17 lipca 
1947 r. Państwowa Komisja Bezpieczeństwa podjęła decyzję o zakończeniu operacji i roz-
wiązaniu w terminie dwóch tygodni GO „Wisła”, której sztab stwierdził 22 lipca 1947 r. 
osiągnięcie zasadniczego celu operacji. Potencjał militarny UPA został nadwyrężony, a część 
oddziałów zmuszona do wycofania się poza granice Polski. Podkreślono zarazem, że sto-
sunkowo najmniejsze straty poniósł kureń „Berkuta” i dlatego wzięto pod uwagę możli-
wość jego uaktywnienia w przyszłości. 

Zgodnie z zaleceniami PKB 31 lipca 1947 r. rozwiązano GO „Wisła” i skierowano po-
szczególne oddziały do macierzystych garnizonów. Kierownictwo nad operacją zwalczania 
ukraińskiego podziemia przejął dowódca okręgu wojskowego w Lublinie gen. B. Zarako- 
-Zarakowski. Do likwidacji oddziałów UPA wyznaczył on całą 3 DP, pododdział kombino-
wany z 14 pp, 2 bataliony operacyjne KBW z Lublina i Lubaczowa, batalion specjalny KBW 
z Sieniawy, szwadron KBW i dwa pociągi pancerne. W lipcu 1947 r. jednostka KBW powo-
łała GO „Hrubieszów”, a w sierpniu 1947 r. z 14 DP – GO „Biała Podlaska”.  

W sierpniu 1947 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego połączone oddziały UPA  
i SB OUN zabiły 34 i raniły kilkudziesięciu żołnierzy 9 pp, którzy 31 lipca ponownie przejęli 

                                                           
23 CAW, DAWP, DPDP, sygn. 54, Meldunek zwiadowczy z 28 czerwca 1947 r., k. 234; sygn. 96, Sprawozdania 

miesięczne i dekadowe GO „Hrubieszów” i grup operacyjnych jednostek 3 DP o działaniach zbrojnego podziemia  
i wynikach jego zwalczania za okres 20 października–27 grudnia 1947 r.; Wykaz zabitych i ujętych członków band 
UPA i współpracujących, ujętych przez 3 pp do dnia 10 lipca 1947 r., k. 1 i n.; sygn. 79, Rozkaz bojowy nr 002 z 18 czer-
wca 1947 r., k. 4–7. 
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kontrolę nad południową częścią powiatu. Siły ukraińskiego podziemia zostały wzmocnione 
7 sierpnia 1947 r., kiedy dwie kilkudziesięcioosobowe grupy przeszły z ZSRR na teren woje-
wództwa. Wokół nich zaczęli się gromadzić członkowie OUN, UPA i SB z dotychczaso-
wego okręgu III OUN. Ich aktywność obejmowała przede wszystkim próby zahamowania 
działalności przesiedleńczej w rejonach, gdzie jeszcze ona trwała, polegała na niszczeniu 
mienia poukraińskiego oraz podkreślaniu swojej obecności m.in. przez okazjonalne napady 
na oddziały wojska. Do takich ataków doszło m.in. w Dołhobyczowie–Oszczowie (10 VIII), 
Piasecznie (16 VIII), Mirczach (20 VIII) i Wereszynie (22 VIII)24.  

Nowo zorganizowane sotnie rozpoczęły wielką akcję palenia gospodarstw opuszczonych 
przez ludność ukraińską, wskutek czego w sierpniu 1947 r. spłonęły 23 wsie. Atakowano 
również placówki MO i ORMO w Wasylowie, Starej Wsi, Wereszycy i Witkowie.  

Mimo niewątpliwych sukcesów bojowych UPA sytuacja jej oddziałów stawała się z dnia 
na dzień coraz trudniejsza. Ludność ukraińska została praktycznie wysiedlona, a pozosta-
jące jeszcze w swych gospodarstwach pojedyncze osoby czy rodziny uchylały się od współ-
pracy z nacjonalistami. Mimo tego „Orest” w połowie sierpnia w Rzeplinie podczas spotka-
nia z „Berkutem” nakazał mu kontynuować walkę z oddziałami wojska, przeciwstawiać 
się akcji osiedleńczej, a także palić zboże i opuszczone przez Ukraińców wsie25. 

Załamanie działalności ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego w Polsce związane 
było ze śmiercią lub uwięzieniem jego kierownictwa. Wstępem była przeprowadzona 
przez grupę ruchomą „Lampart” 14–15 września 1947 r. likwidacja 3 kryjówek w rejonie 
Teniatyska–Siedliska–Gorajec, gdzie zginęli m.in. T. Rębisz, ps. Zaruba; NN, ps. Czubczyk; 
Wasyl Fedyński, ps. Szram. W akcji ujęto 7 Ukraińców, którzy dzięki informacjom przeka-
zanym podczas zeznań umożliwili odnalezienie następnych kryjówek26. Jako pierwszy ze 
ścisłego dowództwa OUN został wyeliminowany szef SB OUN Petro Fedoriw, którego 
aresztowano 16 września 1947 r. w Rzeczycy27. Następnego dnia odnaleziono bunkier 
krajowego prowindyka OUN J. Starucha, który popełnił samobójstwo, nie dostrzegając 
innych rozwiązań28. Eliminacja jego osoby i częściowe rozbicie podporządkowanych im 
struktur ograniczyła i zmieniła charakter działalności OUN w Polsce.  

1 października 1947 r. w rejonie wsi Terebiń przeprowadzona została ostateczna 
demobilizacja 28 TW UPA „Danyliw”, BSB oraz wciąż aktywnych członków OUN. Na pole-
cenie „Oresta” „Berkut” udał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, a człon-
kowie podziemia pochodzący z terenów włączonych do ZSRR przemieścili się w kierunku 
radzieckiej granicy. Pozostałym osobom zezwolił na wyjazd do swoich rodzin i znajomych, 
gdzie mieli się zalegalizować. Do województwa olsztyńskiego odeszło kilka grup, którymi 
kierowali E. Sztendera, W. Kral, L. Łapiński i Wołodymyr Melnyczuk. Mirosław Onyszkie-

                                                           
24 A.B. Szcześniak, W.Z. Szota, op. cit., s. 465–466; A. Tłomacki, Akcja „Wisła” w powiecie bialskim na tle walki 

politycznej i zbrojnej w latach 1944–1947, Biała Podlaska–Warszawa 2003, s. 220–221; R. Ziętek, Działania Grupy 
Operacyjnej „Hrubieszów” na terenie powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego po zakończeniu akcji „Wisła”, „Rocz-
niki Humanistyczne” 2002, t. 50, z. 2, s. 231–247. 

25 AIPN W, BU 0259/67, Protokół przesłuchania podejrzanego Mirosława Onyszkiewicza z 25, 26, 28, 29 maja 
i 1 czerwca 1948 r., k. 131–164. 

26 R. Ziętek, Działania Grupy Operacyjnej „Hrubieszów”…, s. 239–240, 245–247. 
27 AIPN W, BU 0259/64, t. 2, Karta osadzenia; Postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej z paź-

dziernika 1949 r.; Akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Fedoriwowi z 19 listopada 1949 r., [b.p.]. 
28 1947, wrzesień 22, Dębica: Ze sprawozdania dowódcy 20 samodzielnego batalionu saperów 9 DP za okres od 8 do 

20 września 1947 r. Wykrycie i zniszczenie bunkra krajowego prowindyka OUN „Zakerzońskiego Kraju” Jarosława 
Starucha, [w:] Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 402–403. 
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wicz zdecydował się na podróż w kierunku zachodnio-południowym, 8 listopada wyjechał 
na Dolny Śląsk29.  

Na Lubelszczyźnie kierownictwo OUN pozostawiło działające do 1948 r. cztery grupy 
SB OUN: na Podlasiu jedna kierowana przez Stefana Szewczuka, ps. Maksym, a w powiecie 
tomaszowskim i hrubieszowskim – oddziały Mikołaja Stasiuka, ps. Horak, Iwana Niewia-
domskiego, ps. Jurko, i Jarosława Chura, ps. Bohdan30. 

 
Represje wobec Ukraińców 

W związku ze zwalczaniem ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego podstawowym 
założeniem była jego ostateczna eliminacja. Ludność cywilną traktowano jako element 
„niepewny” i dlatego władze zdecydowały o zastosowaniu wobec niej represji. 

W celu karania osób podejrzanych o przynależność lub wspieranie OUN powołano spe-
cjalny aparat sądowniczy. Decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego z 18 kwietnia 1947 r. 
wysłano do Sanoka mjra Mariana Malinowskiego – zastępcę szefa Wojskowego Sądu Okrę-
gowego nr 5 w Krakowie. Rozpoczął tam swoją działalność 22 kwietnia 1947 r., a jego głów-
nym zadaniem było zorganizowanie Wojskowego Sądu GO „Wisła”. Pierwsza rozprawa 
przed tym organem odbyła się 14 maja 1947 r. Z kolei 21 maja 1947 r. Malinowski prze-
niósł się z Sanoka do Rzeszowa. 31 lipca 1947 r. w związku z rozwiązaniem GO „Wisła” 
uległa zmianie nazwa sądu na „Specjalny Wojskowy Sąd przy Grupie Operacyjnej w Rze-
szowie”. W prowadzonych sprawach orzekali w obecności dwóch ławników, podoficerów 
lub szeregowych żołnierzy służby czynnej przewodniczący mjr Marian Malinowski na 
zmianę z por. Ludwikiem Kiełtyką i ppłk. Marianem Krusockim.  

Do chwili likwidacji sądu 15 września 1947 r. rozpatrzono 285 spraw dotyczących  
364 osób; w tym 173 oskarżonym orzeczono karę śmierci, 58 – karę dożywotniego pozba-
wienia wolności, 40 zasądzono 15 lat więzienia, 39 – kary poniżej 15 lat więzienia, a unie-
winniono jedynie 5 osób. O skali represji może świadczyć fakt, że w województwie lubel-
skim od lipca 1944 r. do rozpoczęcia akcji „Wisła” Wojskowy Sąd Rejonowy skazał na karę 
śmierci 32 osoby narodowości ukraińskiej (w 1944 r. – 2 osoby; w 1945 r. – 15; w 1946 r. – 
13; w styczniu 1947 r. – 2)31. 

Ustalenie liczby Ukraińców osądzonych przez WSGO „Wisła”, którzy pochodzili z woje-
wództwa lubelskiego lub działali na tym terenie, jest problematyczne. Wynika to przede 
wszystkim z podziału tego obszaru na dwa okręgi OUN i dwa odcinki taktyczne UPA. Biorąc 
pod uwagę przede wszystkim okręg III OUN i TW „Danyliw”, należy oszacować, że z tych 
jednostek ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego zostało osądzonych i skazanych na 
karę śmierci 8 osób: 3 z sotni „Czausa” (Włodzimierz Iwachow, Stanisław Dmytrow i Wło-
dzimierz Żołądek); 1 z sotni „Dudy” (Józef Ochrym); 1 z sotni „Jara” (Leon Jasenko); 1 z wy-
dawnictwa „Peremoha” (Bazyli Gadowski); 1 z OUN (Wasyl Banach) i 1 z BSB (Michał 
Bojko). Uwzględniając jednak ludzi związanych z okręgiem II OUN i TW „Bastion”, liczba 

                                                           
29 AIPN W, BU 0259/67, Notatka informacyjna; Kwestionariusz personalny; Postanowienie o wszczęciu śledztwa 

z 14 kwietnia 1948 w sprawie przeciwko Mirosławowi Onyszkiewiczowi, k. 4, 13, 15. Według zeznań Leona Łapiń-
skiego jednym z zadań M. Onyszkiewicza było odnalezienie nowego prowindyka (AIPN W, BU 0259/67, Zeznania 
Leona Łapińskiego; Protokół przesłuchania podejrzanego M. Onyszkiewicza z 26, 28, 29 maja, 1 czerwca, k. 62–63, 
97–113. 

30 Na temat działalności oddziałów ukraińskich w województwie lubelskim po październiku 1947 r. szerzej patrz: 
I. Hałagida, Prowokacja „Zenona”. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie „C–1” przeciwko banderow-
skiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005, s. 33 i n.; G. Motyka, op. cit., s. 463. 

31 Zob. Akcja „Wisła”. Dokumenty…, s. 460–461. 
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osób wobec których orzeczono karę śmierci wzrosłaby o 32 osoby. Obok tej grupy trzeba 
wspomnieć również o 120 osobach, które decyzjami WSGO „Wisła” z maja–października 
1947 r. miały odbyć karę pozbawienia wolności. Spośród 45 oskarżonych za okresową ak-
tywność na Lubelszczyźnie 22 osoby skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności, 
13 – na 15 lat więzienia, 2 osoby – na 12 lat, 5 – na 10 lat, 2 – na 5 lat, 1 – na 3 lata32. Kolejne 
sprawy od listopada 1947 r. rozpatrywał już Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie33. 

Wobec ludności cywilnej przeznaczonej do przymusowego wysiedlenia stosowano zasa-
dę odpowiedzialności zbiorowej. Ukraińców podejrzanych o współpracę czy też sympaty-
zowanie z UPA dzielono na trzy kategorie: „A” – notowany przez Urząd Bezpieczeństwa; 
„B” – notowany przez zwiad wojskowy; „C” – jednostka, wobec której zastrzeżenia zgłaszali 
dowódca oddziału wojskowego lub zwerbowani konfidenci. Osoby oznaczone takimi kate-
goriami należało – w myśl instrukcji – „wyeliminować jako podejrzane”. W praktyce było 
to równoznaczne z nakazem ich aresztowania i osadzenia w obozie w Jaworznie lub w naj-
lepszym przypadku osiedlenia na ziemiach zachodnich według specjalnych rygorów (np. 
w przypadku osób z kategorią „A” i „B” w liczbie nie większej niż jedna rodzina w danej 
miejscowości)34. 

Po przeprowadzeniu selekcji na pułkowych punktach zbornych wysiedleńców wysyłano 
stopniowo grupami do kolejowych punktów załadowczych. Tam sprawdzano raz jeszcze 
spisy osób usuniętych z gospodarstw, wydawano im karty ewakuacyjne PUR i umieszczano 
w wagonach, które z uwagi na brak dostatecznej ilości taboru kolejowego były z reguły 
przeładowane. Wszystkie transporty były konwojowane przez kilkunastoosobowy oddział 
wojskowy. Dodatkowo na początku i na końcu składu znajdowali się żołnierze uzbrojeni 
w karabiny maszynowe. Podczas postoju obowiązywał zakaz opuszczania wagonów bez 
pozwolenia dowódcy konwoju, a na noc je zamykano. Dowódcy oddziałów konwojujących 
transporty Ukraińców oprócz imiennej listy przewożonych osób otrzymywali dwie zala-
kowane koperty. Pierwsza przeznaczona dla kierownika tzw. punktu przeadresowania 
(Oświęcim i Lublin) zawierała informację, do jakiego punktu miał być skierowany. Dą-
żono przy tym, by ludność wysiedlona z jednej miejscowości była separowana i kierowana 
do odległych od siebie o setki kilometrów rejonów Polski. Druga koperta adresowana do 
kierownika punktu rozdzielczego (Olsztyn, Szczecinek, Poznań i Wrocław) zawierała krót-
ką charakterystykę znajdujących się w transporcie rodzin z wyraźną sugestią, wedle jakich 
kryteriów należało je osiedlić. 

Równolegle z zasądzaniem kar przez WSGO „Wisła” wobec osób współpracujących z pod-
ziemiem 23 kwietnia 1947 r. BP PPR podjęło decyzję o stworzeniu wspomnianego już 
obozu w Jaworznie dla jednostek o taką działalność podejrzanych35. Lokalizacja nie była 
przypadkowa, bowiem w Jaworznie podczas wojny istniał hitlerowski obóz koncentracyj-
ny SS Lager Dachsgrube – filia KL Auschwitz. Początkowo w związku z przygotowaniami 
do akcji „Wisła” obóz w Jaworznie przeznaczono na miejsce uwięzienia ukraińskiej ludności 
cywilnej, o czym zadecydowało przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo z Oświęcimiem 
pełniącym wówczas funkcję Punktu Odżywczo-Sanitarnego w Katowicach. Faktycznie był 

                                                           
32 Litopys UPA, t. 22, k. 1, s. 521–534. 
33 AAN, Kancelaria Cywilna Prezydenta RP i Kancelaria Rady Państwa w Warszawie, sygn. 684–689, Dokumen-

tacja w sprawie ułaskawień Ukraińców skazanych przez WSR w Lublinie, k. 1 i n. 
34 AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych w Warszawie, sygn. 784, Pismo z 10 listopada 1947 r. w sprawie 

osadników akcji specjalnej „W”, k. 9–10; Notatka z maja 1947 r., k. 39. 
35 1947, kwiecień 23, Warszawa: Z protokołu nr 7 posiedzenia Biura Politycznego KC PPR, [w:] Akcja „Wisła”. 

Dokumenty…, s. 123–130. 
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to najważniejszy punkt rozdzielczy transportów z ludnością ukraińską. Na stacji w Oświę-
cimiu dokonywano selekcji, która dla kilkuset osób zakończyła się osadzeniem w obozie 
w Jaworznie. Według niepełnych danych od 1 maja do 27 lipca 1947 r. przez Oświęcim 
przejechało 269 transportów, z których 121 skierowano na Pomorze, 74 na Dolny Śląsk, 
37 do Olsztyna, 31 do Poznania i 6 do Lublina.  

Pierwsi Ukraińcy wysiedleni podczas akcji „Wisła” trafili do obozu w Jaworznie 9 maja 
1947 r. W sumie najwięcej więźniów pochodziło z województwa rzeszowskiego (2610 osób), 
którzy do czasu aresztowania mieszkali w 454 miejscowościach w 12 powiatach. Drugą co 
do liczebności grupę osadzonych stanowili Ukraińcy z województwa lubelskiego – 803 osoby 
mieszkające przed akcją „Wisła” w 157 miejscowościach w 7 powiatach (tomaszowski, za-
mojski, lubelski, bialski, włodawski, hrubieszowski i radzyński).  

Szczególną grupę ludności ukraińskiej skoncentrowanej w Centralnym Obozie Pracy 
w Jaworznie stanowiła grupa 22 księży grekokatolickich, w tym 6 pochodzących z woje-
wództwa lubelskiego (Konstanty Daćko – Teniatyska, Jurij Mencinśki – Uhnów, Julian 
Krynicki – Wierzbica, Mikołaj Zając – Uhrynów, Aleksy Kolankowski – Dyniska, Fedo-
ryszczak Hryhorij – Machnów) oraz 4 duchownych prawosławnych (Józef Kundeus – Po-
łoski, Bazyli Laszenko – Hrubieszów, Damian Towstiuk – Pawłowice, Aleksander Nesto-
rowicz – Chełm). Razem z B. Laszenką aresztowano psalmistę z jego parafii – Józefa Bobro-
wicza. Dwóch spośród księży prawosławnych zostało aresztowanych już po przesiedleniu 
na „Ziemie Odzyskane”, co było wynikiem infiltracji aparatu bezpieczeństwa. 3 sierpnia 
1947 r. zatrzymano A. Nestorowicza i J. Kundeusa, a następnie skierowano ich do COP  
w Jaworznie. Trzech duchownych osadzono razem z członkami najbliższej rodziny, tzn. 
K. Daćko z córką Teodorą i synem Adrianem, J. Krynicki z córką Heleną i synem Aleksan-
drem, J. Męciński z żoną Włodzimierą36. 

W okresie swojego istnienia dla ludności ukraińskiej w obozie było osadzonych od 
3759 do 3873 osób. Ukraińcy z Lubelszczyzny stanowili 20–25% aresztantów. Podczas 
pobytu w COP więźniowie byli wielokrotnie przesłuchiwani przez komisję kierowaną przez 
mjra Stanisława Wróblewskiego, złożoną z funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, wojewódzkich UBP w Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. W wyniku tych bru-
talnych indagacji, złych warunków sanitarnych, niedożywienia i chorób zmarło 158 osób. 
Szczególne nasilenie zgonów przypadło w okresie od października 1947 r. do stycznia 
1948 r. (październik – 23; listopad – 36; grudzień – 47; styczeń – 20). Zdarzały się również 
pojedyncze przypadki samobójstw. Podobóz dla ludności ukraińskiej i łemkowskiej został 
ostatecznie zlikwidowany 8 stycznia 1949 r.37 Część z osadzonych w Jaworznie otrzymała 
w 2004 r. możliwość ubiegania się o renty specjalne38. 

 
Sytuacja Kościoła prawosławnego i grekokatolików 

Po zakończeniu akcji przesiedlania Ukraińców do USRR w marcu 1947 r. w wojewódz-
twie lubelskim wciąż mieszkało ok. 50 tys. Ukraińców wyznania prawosławnego (ok. 80%) 

                                                           
36 I. Hałagida, Ukraińscy duchowni grekokatoliccy i prawosławni w COP w Jaworznie (1947–1949), [w:] Obóz 

dwóch totalitaryzmów – Jaworzno 1943–1956, t. 2, red. R. Terlecki, Jaworzno 2007, s. 81, 105; J. Hawryluk, Stronica 
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i grekokatolickiego (ok. 20%). Majątek Kościoła prawosławnego na tym obszarze obejmo-
wał 53 obiekty, w tym 21 parafii i 32 filie, obsługiwane przez 16 duchownych, jednak 
jedynie 6–7 z nich było uznawanych przez władze. Sytuację Kościoła prawosławnego w prze-
dedniu akcji „Wisła” komplikował brak regulacji wielu kwestii wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Władze podważały jego status kanoniczny, próbując skłonić go do „unormowania” 
stosunków z Patriarchatem Moskiewskim39.  

Po uwięzieniu członków grekokatolickiej kapituły przemyskiej władze ograniczyły rów-
nież bazę majątkową unickiej Diecezji Przemyskiej. W marcu 1947 r. podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Administracji Publicznej Władysław Wolski zwrócił się z prośbą do ministra 
rolnictwa i reform rolnych Jana Dąba-Kocioła (SL) o przejęcie w zarząd i użytkowanie wszyst-
kich obiektów po grekokatolickim biskupstwie w Przemyślu i jego parafiach stanowiących 
gospodarstwa obszarnicze. Ograniczenia i naciski administracyjne władz w coraz większym 
stopniu ograniczające aktywność Kościoła koordynowane były w kierunku ścisłego nadzoru 
nad działalnością religijną i pozareligijną wspólnot nierzymskokatolickich40. 

Podczas przygotowań i w pierwszym etapie realizacji akcji „Wisła” poważnym proble-
mem okazała się często niejednoznaczna kwestia przynależności narodowej. Terenowe wła-
dze utrudniły rozwiązanie tego zagadnienia, wydając (szczególnie w 1946 r.) dużą liczbę 
dokumentów poświadczających narodowość polską (starostwa powiatowe i urzędy gmin-
ne) lub wyznanie rzymskokatolickie (kancelarie parafialne). W tej sytuacji dowództwo 
GO „Wisła” postanowiło zminimalizować możliwość wykluczenia administracyjnego Ukra-
ińców z akcji wysiedleńczej i dlatego za podstawę umieszczenia w spisie ludności podlegającej 
przesiedleniu oddziały wojskowe miały brać informacje o pochodzeniu i wyznaniu znajdu-
jące się w przedwojennych dokumentach (np. świadectwach szkolnych, książeczkach woj-
skowych). W przypadku wątpliwości co do przynależności etnicznej dowódca oddziału wy-
siedlającego miał decydować o losie jednostki wspólnie z delegatem UBP. W praktyce jednak 
prawosławnych czy grekokatolików w bezwzględnej większości traktowano automatycznie 
jako osoby o rodowodzie ukraińskim. Niebagatelną rolę odgrywały dążenia prewencyjne 
wynikające z obawy przed ewentualnymi oskarżeniami o sprzyjanie Ukraińcom.  

Gdy informacje o akcji „Wisła” dotarły do Metropolii Prawosławnej w Warszawie, podję-
to działania w celu udzielenia pomocy przesiedlanej ludności. 22 lipca 1947 r. w Katedrze 
Metropolitalnej w Warszawie przeprowadzono zbiórkę funduszy na rzecz relokowanych 
osób. Dwa dni później powołano do życia Prawosławny Metropolitalny Komitet Niesienia 
Pomocy Przesiedleńcom na „Ziemie Odzyskane”, który organizował pomoc oraz życie 
duchowe. Działania Komitetu miały ograniczony charakter, co wynikało z uwarunkowań 
politycznych i słabej kondycji materialnej Kościoła i jego wiernych. Udzielana pomoc w naj-
trudniejszych chwilach miała przede wszystkim znaczenie moralne41.  

W takich okolicznościach znaczną aktywność wykazał kler rzymskokatolicki, zmierza-
jąc do ochronienia części Ukraińców. Przechodzenie na wyznanie rzymskokatolickie (kon-
wersję) uznano z jednej strony za jedną z możliwości uniknięcia przymusowego przesie-
dlenia i represji, a z drugiej – za teoretyczne zwiększenie liczby wiernych. Jednak należy 
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Publicznej; sygn. 44, Pismo z 26 kwietnia 1947 r., Ministerstwo Administracji Publicznej do wojewody lubelskiego, 
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40 K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970 (rys historyczny), Kraków 1996, s. 18–25, 65–76, 91–
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rozróżnić sytuację grekokatolików i prawosławnych, bowiem pierwsi zmieniali jedynie 
obrządek, a drudzy wyznanie. Było to jednak rozwiązanie obustronnie korzystne, choć 
trudno zdefiniować jednoznacznie inicjatora tych działań oraz skalę zjawiska. Niewątpliwie 
w jakimś stopniu zależało to od lokalnych uwarunkowań, postawy duchownych i miejsco-
wej ludności, a także istniejących stosunków narodowościowych, wyznaniowych i rozmia-
rów wzajemnego antagonizmu. Praktyki te stosowano dość często, jednak z uwagi na daty 
wystawianych dokumentów nie gwarantowały one uniknięcia przesiedlenia. 

W okresie początkowych działań przesiedleńczych w ramach akcji „Wisła” władze były 
przekonane, że będą rugować prawie wyłącznie prawosławnych, zapominając w ten sposób 
o grekokatolikach, którzy ostatecznie stanowili ok. 20% wysiedleńców z województwa 
lubelskiego42. 

Po usunięciu księży pozostała do uregulowania kwestia stanu prawnego mienia pocer-
kiewnego. Jedynie kilku duchownych pozostało w parafiach: Antoni Popudniak z Tarno-
grodu, Jan Lewczuk z Chełma, Jan Antoniuk, Józef Dyńko-Nikolski, Leonid Paziński  
z Kodenia, Antoni Tatiewski z Terespola, Aleksander Biront z Białej Podlaskiej oraz mnisi 
z monasteru w Jabłecznej. Pozostałych księży prawosławnych działających na tym terenie 
wysiedlono wraz z ludnością cywilną. Ostatecznie 10 duchownych grekokatolickich i pra-
wosławnych z województwa lubelskiego znalazło się w COP w Jaworznie. Represje objęły 
również klasztor bazylianów w Krystynopolu43.  

Opuszczone i nieczynne świątynie zostały zamknięte, opieczętowane i powierzone pod 
opiekę miejscowym organom administracji do czasu przekazania Warszawskiemu Duchow-
nemu Konsystorzowi Prawosławnemu. Jeszcze w maju 1947 r. podjął on decyzje zmierza-
jące do zabezpieczenia majątku Kościoła prawosławnego, powierzając nadzór nad nim Wło-
dzimierzowi Wieżańskiemu. Ponadto 17 czerwca 1947 r. zwrócił się do Departamentu 
Wyznaniowego Ministerstwa Administracji Publicznej o wydanie zaświadczeń dla duchow-
nych: Włodzimierza Kocyłowskiego, W. Wieżańskiego, Aleksego Uszakowa i Aleksego 
Baranowa, których upoważniono do zaopiekowania się mieniem cerkiewnym w opusz-
czonych przez ludność prawosławną miejscowościach województwa lubelskiego. Mini-
sterstwo takie upoważnienia wystawiło, polecając jednocześnie podległym organom podję-
cie odpowiednich działań. Z uwagi na rozległy obszar i liczbę pozostawionych obiektów 
zadanie powierzono kolejnym pięciu prawosławnym duchownym, którym Urząd Woje-
wódzki w Lublinie wystawił stosowne zaświadczenia. Włodzimierz Goroszkiewicz z Gródka 
miał objąć część powiatu włodawskiego, Piotr Radkiewicz z Kuźnicy – część powiatu hru-
bieszowskiego, Mikołaj Rudeczko z Kleszczeli – części powiatów chełmskiego i hrubieszow-
skiego, Mikołaj Batalin z Ostródy – część powiatu chełmskiego, a Walenty Rychliński  
z Gdańska – części powiatów hrubieszowskiego, włodawskiego i chełmskiego oraz powiat 
radzyński. Duchowni sprawnie wykonywali powierzone im zadania, jedynie M. Rudeczko 
wykorzystał początkowo zaświadczenie obowiązujące jedynie w powiecie hrubieszow-
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skim. Zabezpieczenie mienia pocerkiewnego polegało głównie na jego ewidencji, bowiem 
władze często zabraniały jego zabierania z dotychczasowego miejsca.  

Najwcześniej zakończono postępowania w powiecie zamojskim (18 VIII), następnie 
w powiatach włodawskim (26 VIII), bialskim (27 VIII), biłgorajskim (1 IX), krasnostaw-
skim (12 IX) i chełmskim (6 X). Najdłużej – do 21 października – trwało zabezpieczanie 
mienia prawosławnego w powiecie hrubieszowskim. Różnice czasowe wynikały przede 
wszystkim z ilości cerkwi oraz odległości44.  

W wyniku akcji „Wisła” nieliczne oficjalnie uznawane parafie gwałtownie traciły wier-
nych, a miejscowe parafie nabierały charakteru niezorganizowanej diaspory. Zmniejsza-
nie liczby wierzących wynikało z dwóch przyczyn: (1) wyjazdów i zmiany wyznania z prawo-
sławnego na rzymskokatolickie oraz (2) uniemożliwiania i utrudniania pozostałym wier-
nym życia religijnego we własnej tradycji, co często prowadziło do utraty lub czasowego za-
tarcia związków i poczucia przynależności do wspólnoty wyznaniowej. W przypadku Kościo-
ła grekokatolickiego sytuacja ta doprowadziła do ostatecznego kresu jego działalności, nato-
miast prawosławni zrezygnowali z dalszych zabiegów zmierzających do utworzenia lub 
zatwierdzenia istniejących, ale nieuznawanych placówek. W związku z tym władze uznały 
Kościoły prawosławny i grekokatolicki za zagadnienie, które straciło dotychczasowe zna-
czenie polityczne i społeczne jako newralgiczne ogniwo polityki narodowościowej. 

Wysiedlanie ludności ukraińskiej wpłynęło również na sytuację materialną obu Kościo-
łów w województwie lubelskim, bowiem na mocy dekretu z 5 września 1947 r. majątek 
parafii zlikwidowanych wskutek przesiedleń mieszkańców do ZSRR przeszedł na własność 
państwa. Naturalnym działaniem władz terenowych w takiej sytuacji były ponawiające się 
próby rozciągania przepisów tego dokumentu na placówki opuszczone przez duchownych 
wyrugowanych w ramach akcji „Wisła”. 

We władaniu Kościoła prawosławnego pozostał jedynie dobytek kilku parafii uznanych 
przez władze. Pozostałe świątynie i majątki cerkiewne przejęte zostały przez państwo lub 
zajęte przez Kościół rzymskokatolicki. Spośród 61 cerkwi bezspornie należących do Kościo-
ła prawosławnego 34 użytkował Kościół rzymskokatolicki, z czego zaledwie 4 na podsta-
wie umowy z Warszawskim Duchownym Konsystorzem Prawosławnym, pozostałe zaś tra-
ktowano jako „opuszczone i nieczynne”, a więc pozostające pod „opieką” administracji. 
Od strony formalnej kwestie własności majątku zostały uregulowane dopiero w latach 
pięćdziesiątych. W przypadku cerkwi unickich większość przeszła na rzecz Kościoła kato-
lickiego, lecz podobnie jak w przypadku świątyni prawosławnych jedynie część z nich była 
regularnie użytkowana. 

Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” doprowadziły też do prze-
sunięcia głównego ośrodka Kościoła prawosławnego w powojennych granicach Polski  
z diecezji Lubelszczyzny do wschodniej części województwa białostockiego i na „Ziemie 
Odzyskane”. Województwo białostockie zostało jedynym terenem zwartego osadnictwa 
ludności prawosławnej w kraju i stało się głównym zapleczem finansowym i kadrowym 
Kościoła. Na „Ziemiach Odzyskanych” Kościół prawosławny stanął przed koniecznością 
tworzenia nowej sieci parafialnej, co wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi 
oraz koniecznością zapewnienia nowo powołanym placówkom opieki duszpasterskiej. 
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Akcja „Wisła” była zatem dla Kościołów prawosławnego i grekokatolickiego w powojen-
nej Polsce jednym z najbardziej dramatycznych doświadczeń. Kościół prawosławny nie 
został zupełnie zlikwidowany, jednak wysiedlenia prawosławnej ludności ukraińskiej zna-
cznie osłabiły jego potencjał administracyjny, ekonomiczny i ekumeniczny, ograniczając 
funkcjonowanie na dotychczasowych terenach. O ile Kościół prawosławny przetrwał 
przesiedlenia, o tyle Kościół grekokatolicki uległ likwidacji w efekcie działań wysiedleń-
czych i polityki władz komunistycznych. Faktyczne rozwiązanie struktur tego Kościoła  
w Polsce było konsekwencją jego wcześniejszej kasacji w ZSRR w 1946 r. Znaczna część 
wiernych nie zdołała utrzymać więzi z Kościołem, dlatego zmieniała wyznanie lub wycho-
wywała swoje dzieci w innej tradycji religijnej i kulturowej ze względów pragmatycznych. 
Akcja „Wisła” pozostawiła ślad w ich świadomości i do dzisiaj obecna jest w pamięci 
historycznej Kościołów i jego wiernych45. 

 
Zakończenie 

Głównymi efektami przeprowadzonej w 1947 r. akcji „Wisła” na Lubelszczyźnie były: 
1) polonizacja dotychczasowego pogranicza polsko-ukraińskiego, 2) likwidacja ukraiń-
skiego podziemia nacjonalistycznego, 3) zastosowane na szeroką skalę represje, 4) ograni-
czenie działalności Kościołów prawosławnego i grekokatolickiego. Należy również zwrócić 
uwagę na aspekty psychologiczno-społeczne – utrwalenie głębokiej nieufności między 
społecznością polską a ukraińską. Nie ulega wątpliwości, że akcja „Wisła” wśród badaczy 
stosunków polsko-ukraińskich wzbudzała i nadal wzbudzać będzie kontrowersje.  

 

 ................................................................................................  
Operation Vistula in the Lublin Province 

 

Operation Vistula (Akcja Wisła) carried out in 1947 by Polish authorities 

should be regarded as a successful attempt to solve the so-called “Ukrainian 

question” in Poland in accordance with the communist concept of state and 

nation. It is an example of permanent and effective but often non-legal 

actions of state authorities towards their own citizens. This way of practicing 

politics should be treated as characteristic of non-democratic and socially 

illegitimated systems of exercising power. Operation Vistula aroused and 

will continue to arouse controversies among those studying PolishUkrainian 

relations. The article shows its most important elements: resettlement and 

settlement operations, combating and elimination of the (Ukrainian) Nation-

alist Underground, reprisals against Ukrainians by the authorities, the situ-

ation of the Orthodox and Greek Catholic Churches. It is also necessary to 

remember about its positive outcome from the standpoint of the state’s in-

terest (the stabilization of socio-political relations in south-eastern Poland, 

development of the so-called Regained Territories). 
 

Keywords: Operation Vistula, Ukrainian minority, displacements, Organi-

zation of Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent Army (UPA) 
 ................................................................................................ 
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Rzeszów 2003, s. 159, 172–173; K. Pudło, Etniczne, społeczne i kulturowe skutki akcji „Wisła”, [w:] Akcja „Wisła” na 
tle stosunków polsko-ukraińskich w XX w., red. J. Faryś, J. Jekiel, Szczecin 1994, s. 145–150; K. Urban, Kościół prawo-
sławny w Polsce…, s. 246–247; K. Urban, Świątynie prawosławne w Polsce na Lubelszczyźnie, „Nad Buhon i Narwoju” 
1992, nr 3, s. 9 i n. 
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Тільки Модернізм в архітектурі, хоч і був поширений у всіх європейських краї-
нах у повоєнний період, у кожній з них мав свої специфічні передумови, що впли-
вали на формування його локального інваріанту. Для контексту країн колишньо-
го Радянського Союзу архітектурний та містобудівний процес спрямовували 
централізовано прийняті політичні рішення. 

У п’ятдесяті роки ХХ ст. житлова криза загострилась під сукупним впливом 
умов, серед яких руйнація значних обсягів житлового фонду під час війни; швид-
кий ріст міського населення у зв’язку з переселенням у міста працівників для 
нових підприємств; швидка деградація „прибуткових” будинків, що складали 
значну частину житлового фонду1. В цей час середня житлова площа, що при-
падала на одного мешканця Радянського Союзу була меншою, ніж у двадцятих 
роках, зокрема, 8,2 м2 вона складала в 1926 р. , а 7,4 м2 – у 1955 р.2 

                                                           
1 Й. Верёвкина, Н. Шагов, Социокультурные предпосылки формирования жилого фонда в России 

с 1917 по 2010 г., „Вестник Томского Государственного Университета” 2012, № 365, с. 57–59;  
Й. Верёвкина, Н. Шагов, Социокультурные предпосылки формирования жилого фонда в России с 1917 
по 2010 г., „Вестник Томского Государственного Университета” 2012, № 365, с. 57–59. 

2 F. Urban, Tower and Slab. Histories of Global Mass Housing, London 2012, с. 128. 
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 За цих умов головним каталізатором масового будівництва стала політика 
Микити Хрущова, якии  піддав критиці архітектуру сталінського періоду: „Ви 
хочете побудувати тисячу задовільних помешкань чи сімсот хороших? Краще, 
щоб громадянин мешкав у задовільному помешканні, чи чекав 10–15 років дуже 
хорошого?”3. Й ого доповідь Про широке впровадження індустріальних методів, 
покращення якості і зниження вартості будівництва 1954 р. на Всесоюзніи  нараді 
будівельників та архітекторів дослідник А. Мартін називає одним із наи важливі-
ших маніфестів сучасної  архітектури4. За цією доповіддю слідували постанови 
Про заходи щодо подальшої індустріалізації, покращення якості та зниження вар-
тості будівництва в 1955 р., а також Про усунення надмірностей у проектуванні 
і будівництві в 1956 р. Період з 1956 р. до 1991 р., коли житлове будівництво було 
переведене на індустріальну основу, окреслюють як „раціональнии ”. У цеи  час 
прии нято ряд документів, що стосувались створення в масовіи  кількості домобуді-
вних комбінатів, затвердження будівельних норм житла, та формування в и ого складі 
окремих житлових чарунок для заселення нуклеарними сім’ями5 . Відтак, житлове 
будівництво велось на основі крупних бетонних панелеи , а ефективність процесу 
залежала від швидкості проектування, виготовлення конструкціи  і монтажу6.  

Виступаючи „не проти краси, а проти непотрібних деталеи ”, М. Хрущов апелює 
не лише до естетичного і економічного, але и  до етичного аспекту архітектурної  
професії . Він стверджує, що проектуючи за кошт краї ни невиправдані „прикра-
шання”, які він називає анахронізмом, архітектори прагнуть залишити свіи  слід 
у просторі міста. Натомість, відповідність споруди „своєму часу має забезпечу-
ватись завдяки спрощенню, стандартизації  і відмові від заи вого декору”, таким 
чином радянська архітектура – це „архітектура природної  простоти, строга  
у формах, та економічна”, архітектура, яка повинна виглядати сучасною навіть  
у маи бутньому7. Разом з тим, нова архітектура повинна не тільки виготовлятись 
інноваціи ним методом зі збірних елементів, але і демонструвати це. Зокрема, 
„стилевою” ознакою „хрущовки”, а згодом і „брєжнєвки”, стає „чеснии  шов” – 
міжпанельнии  проміжок, якии  акцентує увагу на конструктивних елементах8. 

Починаючи з 1964 р. Леонід Брєжнєв продовжував політику збільшення кі-
лькості будівництва по усіи  краї ні. Розмір будинку був укрупнении  настільки, 
наскільки це дозволяла технологія; до кінця шістдесятих років звичнии  житло-
вии  будинок мав 11 поверхів. У сімдесятих роках половину префабрикованого 
житла у світі складала житлова забудова Радянського Союзу9. Поряд з тим, що  
в цеи  час у більшості європеи ських краї н масове житлове будівництво було вже 
широко критиковане, а и ого зведення поступово припинялось, у Східному Блоці 
воно набирало нових обертів: у сімдесяті-вісімдесяті роки спорудження житла 
відбувалось у вигляді укрупнених комплексів мікрораи онів та раи онів. Оскільки 
експериментальні архітектурні дискурси були придушені під час сталінського 
періоду, повоєнні мікрораи они були лиш слабким відлунням ідеи  конструкти-
                                                           

3 Ibidem, с. 129. 
4 А. Мартин, История прекрасного будущого, „Проект Россия” 2002, № 3, с. 6–15. 
5 Й. Верёвкина, Н. Шагов, op. cit., с. 57–59. 
6 А. Мартин, op. cit., с. 6–15. 
7 F. Urban, op. cit., с. 129; А. Мартин, op. cit., с. 6–15. 
8 А. Мартин, op. cit., с. 6–15. 
9 R. McCutcheon, Technology and the State in the Provision of Low-Income Accommodation. The Case of Indus-

trialized House-Building, 1955–1977, „Social Studies of Science” 1992, № 22/2, с. 360 (згаданий в: F. Urban, op. cit.). 
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вістів, які вірили в соціальні зміни через нове фізичне середовище. Проте все  
ж нові комплекси розглядали як середовище для нового соціалістичного суспіль-
ства та проектували на основі формул соціальної  інженерії , зокрема, ї х структура 
опиралась на Ступеневу систему обслуговування населення, яка проте так ніколи 
і не запрацювала належним чином. 

У вісімдесяті роки ідеологічнии  курс модернізму дещо змінився, і в цеи  час можна 
виділити два періоди: „доперебудовнии ” і „перебудовнии ”10. Першии  з них, як ствер-
джує Р. Франків, є останнім відрізком „боротьби з надмірностями” та своєрідним 
„етапом інкубації ” зміни архітектурних маніфестаціи , ранні прояви яких можна 
було простежити вже у другому періоді11. Ознаки занепаду політичної  ідеології  
певною мірою відобразились в архітектурі: пізніи  модернізм всупереч свої и  
основоположніи  ідеї  переи мав деякі властивості історичного середовища міст 
або ж традиціи ної  локальної  архітектури. На містобудівному рівні це відобража-
лось шляхом просторових ременісценціи  квартальної  забудови, традиціи них пате-
рнів вулиці та площі; на архітектурному рівні – застосуванням елементів, які спро-
щено імітували класичні або ж реферували до локальної  традиції . Проте, поряд із 
цими проявами, масштаби житлових раи онів у вісімдесяті роки лише збільшу-
вались, а деякі архітектурні та містобудівні принципи інертно зберігатимуться 
в архітектурі наступних десятиліть. 

Після розпаду Радянського Союзу простір мікрораи онів став „лакмусовим 
папірцем” змін у суспільстві. Сьогодні мікрораи он – це умовне означення інтен-
ціи ного комплексного утворення, у якому переважно повністю реалізована лише 
одна ланка – житло, що поступово доповнюється необхідними громадськими 
функціями12.  

На межі вісімдесятих-дев’яностих років у Східніи  Європі відбулись радикаль-
ні зміни житлової  політики: приватизація житла та формування вільноконку-
рентного ринку при відсутністі впливу держави на цеи  процес. Очевидно ці події  
вплинули як на сформовані житлові середовища, так і на формування нової  
житлової  архітектури.  

Приватизація житла (набуття права власності поточними мешканцями) на сьо-
годні в Украї ні сягнула 96%13. Проте, через зміну структури власності, труднощі 
при розподіленні сфер відповідальності та за відсутності у мешканців досвіду 
спільного володіння, виникло чимало викликів щодо управління житловим фон-
дом. Наслідки цього вилились у деградацію відкритого простору раи онів, форму-
вання порогу комфорту між приватними просторами квартир та „нічии ними” 
спільними просторами, фрагментованим ремонтом фасадів і т. д. 

Житлові новобудови пострадянського періоду стали своєрідним гібридом, 
наслідуючи (несвідомо) риси радянської архітектури і одночасно адаптуючись 
до нових політичного та економічного контекстів. Зростання попиту на житло 
                                                           

10 Р. Франків, Особливості розвитку української архітектури пострадянського періоду (1991–
2001 рр.), автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. архітектури: спеціальність 18.00.01 
„Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури”, Львів 2005, с. 9. 

11 Ibidem, с. 9. 
12 N. Mysak, The Morphology of Open Spaces within Large-Panel Housing Estates. The Pedestrian Perception, 

„Środowisko Mieszkaniowe” 2014, № 13, с. 164–172. 
13 Є. Власенко, Приватизація житла в постсоціалістичних країнах: причина та передумови, Mi-

stosite, [online:] http://mistosite.org.ua/uk/articles/pryvatyzacziya-zhytla-v-post-soczialistychnyx-krayinax-
prychyna-ta-peredumovy [доступ: 13. XI 2016]. 
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за умов, коли економічний аспект абсолютно домінує над соціальним, зробило 
житлове будівництво методом швидкого збагачення будівельних фірм. Одноча-
сно, досвід ряду країн свідчить про такі негативні наслідки як соціальна сегре-
гація, формування закритих спільнот, заміщення мешканців та інші, які лише 
починають прослідковуватись в Україні14. 

Проте поряд з цим, виникає питання про якість нового житла. Пошуки часто 
обмежувались варіантом, що репрезентував протиставлення масовому житлу, 
що мало багато експлуатаційних недоліків та формувало небажані політичні кон-
нотації. Таким чином, основною тенденцією стало звернення до домодерністсь-
кої, в першу чергу, естетики. Як зазначає Р. Франків, особливістю пострадянської 
архітектури в Україні є слабка саморефлективність, причиною чого є не лише 
невелика „часова дистанція”, але і відсутність традиції вільної професійної кри-
тики у час СРСР15. Відтак, у дев'яностих роках для багатьох пострадянських країн 
є притаманним пошук альтернативних цінностей та орієнтація на „західну” архі-
тектуру. Проте, поряд з цими тенденціями на практиці є відчутною тяглість радя-
нської „традиції”. 

Житлове будівництво у Львові. Після входження Львова у липні 1944 р. до 
складу СРСР у місті розпочалось активне будівництво промислових підприємств, 
але при цьому, як зазначає Р. Мих, не були взяті до уваги перспективи ї х роз-
витку. Стрімкии  розвиток промисловості спричинив ріст населення (з 160 тис. 
чоловік у 1942 р. – до 346 тис. чоловік у 1947 р.) та відповідно і житлову кризу. 
Ідеї  Хрущова знаи шли своє відображення у створенні генерального плану Львова 
у 1956 р., якии  передбачав чітке зонування території  з виділенням промислових 
та складських раи онів. До кінця періоду чинності документу, житловии  фонд 
мав збільшитись на 94%, а площа міста мала зрости від 6 656 га до 8 315 га (для 
порівняння, на сьогодні площа Львова складає 18 201 га)16. Передбачалось, що 70% 
від житлового будівництва складатиме забудова до 5 поверхів. Проте темпи зро-
стання чисельності населення швидко перевищили прогнозовані, і, як наслідок, 
у 1966 р. було затверджено новии  генплан, основна ідея якого полягала у концен-
тричному зростанні міста, перенесенні масового житлового будівництва на око-
лиці і збереженні забудови історичного ядра17. Також новии  документ перед-
бачав перехід до проектування великих житлових утворень. Проте, у зв’язку з тим, 
що були прии няті спеціальні постанови про додаткове промислове будівництво 
підприємств, яке суттєво впливало на чисельність населення, це порушувало 
ідею і цього генерального плану18. 

Зважаючи на те, що Львів не зазнав втрат житлового фонду під час віи ни, спору-
дження житла в першу чергу залежало від індустріалізації . Житлове будівництво 
після 1956 р. у Львові відбувалась переважно на вільних від забудови ділянках, 
периферіи них територіях, спочатку п’ятиповерховими, а згодом дев’ятиповерхови-
ми панельними будинками, які доповнювали чотирнадцятиповерховими або ж ші-
стнадцятиповерховими цегляними будинками-акцентами часто з інтегрованою 

                                                           
14  Ibidem. 
15 Р. Франків, op. cit., с. 6. 
16 Р. Мих, Архітектура радянського періоду (1956–1991), [в:] Архітектура Львова. Час і стилі XIII– 

–XXI ст., ред. Ю. Бірюльов [та ін.], Львів 2008, с. 606–643. 
17 Idem, Генеральний план Львова, „Строительство и архитектура” 1967, № 9, с. 9. 
18 Ibidem, с. 9. 
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громадською функцією на рівні першого поверху (див. рис. 1). Поряд з масовою 
житловою забудовою також відбувалось будівництво окремих об’єктів перева-
жно за індивідуальними проектами, у тому числі будинків-вставок, у історичніи  
забудові міста. 

Згідно класифікації  Р. Миха, у львівському масовому житловому будівництві, 
подібно до інших міст колишнього Радянського Союзу, можна виділити три етапи 
відповідно до об’ємно-планувальних, конструктивних та технологічних особли-
востеи . 

Перший етап (1956–1964 рр.) характеризувався початком освоєння заводського 
методу будівництва. Загалом радянське масове житло першого покоління репре-
зентоване завершеними типовими проектами будівель з малогабаритними ква-
ртирами та простими фасадами, з визначеним числом секціи . Комплекси таких буді-
вель формували середовище з низькою, порівняно з наступними поколіннями, щі-
льністю: 4 тис. м2 загальної  площі на 1 га (при цьому у вісімдесятих роках щільність 
зросла до 8–10 тис. м2). Території , забудовані такими будівлями переважно мають 
вигідне розташування у сучасніи  структурі міст, натомість якість ї х відкритого 
простору є низькою: неокреслении , „бездворовии ” прибудинковии  простір, хаотичне 
озеленення, відсутність відведених місць для автомобілів та тротуарів19. 

Житлову забудову другого етапу (1965–1970 рр.) можна охарактеризувати 
збільшенням поверховості та кількості типових проектів житлових будинків.  
У зв’язку зі збільшенням обсягів будівництва житла, виникла потреба у компле-
ксному проектуванні, відповідно відтепер забудова відбувалась у вигляді раи онів, 
які складались із мікрораи онів, розрахованих на 4-8 тис. мешканців. Також у цеи  
період почали надавати більше уваги естетичніи  виразності житлової  забудови, 
ї ї  комплексному сприи нятті20. 

Для третього етапу (1971–1985 рр.) було характерним впровадження буди-
нків із різною кількістю поверхів, врахування ландшафту та уважніше ставлення 
до благоустрою. Панельні будинки розробляли на основі блок-секціи ного методу 
типового проектування, якии  дозволяв створювати різноманітні за складом ква-
ртири, різні типи блок-секціи , варіанти ї х компонування, і, відповідно, різні конфі-
гурації  планів забудови. Друга половина цього періоду характеризуються збіль-
шенням масштабу житлових утворень, розширенням системи закладів обслу-
говування21. 

Трансформація житлового району Сихів. Наи більшим раи оном масової  жи-
тлової  забудови у Львові є раи он Сихів, розташовании  у південніи  частині міста. Й ого 
забудова, власне, і відображає третіи  етап розвитку житлового будівництва. Проект 
планування раи ону було вперше виконано згідно з генпланом 1956 р. Цим проектом 
було передбачено спорудження трьох житлових мікрораи онів із загальною житло-
вою площею 521,2 тис. м2, що дає змогу розселити 58 тис. осіб (див. рис. 2). Запла-
нованим було наступне відсоткове співвідношення поверховості житлових буди-
нків: п’ятиповерхових – 56,7%, чотириповерхових – 42,5%, триповерхових – 0,8%. 

Проте після коригування генплану в 1965–1966 рр. було розроблено новии  
проект детального планування, а подальше проектування раи ону здіи снювалось 

                                                           
19 С. Гришин, Три поколения панельных домов и их будущее развитие, „Проект Россия” 2002, № 3, 

с. 60–61. 
20 Р. Мих, op. cit., с. 606–643. 
21 Ibidem. 
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в сімдесяті роки. Проте промислові зони формувались швидше, і невдовзі навко-
ло території  маи бутнього житлового раи ону утворилось промислове кільце. Й ого 
працівники щодня мігрували з приміських сіл, ї х налічувалось близько 120 тис. 
осіб22. Житло почали споруджувати, коли вже існувала суттєва и ого нестача. Пла-
нування території , площею 390 га, відбувалось поетапно: спершу північної  части-
ни – Сихів-1 (1979), згодом – південної  – Сихів-2 (1986). Раи он розчленовано на три 
планувальні зони які, своєю чергою, поділено на 12 мікрораи онів, кожен з яких 
розраховании  на 7–10 тис. мешканців. 

 

 
Рис. 1. Схема розташування житлових утворень з масовою забудовою,  

збудованих у Львові в 1956–1991 рр. 
 

Джерело: Схема виконана автором статті (Н. Мисак). 

 
Основними елементами Сихова стали великопанельні дев’ятиповерхові жи-

тлові будинки вісімдесят четвертої  львівської  серії . Ця типова серія, розроблена 
Центральним науково-дослідним інститутом експериментального проектування 
житла у Москві, була суттєво видозмінена львівськими архітекторами (див. рис. 4). 
Вона передбачала застосування шести типів блок-секціи , що дозволило урізнома-
нітнити конфігурації  відкритих просторів. У львівському варіанті було покращено 

                                                           
22 Інтерв’ю з П. Крупою, одним із авторів проекту планування забудови району Сихів, проведене  

Н. Мисак, Львів 2012 (архів Автора). 
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пластику фасадів, удосконалено планувальні та конструктивні характеристики, 
передбачено наскрізні проходи на рівні перших поверхів (див. рис. 5)23. 
 

 
 

Рис. 2. Порівняння містобудівної морфології проектних пропозицій житлового 
району Сихів. Фото (1): макет першого варіанту проекту з застосуванням будинків 
секційного типу. Фото (2): макет остаточного варіанту з застосуванням будинків  

блок-секційного типу. 
 

Джерело: Р. Мих, Генеральний план Львова, „Строительство и архітектура” 1967, № 9 (фото 1); 
Персональнии  архів А. Петрової  (фото 2). 

 
 

 
 

Рис. 3. Силует району Сихів: поєднання типових дев’ятиповерхових будинків 84Л 
серії та 16-поверхових будинків-акцентів, збудованих за індивідуальними 

проектами. 
 

Джерело: Фото автора статті (Н. Мисак). 

 

                                                           
23 Ibidem. 
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Блок-секція містить підпілля, дев’ять житлових поверхів з 35–36 квартирами 
та технічне горище. Планування типового поверху – симетричне відносно попере-
чної  осі, яка проходить через сходово-ліфтовии  вузол. Таким чином на поверсі 
розташовано дві двокімнатні квартири, загальною площею 50 м2 та по дві трикі-
мнатні квартири, загальною площею 70 м2 кожна24. 

 

 
 

Рис. 4. Поверхові плани житлового будинку 84-ої серії та типи блок-секцій  
(торцеві, кутові, рядові – з проходом на рівні першого поверху та без нього):  

(1) типовий проект ЦНИИЭП Жилища; (2) львівський варіант. 
 

Джерело: Схема виконана автором статті (Н. Мисак). 

 
Архітектори намагалися відрізнити архітектуру раи ону від типової  забудови 

за допомогою композиціи них засобів на рівні як об’ємів споруд, так і конкретних 
деталеи  фасаду, як наприклад, змінено форму огородження лоджіи  та балконів. 
Головною „деталлю” будинків Сихова названо колір: у вирішенні архітектори 
використовують максимально насичену тональність, що не притаманно для ти-
пового будівництва того часу25. 

Вертикальними акцентами забудови є шістнадцятиповерхові будинки з білої  
силікатної  цегли, споруджені за індивідуальними проектами повторного викори-
стання (див. рис. 6). Будинок цього типу містить 72 одно-, дво-, три- та п'ятикі-
мнатні квартири. Однокімнатних квартир передбачено три, загальною площею 
приблизно 39 м2; двокімнатних квартир – 13 із загальною площею – 51 м2. Наи -
більше у будинку трикімнатних помешкань – 43, серед яких є квартири трьох 
типів, загальні площі яких варіюються в межах 55–70 м2. Також у будинку перед-
бачено 13 п'ятикінатних квартир із загальною площею 97 м2 26. 
                                                           

24 Н. Мисак, Опис об’єкту: Вул. Драгана, 12–16 – житловий будинок, Інтерактивний Львів, [online:] 
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/drahana-12-16/ [доступ: 13 XI 2016]. 

25 С. Килессо, Смотр достижений архитекторов и строителей республики, „Строительство и архи-
тектура” 1984, № 12, с. 1. 

26 Н. Мисак, Опис об’єкту: Вул. Чукаріна, 1б – житловий будинок, Інтерактивний Львів, [online:] 
http://www.lvivcenter.org/uk/lia/objects/?ci_objectid=2361 [доступ: 13 XI 2016]. 
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Оскільки цегляне будівництво вважали економічно невиправданим, дозвіл 
на ї х спорудження можна було отримати лише шляхом містобудівного обґрунту-
вання необхідності створення архітектурного акценту. Так шляхом поєднання 
дев’ятиповерхової  забудови з шістнадцятиповерховими вставками створювали 
силуетні композиції  раи ону (див. рис. 4)27. 

 

 
 

Рис. 5. Головний громадський центр району на фоні забудови типових 
дев’ятиповерхових будинків 84Л серії. 

  

Джерело: Фото автора статті (Н. Мисак). 
 

Після розпаду Радянського Союзу було прии нято ряд нових гепланів – у 1993 р., 
2002 р. та 2010 р. Проте вони не містили чітких стратегіи  розвитку житла, оскільки 
и ого будівництво стало частиною вільноконкурентного ринку. Відтак, в умовах 
попиту-пропозиції  загальна структура Сихова змінилась і доповнилась новими 
функціями, зокрема, розвинулась торгівля, транспортна інфраструктура та грома-
дське обслуговування. Житловии  фонд також зазнав значних трансформаціи .  
У дев’яностих роках почалось ущільнення житлової  забудови раи ону. Це обґрунто-
вувалось не лише питанням наявності території , а и  змінами норм для обслу-
говування дитячих садків та шкіл. Першими додатковими житловими будинками 
у Сихові стали цегляні п’ятиповерхові односекціи ні будинки у вигляді окремих 
споруд та прибудови до торця дев’ятиповерхового панельного будинку28. На поча-
тку двохтисячних років у Сихові розпочалась активне спорудження нових жи-
тлових будинків (див. рис. 7), а раи он названо таким, що наи активніше розви-

                                                           
27 Інтерв’ю з П. Крупою, одним із авторів проекту планування забудови району Сихів, проведене 

Н. Мисак, Львів 2012 (архів Автора). 
28 І. Гнесь, Новобудови серед новобудов, „Вісник НУ »Львівська політехніка«”, Серія: „Архітектура”, 

2002, № 439, с. 63–74. 
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вається у місті. Загалом на сьогодні у Львові існує тендендія до переселення містян 
із центральних частин у більш віддалені частини міста.  
 

 
 

Рис. 6. Шістнадцятиповерховий будинок-акцент, збудований за індивідуальним 
проектом повторного використання. 

 

Джерело: Фото автора статті (Н. Мисак). 

 
Як зазначає І. Гнесь, будівництво нового житла у сформованих модерністських 

раи онах може сприяти покращенню ї х середовища за рахунок урізноманітнення 
відкритого простору та формування дворових просторів з більш гуманними конфі-
гурацією та масштабом, а також „ліквідувати дефіцит висококомфортного житла”. 
Проте, зважаючи на відсутність міської  житлової  стратегії  та переважно виклю-
чно комерціи нии  інтерес забудовників, проекти не спрямовані на перспективнии  
розвиток раи ону. Крім того, житловии  простір новобудов не передбачає якісно 
новии  рівень проживання порівняно з житловими будинками попереднього 
періоду. Натомість, будівельні компанії  користуються благами вже створеного 
житлового середовища, а відтак спорудження нових житлових будинків та компле-
ксів у модерністських раи онах є інвестиціи но привабливим завдяки уже сформованіи  
інфраструктурі29. Зокрема, в описах новобудов у раи оні Сихів забудовники часто 
вказують на близьке розташування до шкіл, дитячих садків, закладів торгівлі та 
обслуговування, а також невеликі відстані до зупинок громадського транспорту 
та зручне сполучення з іншими частинами міста. Лише у одному з описів є згадані 
паркові зони, які, на жаль, у загальному дискурсі є недооціненими. 

Додаткова житлова забудова не завжди означає покращення для модерніст-
ських раи онів, оскільки може перенавантажувати локальну інфраструктуру,  
а також бути нечутливою до середовища. Зокрема, житловими будинками було 
забудовано частину центрального громадського простору раи ону, якии  ще за радя-

                                                           
29 Ibidem, с. 63–74. 
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нським ескізом для забезпечення потреб мешканців, мав містити 6 функціи них 
зон: торгівлі, охорони здоров’я, обслуговування, адміністрування, культури та 
спорту, готелів, а крім того, був єднальною ланкою з рекреаціи ним простором 
раи ону – лісопарком Зубра.  

 

 
 

Рис. 7. Перша хвиля ущільнення району новою житловою забудовою  
у пострадянський період. 

 

Джерело: Фото автора статті (Н. Мисак). 

 
Переважно нове житло у раи оні Сихів споруджується у вигляді окремих буди-

нків, рідше – житлових комплексів. Нові житлові типології  повторюють радя-
нські – односекціи ні або ж багатосекціи ні (переважно 3–5 секціи ), багатородинні бу-
динки. Наи поширенішими є десятиповерхові будинки. Забудовники пропонують 
квартири з одною, двома та трьома кімнатами. При цьому кілька будинків містять 
лише одно- і двокімнатні квартири, а у одному з них – лише двокімнатні. Загальна 
площа однокімнатної  квартири у новобудовах у цьому раи оні варіюється у межах 
40–55 м2, двокімнатної  – 65–85  м2, трикімнатної  – 90–107 м2. Планувальні рішення 
квартир у новобудовах є досить подібними до рішень у типовіи  забудові за виня-
тком дворівневих помешкань у одному з будинків. 

За технологією будівництва усі новобудови споруджені на основі монолітно-
каркасної  схеми із зовнішніми цегляними стінами.  У рекламних описах зазвичаи  
роблять наголос на утепленні зовнішніх стін, металопластикових вікнах та мета-
левих вхідних дверях – атрибути модернізації  більшості панельних будинків, 
деякі з яких є відголосом дев’яностих років. Також у багатьох новобудовах перед-
бачении  підземнии  паркінг та облаштовании  дитячии  маи данчик поряд з буди-
нком. Формально, новобудови є своєрідними репліками масової  житлової  забу-
дови покращеного комфорту (з ліквідованими головними недоліками радянських 
квартир та збільшенням площ), часто просто „загорнуті” у нові оболонки. 
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Власне, оболонка будівлі (фасади та дах як „п’ятии  фасад”) стали головним 
засобом вираження протесту та маніфестацією „якісно” нової  архітектури, „від-
межованої ” від анонімності, масовості, індустріальності та політичних коннота-
ціи , пов’язаних з радянським періодом. Естетична тенденція архітектури пост-
радянського періоду полягала у „відродженні категорії  художності”30. Це, зокрема, 
можна прослідкувати і в житлових новобудовах даного раи ону, деякі форми 
яких імітують домодерністську архітектуру або ж естетику західної  житлової  
архітектури. В обох випадках такии  підхід має декоративнии  характер, оскільки 
нові житлові морфології  з одного боку є інертним повторенням звичної  типоло-
гії , конструкція якої  вже не продиктована вимогами індустріального виготовле-
ння елементів, а з іншого – сформована в умовах неоліберального ринку та по-
требами нової  „обгортки” з „надмірностями”.  
 
Висновки 

(1) Морфологія масового житла повоєнного періоду утвердила модель спів-
життя, яка на сьогодні є найбільш поширеною. Проте, якщо у більшості західних 
країн вона виражена у вигляді культури проживання в індивідуальних „комірках” 
нуклеарними сім’ями (з тенденцією до формування нових моделей співжиття), 
то у пострадянському просторі, і зокрема, у розглянутому районі, житлова морфо-
логія використовується буквально – як типологія житлового будинку. Секційна 
забудова досі домінує серед новобудов району і Львова загалом. До слова, для 
позначення секції досі використовують слово „під’їзд”, яке застосовували з кінця 
п’ятдесятих років, оскільки навколо перших житлових будинків часто не обла-
штовували тротуари, а до вхідних дверей кожної секції вела дорога або під’їзд. 
Існує чимало й інших просторових або ментальних патернів, які перейняла пост-
радянська житлова архітектура. 

(2) Модерністський період суттєво вплинув на архітектурну школу, оскільки 
завдання більшості архітекторів в той час полягало в „прив’язці” типових проек-
тів до території, натомість містопланувальники мали більше можливостей для 
творчості та прийняття нетипових рішень. Все кардинально змінилось після пере-
ходу до ринкової економіки і трансформації структури власності: з’явилась мож-
ливість проектувати індивідуальні архітектурні об’єкти, а разом з нею абсолют-
но несприятливі умови для централізованого планування великих містобуді-
вних комплексів. 

(3) Кількісні показники, які були вирішальними для житлової архітектури 
Радянського Союзу, тільки у окремих випадках трансформувались у якісні показ-
ники сучасного багатородинного житла. У більшості випадків орієнтація на кількі-
сні показники утвердилась в умовах вільного ринку, і, як наслідок, архітектура 
індустріального типологізму трансформувалась у так звану комерційну „архі-
тектуру квадратних метрів”. 

(4) За відсутності розроблених житлових стратегій, місто хаотично ущільню-
ється новобудовами, які можуть означати суттєві труднощі для міського роз-
витку в майбутньому. Зокрема, поява новобудов у житлових модерністських ра-
йонах зі сформованою інфраструктурою спричинена інвестиційною привабли-
вістю, проте не у всіх випадках це так само сприятливо для розвитку районів, у яких 
зазвичай не вистачає саме громадських закладів. Варто зазначити, що практика 
                                                           

30 Р. Франків, op. cit., с. 12. 
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ущільнення модерністських районів більше поширена для пострадянських країн. 
Однією із причин є структура містобудівної тканини: згідно з радянськими 
санітарними нормами передбачали значно більші відстані між будівлями, ніж, 
наприклад, у повоєнних житлових утвореннях країнах Центральної чи Західної 
Європи. І хоч наявність озеленених територій є однією з головних переваг такого 
житлового середовища, яку називають мешканці подібних районів, при ущі-
льненні новою забудовою, цей факт рідко враховують.  

(5) Поява архітектурних „надмірностей” у перехідний період мала таку ж полі-
тичну вагу, як і їх заборона в п’ятдесятих роках, а естетична складова архітектури 
набула особливого значення. Фактично можна констатувати стилевий антимо-
дернізм (звернення до домодернітської або західної естетики) та технологічну 
демодернізацію (своєрідна мімікрія морфології масового будівництва при спору-
дженні „традиційним” способом). 

(6) Якщо головним завданням повоєнної архітектури було відповісти на пи-
тання „де?”, тобто забезпечити житлом у найкоротші терміни найбільшу кіль-
кість людей, то на сьогодні постає питання „як?”, відповідь на яке потребує якісно 
нового підходу до формування житлової політики, і, відповідно, стосується широ-
кого комплексу аспектів, які залишаються на сьогодні поза увагою – соціального 
балансу, економічних моделей співпраці, технологічної ефективності, екології. 
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“Superfluities” in the Architecture of Multi-Family Housing  

in Lvov from 1956 until the Present:  
Transformation in Changing Contexts 

 

The article discusses the preliminary conditions for modernist housing 

architecture in the Soviet Union and its representation. Using the example of 

Lvov’s residential architecture from the beginning of “the combat against 

superfluities” in architecture in the context of N. S. Khrushchev’s policy until 

the present, the article seeks to follow the stages of transformation of the 

architectural process and to determine the effect of modernist period on 

today’s housing architecture in Lvov (as exemplified by the development of 

the housing estate of Sykhiv. One of the features of residential architecture 

developed after 1991 can be defined as an exceptional tendency for visual 

overrepresentation combined with inertia in morphology. 
 

Keywords: modernism, housing, “combat against superfluities”, Lvov, 

large-panel housing estate, Sykhiv, housing architecture after 1991 
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 „Informator Akademicki” – pismo studenckiego strajku  

w Politechnice Lubelskiej z jesieni 1981 roku  
 

 ................................................................................................  
Jesienią 1981 r. podczas studenckiego strajku okupacyjnego wśród ów-

czesnych żaków Politechniki Lubelskiej zrzeszonych w NZS zrodził się pomysł 

powołania własnego wydawnictwa periodycznego. W efekcie podjętych sta-

rań w okresie 19 listopada–10 grudnia 1982 r. ukazało się łącznie 20 nume-

rów „Informatora Akademickiego” Politechniki Lubelskiej. Na łamach pisma 

zamieszczano m.in. informacje o sytuacji strajkowej w innych ośrodkach aka-

demickich, o istotnych dla szkolnictwa wyższego i nauki wydarzeniach w kra-

ju, a także o stosowanych przez władze represjach wobec opozycjonistów. 

Niemal w każdym numerze publikowano nadto rozważania ówczesnego ka-

pelana NZS – ks. Wacława Oszajcy, który w czasie trwania strajku w gmachu 

uczelni służył wsparciem, radą i sakramentami. 
 

Słowa kluczowe: „Informator Akademicki”, Politechnika Lubelska, strajki 

studenckie, jesień 1981 r., stan wojenny 

 ................................................................................................  
 

 
Wstęp 

Na fali wydarzeń gdańskich w sierpniu 1980 r. oprócz szeregu strajków w najróżniej-
szych zakładach pracy1, w środowiskach akademickich rozpoczęły się dyskusje o powoła-
niu niezależnej, samorządowej organizacji studenckiej. W rezultacie, po wielu pertrakta-
cjach i pokonaniu licznych przeszkód, 17 lutego 1981 r. zostało zarejestrowane Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów. Założenia i postulaty nowej organizacji były mocno zbliżone do 
tych, które wysuwała „Solidarność”: oczekiwano m.in. zaprzestania represji wobec opozy-
cyjnych działaczy, uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia cenzury i przestrzegania 
niezawisłości sądów, ale przede wszystkim liczono na nową ustawę, zapewniającą uczel-
niom wyższym większą autonomię2.  

                                                           
1 Kalendarium tych wydarzeń na Lubelszczyźnie znajduje się w: M. Dąbrowski, Lubelski lipiec 1980, Lublin 

2006, s. 195–227. 
2 A. Anusz, Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980–1989, Warszawa 1991, s. 7, 9, 11, 14–16. W pierw-

szym okresie istnienia NZS miało charakter federacji samodzielnie tworzonych organizacji uczelnianych. Niemal 
każda szkoła wyższa miała jednak wówczas nieco inną wizję jego funkcjonowania. W przypadku Politechniki Lubel-
skiej organizacja ta stała się „platformą, przez którą wchodziły na uczelnie formacje i stowarzyszenia nieakceptowa-
ne przez władze” (R. Pasternak, Nieobecni, [e-mail do:] B. Centek, 6 IX 2016, 1112). W ramach NZS PL funkcjono-
wała m.in. Sekcja Kultury Chrześcijańskiej DOK łącząca w sobie główne przesłanie Duszpasterstwa Akademickie-
go, Oazy i KiK-u (stąd skrót DOK), która w sposób szczególny dbała o podniesienie poziomu moralnego studentów 
(Krzysztof Zięba – przewodniczący NZS Politechniki Lubelskiej, notowała B. Kotuła, „Kurier Lubelski”, 30 IX 1981, 
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Podczas gdy władze PRL zwlekały z realizacją żądań formułowanych przez NSZZ „Soli-
darność” i NZS, które domagały się m.in. uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 
w środowisku studenckim narastało napięcie. Iskrą zapalną stała się sprawa samowolnych  
i bezkarnych posunięć prof. dra hab. Michała Hebdy – rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Radomiu, przeciwko którym protestowano, żądając od Ministerstwa Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki odwołania go ze stanowiska. Eskalacja niezadowolenia doprowadziła jesie-
nią 1981 r. do organizowania w poszczególnych uczelniach kraju, głównie z inicjatywy NZS, 
strajków okupacyjnych. Akcja ta objęła również szkoły wyższe na Lubelszczyźnie, w których 
według danych NZS do protestu przyłączyło się w sumie ok. 3600 studentów oraz 500 pra-
cowników3.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza „Informatora Akademickiego” Politechniki Lu-
belskiej – jednego z periodyków powstałych w czasie strajków okupacyjnych. W szkicu po-
djęto próbę odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: Jak wyglądało wydawanie prasy niezależnej 
w okresie poprzedzającym stan wojenny? Jak tworzyły się redakcje tych periodyków? Jakie 
treści publikowano? Przybliżenie tych kwestii stało się możliwe nie tylko dzięki analizie 
poszczególnych numerów pisma, ale przede wszystkim dzięki relacjom członków prowa-
dzącej je redakcji4. Ze względu na podjętą problematykę niniejszy tekst może stanowić przy-
czynek do badań nad całokształtem prasy niezależnej albo nad zagadnieniem strajków oku-
pacyjnych. Podkreślić jednakże należy, że to „Informator Akademicki” jest tematem cen-
tralnym, a kontekst funkcjonowania periodyku został ograniczony do minimum. 
 
Geneza „Informatora Akademickiego” 

Czas, który studenci poświęcili na okupowanie uczelnianych budynków, nie był straco-
ny. Organizowano bowiem wówczas spotkania i wykłady z osobami związanymi z opozycją 
demokratyczną oraz kulturą niezależną. Dobrze funkcjonowały również biblioteki wydaw-
nictw drugoobiegowych, a w wielu szkołach wyższych codziennie odprawiono mszę św. i wy-
dawano biuletyny strajkowe5, niejako nawiązując do pism, które wydawała „Solidarność” 
w czasie sierpniowych protestów na Wybrzeżu6.  

Również na Politechnice Lubelskiej NZS wydawało pismo zatytułowane „Informator 
Akademicki”. Początki późniejszej Sekcji Poligraficznej NZS PL sięgają listopada 1980 r. 
Wtedy bowiem zaangażowani w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych w uczelnianym 
środowisku Włodzimierz Czwórnóg i Marek Lipidalski zainicjowali szereg przedsięwzięć, 
aby „stanąć na głowie i stworzyć własną bazę poligraficzną z prawdziwego zdarzenia”7.  
W efekcie starań, przy współudziale Krzysztofa Zięby8 i Waldemara Łobody, 5 listopada 
                                                           
nr 190, s. 3). Taka linia ideowa tego stowarzyszenia nie była przypadkowa, bowiem kluczową rolę w tworzeniu struk-
tur NZS PL odegrał zaangażowany w Duszpasterstwie Akademickim funkcjonującym przy Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim student Waldemar Łoboda (Wspomnienia Waldemara Łobody spisane w dniu 15 II 2010 r. [kopia  
w posiadaniu autorki]). 

3 Lublin. Stan strajku 09. 12 wieczorem, „Informator Akademicki” [dalej: IA] 1981, nr 20, s. 20. 
4 W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować za pomoc Panu Robertowi Pasternakowi, który nie tylko 

wielokrotnie odpowiadał na pytania dotyczące okoliczności powstawania „Informatora Akademickiego” i dostar-
czył mi szereg materiałów, ale także pośredniczył w kontaktach z członkami redakcji periodyku. Bez pomocy ze stro-
ny tych osób niniejszy artykuł byłby znacznie uboższy, a szereg kwestii budzących wątpliwości (jak np. sprawa nume-
ru 13 „Informatora”) pozostałoby niewyjaśnionych. 

5 A. Anusz, op. cit., s. 22–25. 
6 Szerzej zob. J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/ 

/1990, Warszawa 2010, s. 130 i n. 
7 Wspomnienia Włodzimierza Czwórnoga spisane w dniu 20 V 2010 r. [kopia w posiadaniu autorki]. 
8 W. Czwórnóg, Re: Pytania, [e-mail do:] R. Pasternak, 22 VIII 2016, 150 [kopia w posiadaniu autorki]. 
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1980 r. na ręce ówczesnego rektora Politechniki Lubelskiej prof. dra hab. inż. Włodzimie-
rza Sitko w imieniu Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS złożono wniosek o „ze-
zwolenie na wydawanie i powielanie gazetki uczelnianej, opracowań wykładów (za zgodą 
i po zatwierdzeniu wykładowcy), okolicznościowych ogłoszeń, komunikatów i innych dru-
ków”. W tym samym piśmie zaapelowano o udostępnienie sprzętu i materiałów poligra-
ficznych zawiązującej się organizacji. Jednocześnie ustalono, że do czasu uzyskania osobo-
wości prawnej przez NZS zakup niezbędnych do druku materiałów dokonywany będzie 
na rachunek uczelni9. W odpowiedzi władze Politechniki przyznały studentom stary, napę-
dzany korbą czeski powielacz białkowy10, który niestety nie spełniał oczekiwań. Marze-
niem młodych drukarzy było pozyskanie powielacza offsetowego i w tym celu udali się oni 
do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, której siedziba mieściła się przy ul. Szpitalnej 
5 w Warszawie. Starania te okazały się skuteczne, bowiem decyzją Teofila Klincewicza i Jacka 
Czaputowicza studenci zdobyli przemycony z zagranicy powielacz białkowy angielskiej pro-
dukcji typu Gestetner – co prawda stary, ale posiadający elektryczny napęd. Fakt uzyska-
nia tego sprzętu świadczy o tym, że użyte przez lubelskich poligrafów argumenty musiały być 
wyjątkowo przekonujące, bowiem pierwotnie urządzenie miało trafić do innej organizacji. 

Studenci po powrocie do Lublina11 umieścili nowy nabytek, podobnie jak ten pozyska-
ny wcześniej od władz uczelni, w piwnicy tzw. Oxfordu12, czyli budynku ówczesnego Insty-
tutu Organizacji i Zarządzania, gdzie zorganizowana została siedziba „drukarni”. Mimo że 
miejsce to było znane pracownikom administracji, usiłowano zachować jego przeznacze-
nie w tajemnicy i tylko nieliczne osoby miały do niego dostęp. Prace drukarskie powierzo-
ne zostały Sekcji Technicznej, przemianowanej następnie w Sekcję Poligrafii NZS PL13,  
w której działali wspomniani wcześniej M. Lipidalski i W. Czwórnóg, przy doraźnej pomo-
cy W. Łobody. Matryce studenci najczęściej pozyskiwali od NSZZ „Solidarność” bądź oka-
zyjnie kupowali na rynku drugoobiegowym. Papier z kolei otrzymywali od uczelni jako 
formę wynagrodzenia14 lub nabywali w różnych punktach handlowych w Lublinie i okoli-
cach. Największy problem stanowiła farba drukarska, którą podobnie jak matryce na ogół 
darowała „Solidarność”, a czasem przekazywały przychylne osoby. W celu zwiększenia 
wydajności tego surowca dodawano do niego pastę BHP15. 

                                                           
9 [Podpisany przez Waldemara Łobodę wniosek do] Jego Magnificencji Rektora Politechniki Lubelskiej 

prof. dra hab. Włodzimierza Sitko z dnia 5 XI 1980 r. [kopia w posiadaniu autorki]. 
10 Na powielaczu tym ukazała się pierwsza wydana przez NZS PL pozycja książkowa: M. Tarnawski, Krótkie 

spięcie, Lublin 1981. Zob. Wspomnienia Włodzimierza Czwórnoga…; R. Pasternak, Re: Odpowiedź 01, [e-mail do:] 
B. Centek, 10 VIII 2016, 1404. 

11 Według spisanych przez W. Czwórnoga wspomnień (op. cit.) powielacz został przewieziony z Warszawy do 
Lublina pociągiem, z kolei K. Zięba relacjonował, że do jego transportu wykorzystano wypożyczony z uczelni 
samochód marki Nysa (K. Zięba, [Odpowiedzi na pytania], [e-mail do:] R. Pasternak, 10 VIII 2016, 1450 [kopia  
w posiadaniu autorki]). Niewykluczone jednak, że obie informacje nie mijają się z prawdą, prawdopodobne jest 
bowiem, że z Warszawy do Lublina powielacz przywieziono pociągiem, a z lubelskiego dworca na ul. Nadbystrzycką 
przetransportowano go wspomnianym już autem (R. Pasternak, Dodatkowe wyjaśnienia, [e-mail do:] B. Centek,  
23 VIII 2016, 930). 

12 Instytut Organizacji i Zarządzania mieścił się w przejętym przez Politechnikę budynku po Technikum 
Rolniczym i wyglądem swym wyraźnie odbiegał od pozostałej, wybudowanej w latach późniejszych części Poli-
techniki Lubelskiej. W środowisku uczelni gmach ten zwany był Oxfordem (R. Pasternak, Odpowiedź 01, [e-mail do:] 
B. Centek, 10 VIII 2016, 1254). 

13 R. Pasternak, Re: Zbiory druków, [e-mail do:] B. Centek, 11 VIII 2016, 1948. 
14 K. Zięba, [Odpowiedzi na pytania]… 
15 W. Czwórnóg, Re: Pytania… Wśród druków opublikowanych za sprawą SP NZS PL znalazło się głównie kilka 

publikacji zwartych, a także ulotki i plakaty dotyczące strajku. We wrześniu i październiku 1981 r. ukazały się dwa 
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Redakcja 
Głównymi inicjatorami powstania „Informatora Akademickiego” byli dwaj wymienie-

ni już przedstawiciele Sekcji Poligraficznej oraz Krzysztof Zięba i Waldemar Łoboda16. 
Kolejne osoby trafiały do zespołu zazwyczaj dość spontanicznie; z tego powodu, że nie 
brakowało chętnych, grono to ciągle się rozrastało. Tworzyli je głównie studenci związani 
ze środowiskiem NZS PL, chociaż pewna grupa pochodziła również z innych uczelni Lu-
blina. Obok W. Czwórnoga, M. Lipidalskiego i K. Zięby w komitecie redakcyjnym znaleźli 
się zatem: Grzegorz Tomasz Piotrowski, Waldemar Dekiel, Maria Kaczorowska, Romuald 
Zaorski, Ewa Król, Krzysztof Chrzanowski, Marek Sykała i Sławomir Adrian.  

 „Informator Akademicki” był wydawany przez Biuro Informacji Studenckiej NZS PL. 
Siedziba redakcji mieściła się w Instytucie Technologii i Eksploatacji Maszyn przy ul. Nad-
bystrzyckiej 36 w Lublinie (pok. nr 8), gdzie zresztą stacjonowali protestujący studenci. 
Tam też dokonywano składu pisma. W procesie tym kluczową rolę odgrywał W. Dekiel, 
który z pomocą „dyktatorki” – Marii Kaczorowskiej17 przepisywał przygotowane wcześniej 
materiały na matryce18. Rzadziej zajęciem tym parali się K. Zięba i ówczesna studentka 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Ewa Król. Gotowe matryce przenoszono do piw-
nicy „Oxfordu” i tam drukowano19.  

G. Piotrowski poinformował, że „zespół […] był niezwykle zgrany, świetnie uzupełnia-
jący się i zastępujący w funkcjach w zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji, raczej bez świa-
domości możliwych następstw i zagrożeń dla studenckiej egzystencji”20. Te wzorcowe re-
lacje między członkami w znacznym stopniu były zasługą R. Zaorskiego określanego w stopce 
„Informatora” mianem „wykidajły”, „portiera”, „laufera” lub po prostu „człowieka do 
wszystkiego”. Jeden z redakcyjnych kolegów napisał o nim po latach: „to był typ myśliciela, 
intelektualisty, sam nie tworzył tekstów, ale sprawdzał jakość dokumentów, interpunkcję 
i to, by w tekstach nie było wulgaryzmów, […] był […] lekiem na każdy konflikt […]. 
»Wykidajło« trochę obraźliwy tytuł – to w sensie tego, co napisałem, porządny, spokojny 
człowiek budujący relacje w grupie”21.  

Wśród dziennikarzy amatorów współtworzących omawiany periodyk nie zabrakło także 
osób z doświadczeniem, takich jak wspomniany Grzegorz T. Piotrowski. Ten „samorodny 
dziennikarz studencki” już wcześniej bowiem współpracował z lubelskim Akademickim 
Radiem Centrum, a także pełnił funkcję redaktora prowadzącego w lubelskim oddziale 
ogólnopolskiego tygodnika „Politechnik”. Na łamach „Informatora Akademickiego” prze-
kazywał istotne informacje, ale był też autorem licznych artykułów satyrycznych, niejedno-
krotnie wzbogaconych własnoręcznie wykonaną humorystyczną grafiką22, choć zwykle 

                                                           
numery „Monologu”, również będącego organem wydawniczym NZS PL, jednak periodyk ten drukowany był w Za-
kładzie Poligrafii PL. Po wielu latach W. Czwórnóg – jeden z głównych założycieli „Informatora” – stwierdził, że czas 
strajku był okresem, na który przypadł szczyt pracy tejże drukarni (Wspomnienia Włodzimierza Czwórnoga…). 

16 K. Zięba, [Odpowiedzi na pytania]… 
17 Miano „dyktatorki” M. Kaczorowska uzyskała dzięki pełnionej przez siebie funkcji, gdyż aby przyspieszyć pro-

ces przepisywania (W. Dekiel pisał dość szybko, jednak tylko dwoma palcami), dyktowała teksty, dokonując jedno-
cześnie niezbędnej korekty stylistycznej (W. Czwórnóg, Szanowna Redakcjo, [e-mail do:] R. Pasternak, 6 IX 2016, 
1307; M. Dekiel, Odp: Re: jeszcze kilka pytań…, [e-mail do:] R. Pasternak, 7 IX 2016, 1054 [kopie w posiadaniu 
autorki]). 

18 W. Czwórnóg, Re: Pytania… 
19 R. Pasternak, Odpowiedź 01…  
20 G.T. Piotrowski, AW: publikacje NZS Lublin, [e-mail do:] B. Centek, 22 VIII 2016, 302. 
21 K. Zięba, [Pan Szyba], [e-mail do:] R. Pasternak, 18 VIII 2016, 1842 [kopia w posiadaniu autorki]. 
22 G.T. Piotrowski, publikacje NZS Lublin, [e-mail do:] B. Centek, 16 VIII 2016, 2344. 
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ilustracje tworzył Sławomir Adrian, rzadziej wykonywali je Marek Sykała bądź Waldemar 
Łoboda23.  

Dwukrotnie (nr 17 z 7 XII i 18 z 8 XII) w stopce redakcyjnej pojawiło się nazwisko  
K. Chrzanowskiego określanego mianem „pionka” bądź „jazz-experta”, a zatem – jak suge-
ruje ostatnia z przytoczonych nazw – wielkiego wielbiciela jazzu. Swoją miłością do tego ga-
tunku muzycznego – również na kartach wspomnianych dwóch numerów „Informatora” – 
dawał on wyraz własnego światopoglądu. Z kolei w 19 numerze przygotowanym już bez 
jego udziału zażartowano, że „kącik jazzowy K. Chrzanowskiego nie ma szans rozwoju na na-
szych łamach. Niedoszły autor wpadł w ekstazę podczas przesłuchania jazzowego archi-
wum”24. K. Zięba napisał zaś o nim po latach: „człowiek, który był opozycjonistą przez zain-
teresowania muzyczne, […] [dla] którego polityka to tylko to, co wpływało na jego pasję”25.  

Ponieważ zespół pozostawał otwarty na ludzi z nowymi pomysłami czy propozycjami 
(a tych ostatnich nigdy nie brakowało), w stopce jednorazowo pojawiały się także nazwiska 
innych osób, wśród których znaleźli się chociażby Zbigniew Szyba i Roman Huk. 

Duża częstotliwość ukazywania się pisma wymuszała na zespole ciągły stan gotowości 
i okazała się szkołą szybkiego i płynnego pisania na maszynie. Ceną złożenia na czas kolejnych 
zeszytów był natomiast kilkunastogodzinny dzień pracy niemal całej redakcyjnej załogi26. 
Publikowane informacje pozyskiwano przede wszystkim z innych ośrodków NZS. Zdoby-
wano je głównie drogą telefoniczną, mimo że ta opcja wiązała się z licznymi „technicznymi 
problemami”, ponieważ – najprawdopodobniej nieprzypadkowo – połączenia były noto-
rycznie zrywane. Wiadomości otrzymywano także dzięki odwiedzinom „kurierów” czy 
wyprawom na narady do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS w Warszawie27. Nierzadko 
zdarzało się, że po przygotowaniu przez młodych reporterów tekstów do druku „przycho-
dziła nocna pora czysto fizycznego pomagania kolegom drukującym w piwnicy setki egzem-
plarzy na powielaczu, czyli trywialne kręcenie korbą, smarowanie siatki farbą, podawanie 
ryz papieru, składanie stron itp.”28 Ten proces obrazowo przedstawił Robert Pasternak, 
pisząc, że „do składania po wydruku stron [członkowie Sekcji Technicznej – B. C.] zwoły-
wali pospolite ruszenie znajomych […]. Dookoła na stolikach rozłożone były kolejne strony, 
a składający chodzili i zbierali po kolei kartki. Na końcu czekał Marek albo Włodek i zszy-
wał”29. Jak zaznaczył K. Zięba, poszczególne egzemplarze powstawały na ogół spontanicz-
nie, ale „nigdy nie było sporów dotyczących treści pomimo różnych poglądów jej twórców, 
ponieważ [„Informator” – B. C.] tworzony był pod kątem uczestników strajku, którzy nie 
zawsze byli świadomi, że NZS nie jest organizacją neutralną politycznie”30.  
 
Treści i cechy formalne „Informatora Akademickiego” 

Premiera pisma miała miejsce 19 listopada 1981 r., a ponieważ ukazywało się ono niemal 
codziennie (także w soboty i niedziele)31, do 10 grudnia tego roku łącznie opublikowano 

                                                           
23 K. Zięba, Pamiętaj również o grafice, [e-mail do:] R. Pasternak, 11 VIII 2016, 2039 [kopia w posiadaniu autorki]. 
24 Humor nie humor?, IA 1981, nr 19, s. 5. 
25 K. Zięba, [Pan Szyba]… 
26 Idem, [Odpowiedzi na pytania]… 
27 G.T. Piotrowski, AW: publikacje NZS Lublin… 
28 Idem, publikacje NZS Lublin… 
29 R. Pasternak, Re: Odpowiedź 01, [e-mail do:] B. Centek, 10 VIII 2016, 1516. 
30 K. Zięba, Cenzura 13-go numeru, [e-mail do:] R. Pasternak, 28 VII 2016, 1451 [kopia w posiadaniu autorki]. 
31 Poszczególne numery ukazały się w następujących terminach: nr 1 – 19 XI, nr 2 – 21 XI, nr 3 – 22 XI, nr 4 – 

24 XI, nr 5 – 25 XI, nr 5 [błędnie oznaczony, powinien być 6] – 26 XI, nr 7 – 27 XI, nr 8 – 28 XI, nr 9 – 29 XI, nr 10 – 
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20 numerów o objętości od 1 do 14 stron32, co w sumie dało 105 zadrukowanych stron 
formatu A4. Z kolei w związku z tym, że standardowa ryza papieru liczyła 500 arkuszy, 
nakład większości numerów liczył tyleż egzemplarzy33. 

 

 
 

Ryc. 1. Pierwsza strona numeru 7 „Informatora Akademickiego”. 
 

Źródło: Zbiory prywatne autorki. 

                                                           
30 XI, nr 11 – 1 XII, nr 12 – 2 XII; nr 13/14 – 3 XII, nr 15 – 4 XII, nr 16 – 5 XII, nr 17 – 7 XII, nr 18 – 8 XII, nr 19 – 
9 XII, nr 20 – 10 XII. 

32 Objętość kolejnych numerów wyniosła: 1 ss. – nr 5; 2 ss. – nr-y 1, 2, 3, 4; 4 ss. – nr-y [6], 7, 8; 6 ss. – nr-y 9, 
10, 12, 15, 17, 18, 19; 8 ss. – nr-y 11, 13/14; 12 ss. – nr 20; 14 ss. – nr 16. 

33 Jedynie numery 4 i 12 ukazały się w nakładzie 700 egzemplarzy. 
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Na łamach „Informatora” pisano przede wszystkim o wydarzeniach z kraju i Lublina 
istotnych z punktu widzenia strajkujących. Powiadamiano czytelników o ważnych decyzjach 
i posunięciach KKK NZS w Warszawie34 oraz o kluczowych dla nauki i szkolnictwa wyż-
szego zdarzeniach, które miały miejsce zarówno w Lublinie35 i innych miastach Polski36, 
jak i tych na szczeblu centralnym37. Wymieniano kolejne uczelnie, które przystępowały 
do strajku wskutek postanowień zarządu NZS38, przytaczano dane statystyczne dotyczące 
liczby strajkujących (zarówno studentów, jak i pracowników) w poszczególnych ośrodkach 
akademickich39 oraz zamieszczano harmonogramy kolejnych dni protestu40. W piśmie 
zwracano też uwagę na częste publiczne wystąpienia i manifestacje41 oraz represje stosowa-
ne przez władze wobec opozycjonistów42. Na stronach „Informatora” nie zabrakło także do-
niesień z zakładów pracy43, ogłoszeń NZS44, apeli, komunikatów i informacji NSZZ „Soli-
darność”45 odnoszących się do spraw studiów i nauki publicystyki46, tekstów upamiętnia-
jących historyczne wydarzenia47 oraz poezji48. 

Począwszy od numeru 4 opublikowanego w pierwszym dniu strajku lubelskiej politech-
niki (24 XI), stałym elementem pisma stała się przygotowywana przez kapelana NZS –  
ks. Wacława Oszajcę rubryka Słowo Boże, w której autor, odwołując się do wybranych, 
krótkich fragmentów Pisma św., kierował do strajkujących dobitne, a jednocześnie ciepłe 

                                                           
34 [Warszawa. 17 XI br. Prezydium KKK NZS…], IA 1981, nr 1, s [2]; Komunikat KKK NZS, IA 1981, nr 3,  

s. [1]; Uchwała KKK NZS i Ogólnopolskiej Komisji KS, IA 1981, nr 5 [właśc. 6], s. [1]; Warszawa. Postanowienie 
Prezydium KKK NZS, IA 1981, nr 16, s. [2]. 

35 Uchwała Senatu UMCS z dnia 27 XI 1981 r., IA 1981, nr 8, s. [2]; Akademia Rolnicza, IA 1981, nr 8, s. [2]; 
Oświadczenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych w Lublinie (4 XII 1981), IA 1981, nr 15, s. [1]–[2]; Akademia 
Medyczna, IA 1981, nr 15, s. [2]. 

36 Kraków. 7 XII 1981. Uchwała Komitetu Strajkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, IA 1981,  
nr 17, s. [2]; [Opole. Dnia 8 XII o godz. 22 rozpoczął się…], IA 1981, nr 19, s. [1]. 

37 Ogólnopolska Konferencja Rektorów na Uniwersytecie Warszawskim, IA 1981, nr 2, s. [1]; [W gmachu Sej-
mu…], IA 1981, nr 5, s. [1]; Rozmowy w Sejmie, IA 1981, nr 7, s. [1]; Debata sejmowa nad Ustawą o Szkolnictwie 
Wyższym, IA 1981, nr 8, s. [1]; Komunikat oficjalny uzgodniony przez strony mediacyjne w Radomiu, IA 1981, 
nr 12, s. [2]. 

38 [Rozszerza się protest…], IA 1981, nr 1, s. [1]–[2]; Uchwała ZU NZS UMCS z dnia 17 XI 1981, IA 1981,  
nr 1, s. [2]; Informacje z KUL, IA 1981, nr 1, s. [2]. 

39 [W akcji protestacyjnej…], IA 1981, nr 4, s. [1]; [Politechnika Lubelska…], IA 1981, nr 4, s. [1]; Wiadomości 
z dnia 24 XI 1981 r., IA 1981, nr 5, s. [1]; [Stan strajku…], IA 1981, nr 7, s. [2]; Lublin. Sytuacja strajkowa na 
uczelniach, IA 1981, nr 11, s. [2]; Lublin. Stan strajku 1 XII wieczorem, IA 1981, nr 12, s. [1]. 

40 Program dnia 25 XI na strajku okupacyjnym PL, IA 1981, nr 4, s. [2]. 
41 [Warszawa. 2 XII br. odbyła się…], IA 1981, nr 15, s. [1]. 
42 [Kraków, 1 XII br. zmotoryzowane oddziały MO…], IA 1981, nr 13/14, s. [4]; Warszawa. Jeszcze raz sprawa 

akcji ZOMO w WOSPoż, IA 1981, nr 16, s. [2]. 
43 Akcja strajkowa w zakładach pracy, IA 1981, nr 12, s. [1]; Szczecin. Stocznia Warskiego w obronie zdobyczy 

Sierpnia, IA 1981, nr 15, s. [1]. 
44 Zarządzenie nr 1 Komitetu Strajkowego NZS PL, IA 1981, nr 2, s. [1]; Oświadczenie Biura Informacji 

Studenckiej przy NZS PL dotyczące fotografowania na terenie strajku, IA 1981, nr 11, s. [3]. 
45 Apel do pracowników i studentów polskich szkół wyższych, IA 1981, nr 5 [6], s. [1]–[2]; Z ostatniej chwili,  

IA 1981, nr 12, s. [2]; Wrocław. Poparcie dla ogólnopolskiej akcji studentów, IA 1981, nr 13/14, s. [1]. 
46 Nie dajmy spętać nauki, IA 1981, nr 2, s. [2]; Normalne anomalia, IA 1981, nr 13/14, s. [6]. 
47 W stupiędziesiątą rocznicę Powstania Listopadowego, IA 1981, nr 9, s. [3]; Lekcja historii, IA 1981, nr 10,  

s. [3]; Postać kontrowersyjna Edward Rydz-Śmigły, IA 1981, nr 15, s. [3]; Kazano zapomnieć, IA 1981, nr 16,  
s. [7]–[8]. 

48 S. Barańczak, Ułożone po ciemku, IA 1981, nr 7, s. [4]; J.M. Rynkiewicz, Mogiła Ordona, IA 1981, nr 9, s. [5]; 
Cz. Miłosz, Zadanie, IA 1981, nr 11, s. [4]; C.K. Norwid, Krzyż i dziecko, IA 1981, nr 13/14, s. [5]; K.K. Baczyński, 
Świat sen, IA 1981, nr 15, s. [4]. 
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słowa pokrzepienia49. Po niemal 35 latach R. Pasternak zwrócił uwagę, że mimo nieobec-
ności nazwiska księdza w stopkach redakcyjnych, jego udział zarówno w pracach nad dzien-
nikiem, jak i w strajku na ogół był nie do przeceniania50. Z kolei dziennikarze „Informa-
tora”, przygotowując się do zakończenia strajku i zamknięcia periodyku, napisali: „Osob-
nym rozdziałem historii naszego protestu jest ksiądz […]. Przyjęło się mówić na niego 
»Wacek«, choć to osoba, której autorytet moralny wszyscy uznają. Ten właśnie sposób zwra-
cania się, nie tylko ułatwiał rozmowę, ale był wyrazem wielkiej sympatii do […] ks. Wacła-
wa, bezgranicznego zaufania i wiary w czystość intencji. Niedopięta sutanna, pogodny wy-
raz twarzy i… fajeczka […]. Mimo tego, że dowcip często gościł na jego ustach – to bardzo 
poważnie myślący człowiek. Codzienne Msze Św. i spowiedzi należały do jego obowiązków, 
ale o wiele bardziej potrzebne były uwagi i wypowiedzi głoszone na wiecach […]. Jemu chyba 
należy zawdzięczać to, że w budynku cały czas panowała miła atmosfera. Politechnika 
była w tym względzie wyjątkiem w Lublinie”51. 

Mimo powagi okoliczności, w jakich powstawał omawiany dziennik, jedną z jego cech 
charakterystycznych były liczne akcenty humorystyczne. Niemal każdy zeszyt okraszony 
był szczyptą twórczości o takim właśnie zabarwieniu52, a pomysłów do niej wielokrotnie 
dostarczała prasa oficjalna, jak choćby „Trybuna Ludu”, „Żołnierz Wolności” celujący „w dys-
kredytowaniu strajkujących w oczach opinii publicznej”53 czy inne tytuły o zbliżonym cha-
rakterze54. Jeden z redaktorów przyznał nawet, że „im bardziej czerwony [tytuł – B. C.], 
tym lepszy. Artykuły z tych gazet były inspiracją do wyśmiewania głupoty rządzącej ideo-
logii”55. G.T. Piotrowski zdradzał, że w „Informatorze” „pisali w większości ludzie z ogrom-
nym poczuciem humoru, co odzwierciedlają żartobliwe pseudonimy i »tytuły« niekiedy 
wyniesione ze środowiska akademików czy wydziałowych grup studenckich, ale bywała rów-
nież humorystyczność zamierzona celem dezorientacji SB, wydawało się nam, że najlepiej 
będzie sprawiać wrażenie ludzi wesołkowatych, takich niezbyt poważnych studentów, wypi-
sujących dla zabawy, jednak inteligentnie prezentując szyderczy stosunek do systemu i je-
go aparatu”56. 

Podczas prac nad 13 numerem „Informatora” (zob. ryc. 2) jego twórcy pozwolili sobie na 
mały żart, pozorując zakwestionowanie całego zeszytu i niedopuszczenie go do obiegu przez 
urząd cenzury57, o czym poinformowano w wydanym 3 grudnia łączonym numerze 13/14. 
Redakcja sugerowała, że rzekomo skorzystała z możliwości, jakie oferowała nowa ustawa58, 
która dawała prawo do zamieszczenia podstawy prawnej decyzji cenzora. Podano, że powołał 
                                                           

49 W. Oszajca, Słowo Boże na wtorek 24 listopada, IA 1981, nr 4, s. [2]; idem, Słowo Boże na czwartek 26 listo-
pada, trzeci dzień strajku, IA 1981, nr 7, s. [3]; idem, Słowo Boże na piątek 27 XI 1981 r., czwarty dzień strajku,  
IA 1981, nr 7, s. [4]; idem, Słowo Boże sobotę, 28 listopada, piąty dzień strajku, ostatni roku liturgicznego, IA 1981, 
nr 8, s. [3]; idem, Słowo Boże na sobotę, 5 grudnia, dwunasty dzień strajku, IA 1981, nr 16, s. [4]. 

50 R. Pasternak, Nieobecni, [e-mail do:] B. Centek, 6 IX 2016, 1125. 
51 (R. H., K. Z.), Strajk…, IA PL 2016, nr 20, s. [6]. 
52 Radosna twórczość strajkowa, IA 1981, nr 9, s. [6]; Humor strajkowy, IA 1981, nr 13/14, s. [8]; Humor nie hu-

mor?, IA 1981, nr 17, s. [6]; Humor nie humor?, IA 1981, nr 19, s. [5]. 
53 A. Anusz, op. cit., s. 25. 
54 Przegląd prasy, IA 1981, nr 15, s. [5]; Jaja prasowe, IA 1981, nr 18, s. [5]; „Rzeczywistość” nr 29, IA 1981, 

nr 18, s. [6]; Czarny humor z „Żołnierza Wolności” z nr 282, IA 1981, nr 20, s. [10].  
55 W. Czwórnóg, Pytania… 
56 G.T. Piotrowski, AW: publikacje NZS Lublin… 
57 K. Zięba, Re: Informator Akademicki PL (XI–XII 1981), [e-mail do:] R. Pasternak, 28 VI 2016, 1443 [kopia 

w posiadaniu autorki]. 
58 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, „Dziennik Ustaw” 1981, nr 20, s. 226–229. 

Zob. też: J. Strzelecka, Ustawa o cenzurze, „Tygodnik Solidarności” 1981, nr 30, s. 12. 
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się on na punkty 2 i 6 artykułu drugiego wspomnianego aktu prawnego59. Ten niewinny stu-
dencki żart okazał się na tyle skuteczny, że do dziś w literaturze poświęconej tejże inicjatywie 
znajduje się informacja o wycofaniu przez cenzurę 13 numeru periodyku60. 

 

 
 

Ryc. 1. Strona tytułowa numeru 13/14 z żartem o zatrzymaniu przez cenzurę. 
 

Źródło: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa [http://zbc.uz.zgora.pl/publication/12253]. 

                                                           
59 Fragmenty te zakazywały „nawoływać do obalenia, lżyć, wyszydzać konstytucyjny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej oraz nawoływać do popełniania przestępstwa lub je pochwalać”. Zob. Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r…, s. 226. 
60 Zob. M. Bednarczyk, Prasa niezależna – „Informator Akademicki” (1981), „Leksykon Lublina”, [online:] 

http://teatrnn.pl/leksykon/node/4622/prasa_niezależna_–_”informator_akademicki”_1981 [dostęp: 10 III 2016]; 
http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01556_Informator_Akademicki_Lublin [dostęp: 
10 III 2016]. 
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Zakończenie istnienia „Informatora Akademickiego” 
Prezydium KKK NZS w Warszawie 6 grudnia 1981 r. nieoczekiwanie zaapelowało o zmia-

nę dotychczasowej formy protestu i zakończenie strajków okupacyjnych na wszystkich 
uczelniach. Zespół redakcyjny wezwanie to potraktował dość sceptycznie, uważając, że 
„osłabia [ono] jedność społeczności studenckiej, a tym samym społeczną rangę protestu 
[i] oddala perspektywę osiągnięcia zamierzonych celów”, wobec czego poważnie mówiło 
się o kontynuacji dotychczasowych działań w niezmienionym kształcie61. Niezależnie od 
tego w Komitecie Strajkowym NZS PL odbyło się 7 grudnia głosowanie, w wyniku którego 
większość obecnych opowiedziała się za podporządkowaniem się centralnym władzom 
organizacji62, a nazajutrz prymas Polski kardynał Józef Glemp nawoływał do zakończenia 
strajku okupacyjnego, zapraszając jednocześnie studentów na spotkanie na Jasnej Górze 
zaplanowane w terminie 12–13 grudnia63. Wreszcie 9 grudnia Konferencja Rektorów w Po-
znaniu wydała oświadczenie, w którym uznała, że „dotychczasowa forma protestu spełniła 
swój cel” i należy ją zmienić64. W związku z tym, a także wobec informacji napływających 
z NSZZ „Solidarność” oraz na podstawie własnych obserwacji nocnych przemarszów ko-
lumn wojskowych podjęto w porozumieniu z władzami uczelni i protestującą społecz-
nością decyzję o przerwaniu akcji strajkowej. Pomimo niezadowolenia części żaków w pią-
tek 11 grudnia ostatecznie opuszczono obiekty dydaktyczne uczelni65.  

Niemal cała redakcja „Informatora” wraz z ojcem kapelanem W. Oszajcą udała się na 
wspomniany zjazd w Częstochowie, gdzie zastał ich stan wojenny. Po powrocie do Lublina 
okazało się, że wejście do „drukarni” NZS jest już zaplombowane66. Nie zatrzymało to jed-
nak zdeterminowanych poligrafów, którzy zdołali niepostrzeżenie dostać się do środka, 
by ocalić szczególnie narażone przedmioty, w tym także angielski powielacz. „Uratowany” 
w ten sposób sprzęt został ukryty, a następnie przekazany osobom, które postanowiły 
kontynuować działalność podziemną. Na wypadek przesłuchań przewidywanych przez 
konspiracyjnych działaczy, przygotowali oni własną wersję wydarzeń, wedle której „przy-
jechali […] przedstawiciele Komisji Krajowej NZS i zabrali sprzęt do Warszawy”. Opra-
cowane wspólnie zeznania były na tyle szczegółowe, że ustalono nawet powierzchowne 
rysopisy rzekomych stołecznych działaczy67. 
 
Podsumowanie 

Rzeczywisty zasięg oddziaływania „Informatora Akademickiego” jest trudny do usta-
lenia, zwłaszcza że kwestia ta nie była przedmiotem zainteresowania redakcji68. Żyjący wciąż 
członkowie zespołu relacjonują, że przygotowane przez nich kolejne zeszyty wykładane 
były w jednym, stałym miejscu tuż obok siedziby redakcji, a nakład każdego numeru roz-
chodził się błyskawicznie69. Oznaczałoby to, że w ręce strajkujących studentów i pracow-

                                                           
61 [Poniższy projekt uchwały…], IA 1981, nr 17, s. [2]. 
62 Czy słusznie?, IA 1981, nr 17, s. [4]. 
63 Apel Prymasa Polski do studentów (Warszawa, 8 XII 1981), IA 1981, nr 18, s. [4]. 
64 Poznań. Oświadczenie Konferencji Rektorów z dnia 9 XII 1981 r., IA 1981, nr 20, s. [1]. 
65 R. Pasternak, Odpowiedź 01… 
66 K. Zięba, [Odpowiedzi na pytania]…  
67 Wspomnienia Włodzimierza Czwórnoga… 
68 Jeden z ówczesnych działaczy wyraził się wręcz dosadnie, że „jakie będzie jego [tj. „Informatora” – B. C.] miej-

sce w rankingu czasopism NZS nikogo wtedy nie obchodziło” (R. Pasternak, Re: jeszcze w sprawie IA, [e-mail do:]  
B. Centek, 14 XI 2016, 1254). 

69 K. Zięba, Re: Informator Akademicki PL (XI–XII 1981), [e-mail do:] R. Pasternak, 28 VII 2016, 1406 [kopia 
w posiadaniu autorki]. 
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ników, których było wówczas w przybliżeniu 350–53070, trafiało 500 egzemplarzy pisma 
(w dwóch przypadkach aż 700). Wydaje się jednak wysoce prawdopodobne, że periodyk 
przekazywano sobie z rąk do rąk71, przez co – w pewnym uproszczeniu – jego rzeczywisty 
zasięg na Politechnice Lubelskiej można utożsamiać z liczbą protestujących. Ze strajkują-
cymi kontaktowali się również studenci innych uczelni, którzy również uzyskiwali dostęp 
do „Informatora” w drodze najprawdopodobniej spontanicznej wymiany72. Jednakże naj-
wyraźniej nie prowadzono zorganizowanego rozpowszechniania pisma poza mury Poli-
techniki Lubelskiej, gdyż było ono wydawnictwem typowo strajkowym, mającym motywo-
wać i podtrzymywać na duchu osoby uczestniczące w proteście. Warto przy tym podkreślić, 
że – przynajmniej w świetle opinii członków redakcji – władze Politechniki Lubelskiej 
odnosiły się do ich działań z przychylnością, która była jednak „wstrzemięźliwa i bardzo 
ostrożna”73. Z kolei wydawcy „Informatora Akademickiego” cały czas czuli się odpowie-
dzialni za swoje działania przed władzami rektorskimi i tylko przed nimi74. 

Krótko po ogłoszeniu stanu wojennego „Informator” miał stać się punktem zapalnym 
wywołującym falę krytyki władz centralnych w stosunku do lokalnych działaczy partii. W Ko-
mitecie Wojewódzkim odbyło się bowiem spotkanie z sekretarzem KC PZPR Stefanem 
Olszowskim, który w stanie wojennym wspólnie z Mieczysławem F. Rakowskim i Tadeu-
szem Szaciło koordynował prace wojewódzkich sztabów propagandy75. Podczas spotkania 
Olszowski miał potraktować egzemplarze pisma jako rzeczowy dowód nierzetelnego 
wykonania obowiązków służbowych przez lubelskich urzędników76. 

 

 ................................................................................................  
“Informator Akademicki” – the Magazine of Students’ Strike  

at the Lublin Polytechnic in the Autumn of 1981 
 

In the autumn of 1981, during the students’ occupation strike at the Lu-

blin Polytechnic (now Lublin University of Technology), members of the NZS 

(Independent Student Union) hit upon the idea of setting up their own peri-

odical. As a result of their efforts, twenty issues of the Lublin Polytechnic’s 

“Informator Akademicki [Academic Guide]” appeared between 19 Novem-

ber and 10 December 1981. The magazine published inter alia information 

on the strike situation in other university centers, about events in Poland im-

portant for higher education and science, and about the reprisals used by the 

authorities against the oppositionists. Moreover, almost each issue contained 

the reflections of the then NZS chaplain – Rev. Wacław Oszajca, who offered 

support, advice and sacraments during the strike in the Polytechnic building.  
 

Keywords: “Informator Akademicki”, Lublin Polytechnic, student strikes, 

autumn 1981, martial law  

 ................................................................................................  

                                                           
70 Lublin…, IA 1981, nr 5, s. [2]; Lublin. Stan strajku 9.12 wieczorem, IA 1981, nr 20, s. [2]. 
71 Takie działania bardzo często były podejmowane w przypadku prasy niezależnej i studenckiej. Zob. np. B. Centek, 

„Varia” – zapomniane czasopismo studentów KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, t. 101, s. 112. 
72 R. Pasternak, Re: jeszcze w sprawie IA, [e-mail do:] B. Centek, 15 XI 2016, 936; J. Montusiewicz, Re: Jeszcze 

w sprawie IA, [e-mail do:] R. Pasternak, 16 XI 2016, 2339 [kopia w posiadaniu autorki]. 
73 G.T. Piotrowski, AW: publikacje NZS Lublin… 
74 R. Pasternak, Re: Odpowiedź 01… 
75 How are you doing Mr Olszowski? Ze Stefanem Olszowskim rozmawiają Andrzej Mroziński i Bogdan Ru-

piński, Warszawa 2008, s. 70. 
76 W. Czwórnóg, Pytania…  





 

 

 
JOANNA KUMOR-MIELNIK 
Lublin 
 
 
 

 Budownictwo kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej  

w latach osiemdziesiątych i jego kontynuacja  

w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zestawienie statystyczne  
 

 ................................................................................................  
W artykule schematycznie przedstawiono zakres, a zarazem zarys prob-

lematyki budownictwa kościołów parafialnych w diecezji, a od 1992 r. – ar-

chidiecezji lubelskiej, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. 

Zarys jest wstępem do szerszego studium nad podjętymi zagadnieniami ba-

dawczymi. Przedmiotem rozważań jest budownictwo rozumiane jako pro-

ces, w którym inicjowano i realizowano inwestycje związane z wznoszeniem 

obiektów sakralnych oraz kościelnych w trudnym i zmiennym okresie PRL,  

a od 1990 r. – w warunkach demokratycznych. W latach osiemdziesiątych 

nastąpiła niespotykana dotychczas w diecezji lubelskiej eksplozja budow-

nictwa sakralnego, która miała swoją kontynuację w następnym dziesięcio-

leciu. Na terytorium (archi)diecezji lubelskiej powstało wówczas ponad  

130 kościołów parafialnych zlokalizowanych głównie w dużych miastach 

oraz w części północnej i centralnej diecezji. Niewątpliwie ta imponująca licz-

ba nowych obiektów wzniesionych w stosunkowo krótkim czasie jest efek-

tem wieloletnich pertraktacji i zabiegów, jakie w przedmiocie budownictwa 

sakralnego czynił u władz komunistycznych ówczesny ordynariusz diecezji 

lubelskiej bp Bolesław Pylak. W tekście pominięto natomiast kwestie odno-

szące się do architektury i architektów obiektów sakralnych, gdyż stanowią 

one odrębny problem badawczy, wymagający szczegółowej analizy. 
 

Słowa kluczowe: budownictwo sakralne, kościół, parafia, archidiecezja, 

diecezja, władze komunistyczne 

 ................................................................................................  
 

 
Zauważalny wzrost liczby kościołów parafialnych, jaki dokonał się w latach osiemdzie-

siątych XX w. wynikał z naglącej potrzeby uzupełnienia znaczącego niedoboru obiektów 
sakralnych. Przede wszystkim był jednak odpowiedzią na wcześniejszy, trzydziestoletni 
paraliż budownictwa sakralnego spowodowany polityką władz partyjno-państwowych 
zmierzających do niszczenia podstaw materialnych Kościoła poprzez m.in. zahamowanie 
ruchu budowy kościołów. Sformułowano wówczas szereg aktów prawnych wprowadzają-
cych „reglamentację” zezwoleń na budowę oraz remonty budynków sakralnych i kościel-
nych1. 10 lutego 1957 r. wydano Instrukcję w sprawie budownictwa obiektów sakralnych 
                                                           

1 M. Kała, Formy administracyjnego zwalczania Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku po II wojnie świa-
towej, [w:] Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red. S.A. Bogacze-
wicz, S. Krzyżanowska, S. Studia i Materiały, t. 4, Wrocław 2004, s. 196. 
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i kościelnych, która swoje rozwinięcie znalazła w Okólniku Nr 3 z dnia 27 marca 1957 r. 
regulującym prawo budowlane, sposób uzyskiwania zezwoleń i zaopatrzenia budownic-
twa kościelnego w materiały budowlane2. Z kolei wydane pod koniec 1957 r. rozporzą-
dzenie „w sprawie wykonywania prac projektowych i nadzorczych w budownictwie” wy-
magało od architekta mającego zaprojektować kościół uzyskania uprzednio zgody kierow-
nictwa zakładu, w którym był zatrudniony. Kolejne trzy akty prawne wydane w roku 1961 
nakładały na inwestora obowiązek udokumentowania pochodzenia materiałów budowla-
nych, a więc dowodu ich legalnego nabycia lub uzyskania, co stanowiło dodatkową prze-
szkodę, jako że parafie nie mogły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych legalnie 
nabyć materiałów budowlanych, ponieważ nie uzyskiwały przydziałów w systemie cen-
tralnego rozdzielnictwa3. 

Zasadnicze zmiany w prawie budowlanym dokonały się dopiero na mocy wydanego 24 li-
stopada 1981 r. przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzenia Nr 47 uchylającego wspomnia-
ny Okólnik Nr 3 z 1957 r., który do 1981 r. stanowił podstawę prawną do odrzucania 
wszelkich wniosków dotyczących budownictwa sakralnego i kościelnego4. Zarządzenie Nr 47 
wyraźnie rozróżniło inwestycje sakralne od kościelnych. Do pierwszych zaliczono budo-
wę, rozbudowę, przebudowę oraz odbudowę kościołów i kaplic, natomiast pod pojęciem 
„inwestycje kościelne” rozumiano wszelkie inne prace remontowo-budowlane realizowane 
przez instytucje kościelne lub zakonne. W kolejnym punkcie omawianego dokumentu 
inwestycje sakralne i kościelne włączono do planów zagospodarowania przestrzennego, 
kurii zaś zezwolono na współudział w ich opiniowaniu, z punktu widzenia potrzeb tych 
przedsięwzięć5. Zarówno dzięki temu zarządzeniu, jak i z powodu nasilającej się presji ze 
strony hierarchii kościelnej oraz wzburzonych nastrojów społecznych liczba wydawanych 
zezwoleń z roku na rok wzrastała6.  

W (archi)diecezji lubelskiej ruch budowy kościołów parafialnych przybrał na sile już 
na początku lat osiemdziesiątych XX w. W latach 1981–1990 wzniesionych zostało 77 tego 
typu obiektów, a w następnym dziesięcioleciu – kolejnych 57. Niższy wynik budowlany 
odnotowany w latach dziewięćdziesiątych spowodowany był zmniejszeniem terytorium die-
cezji na skutek reorganizacji jej granic dokonanej na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus 
papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. Diecezja lubelska podniesiona wówczas do god-
ności metropolii przekazała część swojego terytorium (10 dekanatów: biłgorajski, hrubie-
szowski, józefowski, szczebrzeszyński, tarnogrodzki, tomaszowski, tyszowiecki, uchański, 
zamojski kolegiacki oraz zamojski nowomiejski) nowo erygowanej diecezji zamojsko-luba-
czowskiej oraz 2 dekanaty (zaklikowski oraz janowski lubelski) – diecezji sandomierskiej7.  

Ogółem w latach 1981–2000 wzniesiono 134 kościoły parafialne (zob. tab. 1), co sta-
nowi około 45% wszystkich świątyń parafialnych wybudowanych na przestrzeni lat 1807– 
–2000 w historycznych i obecnych granicach (archi)diecezji lubelskiej.  

 
                                                           

2 W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996, s. 63–64;  
B. Kumor, Diecezja Tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985, Kraków 1985, s. 593. 

3 W. Skworc, op. cit., s. 64–67. 
4 Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej: APL], Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział do Spraw Wyznań 

[dalej: UWL WdsW], sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne; W. Skworc, op. cit., s. 68. 
5 APL, UWL WdsW, sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 1–4. 
6 R. Gryz, „Na masowe budownictwo sakralne nie pójdziemy”. Ekipa Gierka wobec budowy katolickich świątyń 

(1970–1980), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 4/1 (7), s. 129. 
7 „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 1992, nr 4/1 (numer w całości poświęcony reorganizacji diecezji i pro-

wincji kościelnych w Polsce oraz utworzeniu archidiecezji lubelskiej). 
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Tab. 1. Wykaz kościołów parafialnych wybudowanych w latach 1981–2000 na obszarze 

(archi)diecezji lubelskiej 
 

Parafia 
Rok erygowania 

parafii 

Materiał 

budowlany 

Lata budowy lub rok rozpoczęcia 

prac nad wzniesieniem kościoła 

Abramów 1925 murowany 1991–1994 

Białka 1991 murowany 1983–1985 

Białopole 1989 murowany 1992–1995 

Biłgoraj pw. Chrystusa Króla 1991 murowany 1982–1984 

Błażek 1989 murowany 1981–1988 

Brzeziny Stojeszyńskie 1984 murowany 1987–1990 

Brzeźno 1998 murowany 1984–1986 

Brzozówka 1989 murowany 1982–1984 

Bystrzyca Stara 1983 murowany 1982–1984 

Chełm pw. Chrystusa Odkupiciela 1983 murowany 1986 

Chełm pw. Św. Ducha 1990 murowany 1985–1990 

Chełm pw. Trójcy Przenajświętszej 1990 murowany 1993 

Chodywańce XV w. murowany 1986–1987 

Cichobórz 1991 murowany 1981–1984 

Ciechanki Łęczyńskie 2004 murowany 1985 

Cyców 1921 murowany 1985–1995 

Czołki 1983 murowany 1983–1985 

Ćmiłów 1991 murowany 1987–1995 

Dąbrowica 1950 murowany 1987–1990 

Dęba 1991 murowany 1981–1982 

Garbów – Cukrownia (Zagrody) 1993 murowany 1987 

Giełczew 1980 murowany 1990–1994 

Grabówki 1982 murowany 1981–1984 

Harasiuki 1991 murowany 1982–1987 

Hedwiżyn 1991 murowany 1982–1985 

Honiatycze 1975 murowany 1990–1994 

Huta Józefów 1990 murowany 1982–1987 

Jabłonna Lubelska 1988 murowany 1988–1995 

Jakubowice Konińskie 2004 murowany 1989–1992 

Jarosławiec 1990 murowany 1982–1990 

Jawidz 1988 murowany 1981–1987 

Kazimierzówka 1947 murowany 1991–1992 

Klemensów 1989 murowany od 1997 w budowie 

Kłodnica 1930 murowany 1993–1997 

Kocudza 1987 murowany 1982–1986 

Korytków Duży–Bukowa 1983 murowany 1981–1985 

Kosarzew Dolny 1984 murowany 1984–1987 

Krasnystaw pw. Matki Bożej Pocieszenia 1991 murowany 1987–1993 

Kraśnik Fabryczny pw. św. Józefa 1982 murowany 1979–1989 

Kraśnik pw. św. Antoniego Padewskiego 1998 murowany 1995–1998 

Krzemień 1991 murowany 1982–1983 

Księżomierz ok. 1920 murowany 1996–1998 

Lubartów pw. NMP Nieustającej Pomocy 1988 murowany 1982–1987 

Lubartów pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 1998 murowany 1995–1998 

Lublin pw. bł. Jadwigi Królowej 1982 murowany 1982–1985 

Lublin pw. bł. Ojca Pio 1999 murowany 1985–1993 
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Parafia 
Rok erygowania 

parafii 

Materiał 

budowlany 

Lata budowy lub rok rozpoczęcia 

prac nad wzniesieniem kościoła 

Lublin pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej 1989 murowany 1990–1995 

Lublin pw. Dobrego Pasterza 1987 murowany 1988–1995 

Lublin pw. Matki Bożej Królowej Polski 1982 murowany 1982–1991 

Lublin pw. Matki Bożej Fatimskiej 1985 murowany 1985–1990 

Lublin pw. Matki Bożej Różańcowej 1993 murowany od 1994 w stadium budowy 

Lublin pw. Miłosierdzia Bożego 1983 murowany 1985–1991 

Lublin pw. Najświętszego Serca Jezusowego 1934 murowany 1985–1988 

Lublin pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny 
1993 murowany od 1998 w budowie 

Lublin pw. Niepokalanego Serca Maryi 1950 murowany 1979–1985 

Lublin pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy 
1995 murowany od 1995 w budowie 

Lublin pw. Przemienienia Pańskiego 1990 murowany 1990–1992 

Lublin pw. św. Alberta Chmielowskiego 1991 drewniany 1990–1991 

Lublin pw. św. Andrzeja Boboli 1985 murowany 1987–1995 

Lublin pw. św. Antoniego Padewskiego 1987 murowany 1988–1992 

Lublin pw. św. Józefa 1982 murowany 1985–1995 

Lublin pw. św. Krzyża 1990 murowany 1991–1993 

Lublin pw. św. Maksymiliana Kolbe 1982 murowany 1982–1991 

Lublin pw. św. Rodziny 1984 murowany 1987–1992 

Lublin pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika 1983 murowany 1985–1989 

Lublin pw. św. Wojciecha 1996 murowany 1998 

Lublin pw. Trójcy Przenajświętszej (Felin) 1993 murowany od 1994 w budowie 

Lublin pw. Trójcy Przenajświętszej (Nałęczowska) 1993 murowany 1993–1996 

Lublin pw. Wieczerzy Pańskiej 1983 murowany 1987–1995 

Ludwin 1992 murowany 1983–1985 

Łęczna pw. św. Barbary 1989 murowany 1988–1996 

Motycz 1922 murowany 1994–1996 

Nadrybie 1981 murowany 1985–1987 

Nasutów 1989 murowany 1990–1998 

Niedrzwica Duża 1984 murowany 1983–1986 

Niedźwiada 1989 murowany 1981–1984 

Nieledew 1985 murowany 1983–1987 

Okszów 1991 murowany 1981–1989 

Olchowiec 1984 murowany 1982–1984 

Oleśniki 1983 murowany 1982–1987 

Orchowiec 1984 murowany 1981–1986 

Osiny 1992 murowany 1983–1989 

Palikije 1985 murowany 1982–1983 

Parafianka 1943 murowany 1983–1995 

Piłatka 1987 murowany 1981–1985 

Piotrków 1981 murowany 1980–1985 

Piotrowice Małe 1983 murowany 1985–1987 

Pliszczyn 1981 murowany 1995–1998 

Płoskie 1983 murowany 1985–1986 

Poniatowa 1986 murowany 1981–1986 

Potok Stany 1984 murowany 1982–1984 

Puławy pw. Miłosierdzia Bożego 1985 murowany 1981–1993 

Puławy pw. św. Alberta Chmielowskiego 1990 murowany od 1989 w budowie 
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Parafia 
Rok erygowania 

parafii 

Materiał 

budowlany 

Lata budowy lub rok rozpoczęcia 

prac nad wzniesieniem kościoła 

Puszno 1989 murowany 1979–1987 

Radawiec Duży 1988 murowany 1988–1995 

Rakołupy 1992 murowany 1984–1985 

Rejowiec Fabryczny 1981 murowany 1983–1987 

Rogóźno 1922 murowany 1983–1990 

Rudnik 1988 murowany 1983–1985 

Rudnik Szlachecki 1997 murowany 1994–1997 

Siennica Nadolna 1985 murowany 1984–1991 

Sobieska Wola 1958 murowany 1989–1993 

Staw Lubelski 1993 murowany 1984–1991 

Staw Noakowski 1985 murowany 1989–1990 

Stróża 1975 murowany 1985–1991 

Studzianki 1989 murowany 1982–1983 

Sulów 1993 murowany 1986–1990 

Szastarka 1985 murowany 1983–1984 

Świdnik Duży 1989 murowany 1983–1987 

Świdnik pw. Chrystusa Odkupiciela 1988 murowany 1986–1993 

Świdnik pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 1982 murowany 1978–1985 

Świdnik pw. św. Józefa 1990 murowany od 1992 w budowie 

Tarło 1989 murowany 1985–1989 

Tomaszowice 1936 murowany 1982–1987 

Tomaszów Lubelski pw. św. Józefa 1989 murowany 1986–1987 

Turka 1987 murowany 1985–1987 

Tworyczów 1937 murowany 1984–1986 

Udrycze 1977 murowany 1983–1994 

Werbkowice 1919 murowany 1987 

Węglin 1987 murowany 1980–1989 

Wielącza XV w. murowany 1985–1989 

Wierzbica 1991 murowany od 1995 w budowie 

Wierzchowiska 1990 murowany 1983–1990 

Wierzchowiska (dekanat janowski lubelski) 1922 murowany 1987–1990 

Wilczopole 1989 murowany 1985–1987 

Wólka Lubelska 1987 murowany 1985–1993 

Wólka Ratajska 1988 murowany 1982–1984 

Zamość pw. Matki Bożej Królowej Polski 1983 murowany 1986–1993 

Zawalów 1918 murowany 1983–1986 

Zdziłowice 1942 murowany 1981 

Zezulin 1991 murowany 1987–1995 

Złojec 1983 murowany 1982–1987 

Żabia Wola 1985 murowany 1983–1984 

Żuków 1995 murowany 1983–1995 

 
Źródło: Opracowanie własne. Por. J. Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej w latach 
1805–2005, Lublin 2011, s. 247–249, 255–258. 

 
Większość kościołów parafialnych wzniesionych na obszarze (archi)diecezji lubelskiej 

w latach 1981–2000 powstała przy parafiach erygowanych po roku 1980. Na 134 świąty-
nie tylko 24 wybudowano przy placówkach utworzonych przed rokiem 1980, pozostałych 
110 wzniesiono zaś przy parafiach erygowanych w okresie sprawowania rządów w (archi)die-
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cezji lubelskiej przez arcybiskupa Bolesława Pylaka (1966–1975 sufragan lubelski; 1975– 
–1992 ordynariusz; 1992–1997 abp metropolita)8. Najwięcej kościołów wybudowanych 
w omawianym okresie kościołów zlokalizowano w samym Lublinie. 

Jeszcze przed wejściem w życie wspomnianego Zarządzenia Nr 47 w sprawie planowania 
i realizacji inwestycji sakralnych i kościelnych, którym anulowano Okólnik Nr 3 z 1957 r. 
czyniący władze państwowe decydentem w kwestiach budownictwa sakralnego i kościel-
nego, lubelska kuria biskupia w grudniu 1980 r. skierowała do Wydziału ds. Wyznań Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie 12 wniosków o wydanie pozwoleń na budowę nowych kościo-
łów. Za najpotrzebniejsze uznała wzniesienie jednej świątyni w Wólce Lubelskiej należącej 
do parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie na Kalinowszczyźnie oraz pięciu kolejnych w samym 
Lublinie, tzn.: w dzielnicy Tatary należącej do wspomnianej parafii pw. św. Agnieszki na 
Kalinowszczyźnie; w dzielnicy Rury podległej parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi;  
w pobliżu Majdanka znajdującego się wówczas w granicach parafii pw. św. Michała Archa-
nioła; na osiedlu Nałkowskich oraz w dzielnicy Ponikwoda. W dalszych planach kuria postu-
lowała wzniesienie kolejnych sześciu kościołów w Lublinie dla następujących dzielnic: 
Kośminek przy Majdanku; Czechów (dwie mniejsze świątynie); Sławinek i Dziesiąta (po 
jednym kościele); nowo powstające Czuby9. Na dwanaście wniosków o zezwolenie na budo-
wę nowych świątyń tyko trzy zostały w styczniu 1981 r. rozpatrzone pozytywnie i dotyczy-
ły dzielnic: Tatary, Rury oraz Majdanek. Władze państwowe pozostałe wnioski odrzuciły10. 

Jak wynika z wykazu potrzeb w zakresie budowy nowych kościołów, a także z rozmów 
bp. Bolesława Pylaka z władzami państwowymi, najpilniejsze było zapełnienie „białych 
plam” w nowych dzielnicach i osiedlach na mapie Lublina. Akcentując problem niedobo-
ru świątyń w stolicy diecezji, bp Pylak tak pisał: „Bardzo mi leży na sercu, a sądzę, że także 
mieszkańcom Lublina, sprawa nowych kościołów w naszym mieście. Jest to wielki i ważny 
problem, który domaga się rozwiązania. Lublin o ilości 100 tysięcy mieszkańców po 
wojnie rozrósł się do miasta ponad 300–tysięcznego i wzrasta dalej. Po wojnie przez wiele 
lat nie zbudowano ani jednego kościoła. Dlatego dzisiaj stoimy wobec zwielokrotnionych 
potrzeb. […]. Z budownictwem mieszkaniowym jesteśmy prawie u mety. […] Natomiast 
z budownictwem sakralnym jest jeszcze poważny problem, zwłaszcza sam Lublin”11.  
W związku z tym na początku 1982 r. kuria lubelska przedstawiła prognozy inwestycyjne na 
najbliższe cztery lata, wnioskując o budowę 15 kościołów w Lublinie i 5 kolejnych poza jego 
granicami. Następne 6 podań wpłynęło do naczelników gmin. Wszystkie postulaty o wznie-
sienie świątyń o powierzchni powyżej 600 m2 rozpatrywały od 1982 r. Urzędy Wojewódzkie.  

Wśród wspomnianych już planowanych przez kurię 15 obiektów w Lublinie i kolejnych 
5 w okolicznych miejscowościach w pierwszej grupie znalazły się trzy kościoły w dzielnicy 
Czuby liczącej około 60 tys. mieszkańców przewidziane dla osiedli: I – Skarpa, Ruta, 
Górki; II – Poręba, III – Łęgi i Błonie. Czwarta świątynia miała służyć 15 tys. wiernych z osie-
dla Nałkowskich. Kolejne kościoły zgodnie z planami Kurii miały powstać w: dzielnicy Po-
nikwoda przy ul. Kasztanowej (ok. 15 tys. osób); u zbiegu ulic Nadbystrzyckiej, PKWN oraz 
Glinianej (ok. 15 tys. mieszkańców); w dzielnicy Dziesiąta przy ul. Kunickiego, w miejscu 

                                                           
8 Abp Pylak Bolesław – Biskup senior, [w:] Biskupi polscy w XX roku pontyfikatu Jana Pawła II, red. E. Data, War-

szawa 1998, s. 129; W służbie kościołowi lubelskiemu 1975–1997. Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji 
Arcybiskupa Bolesława Pylaka, red. D. Pietrusiński, Lublin 1998; E. Walewander, Biskup Bolesław Pylak – Rys ży-
cia i posługi duszpasterskiej, [w:] Tobie Panie zaufałem, oprac. A. Wójcik, Lublin 1991, s. 18–19. 

9 APL, UWL WdsW, sygn. 1/25, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 23–27. 
10 APL, UWL WdsW, sygn. 1/7, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1981, k. 15–17. 
11 APL, UWL WdsW, sygn. 1/25, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 33. 
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dotychczasowego drewnianego obiektu (ponad 20 tys. wiernych). Ósma świątynia zdaniem 
Kurii powinna powstać przy Rogatce Warszawskiej (ok. 10 tys. mieszkańców). Kolejne 
dwa kościoły chciano wybudować w dzielnicy Czechów – jeden od strony północnej, drugi 
zaś dla osiedli Moniuszki i Lipińskiego. Wzniesienie dwóch świątyń postulowano również 
dla liczącej ok. 30 tys. wiernych dzielnicy Felin. Ostatnie trzy obiekty planowano wznieść 
w dzielnicy Sławin przy ul. Zbożowej, w dzielnicy Węglin oraz „przy Pętli” do Abramowic. 
Poza Lublinem natomiast przewidziano wybudowanie pięciu kościołów w: Łęcznej, Świd-
niku, Puławach (w nowo budowanej dzielnicy w kierunku Włostowic), Kraśniku (przy bazie 
PKS w kierunku Kraśnika Fabrycznego) oraz Lubartowie (na nowo powstałym osiedlu). 

Z kolei w grupie wniosków dotyczących budowy świątyń i kaplic o powierzchni nieprze-
kraczającej 600 m2 znalazły się wnioskowane inwestycje sakralne w Kosarzewie, Nadrybiu, 
Rogóźnie oraz Piotrowicach i Studziankach. Złożono także dwa wnioski w sprawie budo-
wy domów parafialnych w Puchaczowie i Leszkowicach. W sumie do 31 marca 1982 r. do 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynęło z części diecezji lubelskiej znajdującej się  
w granicach województwa lubelskiego 27 wniosków dotyczących wzniesienia obiektów 
sakralnych i kościelnych. Jeden z urzędników w notatce służbowej zanotował, iż był to wów-
czas „swoisty rekord krajowy”12. 

Zgodnie ze sporządzonym 30 kwietnia 1982 r. protokołem uzgodnień pomiędzy woje-
wodą lubelskim a bp. Bolesławem Pylakiem władze państwowe zezwoliły na wprowadze-
nie do planów inwestycji sakralnych na lata 1982–1985 dziewięć kościołów, w tym sześć 
na obszarze Lublina i trzy w innych miejscowościach. Na mocy tej decyzji miały powstać 
świątynie w następujących dzielnicach Lublina: Czuby (jeden zamiast planowanych trzech); 
Czechów (jeden zlokalizowany od strony północnej zamiast wnioskowanych dwóch); Dzie-
siąta (jeden w miejscu drewnianego przy ul. Kunickiego). Ponadto w pełni zaakceptowano 
wnioski o wybudowanie po jednej świątyni w dzielnicy Sławin, na osiedlu Nałkowskich  
i „przy Pętli” do Abramowic. Z kolei poza granicami Lublina miały powstać obiekty w Świd-
niku, Łęcznej oraz Lubartowie. 

Sprawę budowy pozostałych proponowanych przez kurię kościołów przesunięto w pro-
tokole uzgodnień do realizacji w następnym pięcioleciu. Wśród inwestycji sakralnych, z któ-
rych wykonania kuria zdecydowała się zrezygnować wskutek wcześniejszej negatywnej 
opinii władz państwowych, znalazło się dziewięć świątyń w Lublinie: dwie w dzielnicy 
Czuby, dwie na Felinie, jedna u zbiegu ulic Nadbystrzyckiej, PKWN i Glinianej, jedna  
w dzielnicy Ponikwoda przy ul. Kasztanowej, jedna na Czechowie przy osiedlach Moniusz-
ki i Lipińskiego, jedna przy Rogatce Warszawskiej i jedna na Węglinie. Odstąpiono także 
od planów stawiania dwóch kościołów poza stolicą diecezji, tzn. w Puławach i Kraśniku. 
Władze państwowe zaakceptowały natomiast wnioski o budowę kościołów w Kosarze-
wie13, Rogóźnie14 i Nadrybiu15 oraz kaplic w Studziankach16 i Piotrowicach17, a także obiek-
tów kościelnych w Puchaczowie oraz Leszkowicach18. 

                                                           
12 APL, UWL WdsW, sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 5–8, 15–16. 
13 Ibidem, k. 44; APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 119–120. 
14 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 126; sygn. 1/26, Bu-

downictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 45. 
15 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 175. 
16 Ibidem, k. 107–109; APL, UWL WdsW, sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 43. 
17 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 163–164; sygn. 1/26, 

Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 50. 
18 APL, UWL WdsW, sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 28. 
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Projektowane przez kurię świątynie o powierzchni do 600 m2 zgodnie z przewidywa-
niami biskupa ordynariusza miały być przez dłuższy czas kościołami dojazdowymi, co argu-
mentował następująco: „przez wiele lat nie będzie nas stać na równoczesną budowę domów 
mieszkalnych dla księży. […] Myślę, że praca potrwa wiele lat. Będziemy zmuszeni często-
kroć zadowolić się chwilowo kaplicami tymczasowymi /z tanich materiałów, potem do roz-
biórki/”. Z kolei przy określaniu powierzchni obiektu brano pod uwagę liczbę osób mają-
cych z niego korzystać: „Przeciętna wielkość kościoła, a zatem i placu pod jego budowę zale-
ży od ilości mieszkańców, przypuszczalnych jego użytkowników. Dla 10 wiernych planuje-
my 1 m2 głównej nawy kościoła /bez zakrystii i innych dodatkowych pomieszczeń/. […] 
Dla budynków towarzyszących kościołom /dom mieszkalny dla księży, sióstr, kancelaria, 
sale katechetyczne/ planowanych w dalszej przyszłości należy zabezpieczyć plac pod budo-
wę równy wielkości kościoła”19. 

Poglądy ówczesnego biskupa ordynariusza diecezji, wspomnianego już Bolesława Pyla-
ka (późniejszego arcybiskupa), w kwestii wielkości parafii były jednak zbieżne z założenia-
mi ogólnymi. Zdaniem przemyskiego bp. Ignacego Tokarczuka walczącego z władzami 
państwowymi o nowe parafie i kościoły dla rządzonej przez siebie diecezji parafia miejska 
powinna obejmować nie więcej niż 10 tys. wiernych, a na wsi odległość od kościoła nie powin-
na przewyższać 4 km20. Według socjologów natomiast ideałem parafii miejskiej byłaby 
wspólnota licząca 5 tys. osób, lecz w praktyce przedział ten wahał się od 4 do 8 tys.21 Z kolei 
zalecenia Stolicy Apostolskiej nie były zbyt konkretne, bowiem brzmiały następująco: 
„Parafia co do swych rozmiarów ma być stosowna, by mogła należycie swoje obowiązki 
spełniać, aby Pasterz znał swoje owce, te zaś niech znają swego Pasterza”22. 

Obiektów sakralnych wprowadzonych przez bp. B. Pylaka do planów inwestycyjnych 
na lata 1982–1985 nie udało się zrealizować zgodnie z prognozami i oczekiwaniami, ponie-
waż władze wojewódzkie na 25 złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowały tylko 14 doty-
czących budowy 12 kościołów o powierzchni powyżej 600 m2, w tym 6 w Lublinie i 3 poza 
jego granicami, oraz 2 kaplic i trzech świątyń mniejszych niż 600 m2. W sumie zatem zade-
cydowano o wzniesieniu 12 kościołów oraz 2 kaplic.  

Trzeba także nadmienić, że poza wspomnianym protokołem uzgodnień na wniosek 
kurii z 10 września 1982 r. władze wojewódzkie wyraziły z datą 27 września 1982 r. zgodę 
na budowę kościoła nieprzekraczającego 600 m2 powierzchni w miejscowości Stróża23. 
Ponadto w maju 1983 r. kuria uzyskała zezwolenie na wzniesienie świątyni w Dąbrowi-
cy24, a w 1985 r. – na postawienie w Parafiance nowego kościoła w miejsce ówczesnego, 
drewnianego25. Z kolei pod koniec 1984 r. na prośbę mieszkańców wsi Pilaszkowice w para-
fii Częstoborowice wydano decyzję pozytywną w sprawie przeniesienia do Pilaszkowic drew-
nianej świątyni znajdującej się w Lublinie przy ul. Kunickiego, gdzie przystąpiono do budo-
wy nowego obiektu26. 

                                                           
19 Ibidem, k. 10–11. 
20 J. Bar, A. Szal, Nowe kościoły diecezji przemyskiej w jej dawnych granicach powstałe w latach 1966–1992, 

Przemyśl 1993, s. 4. 
21 J. Majka, Socjologia parafii. Zarys problematyki, Lublin 1971, s. 91. 
22 Cyt. za: N.S. Karsznia, Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie, [b.m.w.], 

[b.r.w.], s. 46. 
23 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 255; sygn. 1/26, Budow-

nictwo sakralne i kościelne 1982–, k. 96. 
24 APL, UWL WdsW, sygn. 1/27, Budownictwo sakralne i kościelne 1983–, k. 68–69. 
25 APL, UWL WdsW, sygn. 1/29, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–1985, k. 48. 
26 APL, UWL WdsW, sygn. 1/28, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–, k. 68, 152–153. 
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Ponadto kuria sformułowała też kilka innych wniosków, na które uzyskała odpowiedź 
negatywną. Dotyczyły one: wzniesienia kościoła w parafii Dzierzkowice, gdzie dotychczas 
użytkowano drewnianą, XVIII–wieczną świątynię27, dwóch kolejnych w Lublinie w dzielni-
cy Węglin oraz u zbiegu ul. Nadbystrzyckiej i al. PKWN, a także konstrukcji obiektu w Świd-
niku28. Pomimo propozycji zmniejszenia powierzchni trzech ostatnich budowli do 600 m2 
(pierwotnie miały być większe), dotyczące ich wnioski nie uzyskały aprobaty władz pań-
stwowych. W uzasadnieniu Urząd Wojewódzki odwoływał się do sporządzonego w 1982 r. 
protokołu uzgodnień, w którym czas realizacji tych inwestycji przesunięto na następne pię-
ciolecie, tj. 1986–199029. 

Według danych Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w latach 
1979–1983 (do końca lipca) udzielono 97 zezwoleń na budowę obiektów sakralnych, z któ-
rych tylko 22 dotyczyły budowy nowych kościołów, 12 – kaplic, 63 zaś odnosiły się do punk-
tów katechetycznych z kaplicami30. 

W wykazie planowanych przez kurię w latach 1986–1990 kościołów o powierzchni prze-
kraczającej 600 m2 znalazło się 13 obiektów, w tym 9 dla Lublina i 4 w okolicznych miejsco-
wościach. Jak podkreślał ordynariusz lubelski, realizacja tych inwestycji mogłaby zaspokoić 
najpilniejsze potrzeby w tej części diecezji lubelskiej, która należała do województwa lu-
belskiego. W piśmie do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zapewniał, że „wyrażenie zgody 
na postulowane […] kościoły rozwiązuje definitywnie problem budownictwa sakralnego 
w naszej diecezji. Wszystkie nasze potrzeby w tej dziedzinie zostały już zrealizowane /lub 
realizują się/ w należących do Diecezji Lubelskiej województwach: Tarnobrzeskim, Za-
mojskim, Chełmskim. Po pozytywnym rozwiązaniu tej sprawy w Województwie Lubel-
skim bylibyśmy diecezją »bezproblemową«, jeśli chodzi o budownictwo sakralne”.  

Bp Pylak, podsumowując dotychczasowy postęp we wznoszeniu nowych obiektów w sa-
mym Lublinie, dostrzegał jednak – wyrażaną we wspomnianych wnioskach – potrzebę utwo-
rzenia dodatkowych dziewięciu kościołów w tym mieście (poza wznoszonymi wówczas jede-
nastoma świątyniami). Miały się one pojawić w dzielnicach [1] Ponikwoda (przy ul. Kaszta-
nowej), [2] Czechów (dla osiedli Lipińskiego, Moniuszki, osiedla domków jednorodzinnych 
i planowanego nowego osiedla od strony kliniki), [3] Kośminek, [4] Felin, [5] Sławinek 
(przy Rogatce Warszawskiej), [6] Węglin, a także [7] dla części osiedli Prusa i Skarpa, wresz-
cie u zbiegu ulic: [8] Puławskiej i Przodowników Pracy oraz [9] Nadbystrzyckiej, Glinianej 
i PKWN. Poza Lublinem natomiast ponownie zabiegano o dodatkowe kościoły w Puławach 
(dla osiedla Górna Niwa i Piaski), Świdniku (dla dzielnicy domków jednorodzinnych od 
strony zachodniej), Kraśniku (dla osiedla Koszary i planowanego osiedla Piaski) oraz Lubar-
towie (od wschodniej strony miasta, na nowo powstającym osiedlu)31.  

Dwie z powyższych postulowanych świątyń zdaniem bp. Pylaka rozwiązałyby w diecezji 
problem „parafii-gigantów”. Nowy kościół w lubelskiej dzielnicy Węglin miał odciążyć li-
czącą 40 tys. wiernych parafię pw. Niepokalanego Serca Maryi. Z kolei największa parafia 
w diecezji zlokalizowana w Puławach, skupiająca 45 tys. mieszkańców, dzięki wzniesieniu 
dodatkowej świątyni uległaby podziałowi32. 

                                                           
27 Ibidem, k. 34, 38. 
28 Ibidem, k. 70–73. 
29 Ibidem, k. 78. 
30 APL, UWL WdsW, sygn. 1/27, Budownictwo sakralne i kościelne 1983–, k. 114. 
31 APL, UWL WdsW, sygn. 1/30, Budownictwo sakralne i kościelne 1986–, k. 3. 
32 Ibidem, k. 3–6. 
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Projekt budowy 13 nowych obiektów wysunięty przez biskupa lubelskiego w większości 
nie uzyskał przychylności lubelskich władz wojewódzkich, mimo że był to zdaniem ordy-
nariusza „plan minimum”. Wojewoda wyraził zgodę na utworzenie w kolejnej pięciolatce 
tylko trzech kościołów na terenie Lublina, tzn. w dzielnicach Ponikwoda (przy ul. Kaszta-
nowej) i Czechów (dla osiedli Lipińskiego i Moniuszki) oraz przy Rogatce Warszawskiej. 
Sprawę budowy pozostałych świątyń przesunięto do rozstrzygnięcia w następnym pięcio-
leciu33. Jednakże na skutek ponawianych próśb ze strony kurii oraz dodatkowych rozmów 
i konsultacji ordynariusza diecezji z Urzędem ds. Wyznań postulat utworzenia kościoła  
w Puławach uzyskał ostatecznie pozytywną opinię w październiku 1986 r.34 Z kolei w maju 
tegoż roku także dla parafii Abramów wydano zezwolenie na wzniesienie świątyni o po-
wierzchni nieprzekraczającej 600 m2, w miejscu dotychczasowego drewnianego obiektu35. 

Kolejne pismo skierowane przez ordynariusza lubelskiego w listopadzie 1987 r. do Urzę-
du ds. Wyznań w Warszawie dotyczyło ponownej prośby o zezwolenie na utworzenie kościo-
ła w lubelskiej dzielnicy Węglin. Tym razem biskup wysunął propozycję, aby poprzestać 
na podjęciu samej decyzji o budowie, natomiast prace rozpocząć w następnym pięcioleciu. 
Dodał do tego argumenty natury psychologicznej i społecznej, dzięki czemu uzyskał pozy-
tywną opinię władz państwowych36. Tym samym, posiadając również zezwolenia na wznie-
sienie świątyń w Puławach (dla osiedli Działki, Górna Niwa i Piaski), rozwiązał problem 
„parafii-gigantów” w diecezji. 

W 1988 r. Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał jeszcze pozwolenia na konstrukcję 
nowych obiektów w Jabłonnie Lubelskiej i Sobieskiej Woli (w miejsce dotychczasowego 
drewnianego)37. W roku 1989 zapadły kolejne pozytywne decyzje w kwestii utworzenia 
świątyń w Świdniku dla osiedla Adampol38, w Lubartowie dla osiedla domków jednorodzin-
nych w północnej części miasta oraz trzech zespołów sakralnych w Lublinie, tzn.: I – dla 
osiedla Bazylianówka, w rejonie domu zakonnego księży marianów; II – u zbiegu ulic: 
Nadbystrzyckiej, Glinianej i PKWN; III – dla osiedla Botanik, w rejonie ul. Willowej39. 
Ponadto władze wojewódzkie pozytywnie zaopiniowały wniosek w sprawie budowy nowego 
zespołu sakralnego w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puławach, co 
argumentowano nadmiernym zawilgoceniem dotychczasowego zabytkowego kościoła40. 

Zgodnie ze statystykami Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w latach 1945–1986 w gra-
nicach województwa lubelskiego ustalonych w roku 1975 wzniesiono ogółem 37 nowych 
świątyń oraz 93 kaplice (zob. tab. 2), które z czasem zamieniano na kościoły parafialne. 

W zestawieniu nie uwzględniono punktów katechetycznych, które w rzeczywistości peł-
niły rolę kaplic, a w późniejszym okresie – kościołów parafialnych. Na 88 wystosowanych 
w maju 1981 r. przez kurię lubelską wniosków o zezwolenie na budowę punktów kateche-
tycznych na obszarze tej części diecezji lubelskiej, która mieściła się w granicach wojewódz-
twa lubelskiego, aż 76 uzyskało akceptację Urzędu Wojewódzkiego w lipcu 1981 r. Odrzu-
cenie pozostałych 11 argumentowano w pierwszej kolejności brakiem szkół i potrzebą ich 

                                                           
33 Ibidem, k. 13. 
34 Ibidem, k. 102. 
35 Ibidem, k. 71–72. 
36 APL, UWL WdsW, sygn. 1/32, Budownictwo sakralne i kościelne 1988–, k. 32–34; sygn. 1/31, Budow-

nictwo sakralne i kościelne 1987–, k. 82. 
37 APL, UWL WdsW, sygn. 1/32, Budownictwo sakralne i kościelne 1988–, k. 48–49, 79, 92, 93, 96. 
38 APL, UWL WdsW, sygn. 1/33, Budownictwo sakralne i kościelne 1989–, k. 18–19. 
39 Ibidem, k. 75–77. 
40 Ibidem, k. 36–37. 
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budowania (pięć wniosków). W dwóch przypadkach odmówiono, bowiem już wcześniej 
wydano stosowne zezwolenia, a dwie miejscowości, w których Kuria chciała zorganizować 
punkty katechetyczne, leżały poza granicami województwa lubelskiego. W jednym przypad-
ku ośrodek katechetyczny już istniał, a w ostatnim –  wybudowano go bez zezwolenia władz 
administracyjnych. W wyniku późniejszych negocjacji kurii z władzami państwowymi  
w sierpniu i październiku uzyskano dodatkowe trzy pozwolenia. W sumie od lipca do paź-
dziernika władze wojewódzkie wydały 79 pozytywnych decyzji w sprawie stworzenia ośrod-
ków katechetycznych41. 

 
Tab. 2. Statystyka budownictwa sakralnego za lata 1945–1986 w granicach województwa 

lubelskiego z roku 1975 
 

Okres 

Obiekty przejęte 

po innych wyznaniach 

Obiekty odbudowane 

ze zniszczeń wojennych 

Obiekty zbudowane 

od nowa Ogółem 

kościoły kaplice kościoły kaplice kościoły kaplice 

1945–1955 2 – 3 – 4 3 12 

1956–1965 1 – 1 – 6 3 11 

1966–1975 – – – – 4 2 6 

1976–1986 – – – – 23 85 108 

Ogółem 3 – 4 – 37 93 137 
 

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział do Spraw Wyznań, sygn. 1/31, 
Budownictwo sakralne i kościelne 1987–, k. 14. 

 
Wraz ze zmianą przepisów dotyczących budownictwa sakralnego, co nastąpiło 1 stycznia 

1982 r. z chwilą wejścia w życie wspomnianego Zarządzenia Nr 47, do naczelników gmin 
i powiatów zaczęły masowo napływać wnioski o przemianowanie zaplanowanych punk-
tów katechetycznych na kaplice z punktami katechetycznymi bądź też składano prośby o roz-
szerzenie budowy punktu katechetycznego o kaplicę. Wiązało się to w wielu przypadkach 
ze zwiększeniem powierzchni całkowitej projektowanego obiektu – kaplicy, która niejedno-
krotnie pełniła później rolę kościoła parafialnego. Bp Pylak, przybliżając w marcu 1982 r. 
wojewodzie lubelskiemu wykładnię pojęcia „punkt katechetyczny”, pisał: „Ogólnie w skali 
Kraju przyjmuje się coraz powszechniej określenie „kaplica katechetyczna”. U nas w do-
tychczasowej praktyce posługujemy się terminem „punkt katechetyczny”, ale faktycznie 
spełniają one rolę kaplic katechetycznych”42. 

Przykładem punktów katechetycznych, których plany użytkowania poszerzono o budo-
wę kaplicy bądź też przemianowano je na kaplice, zwiększając jednocześnie ich powierzch-
nię (nieprzekraczającą łącznie 600 m2), może być ten zlokalizowany w Oleśnikach w parafii 
Trawniki. Decyzją z marca 1982 r. powiększono go o kaplicę, która w roku 1983, kiedy  
w miejscowości tej erygowano parafię, stała się kościołem parafialnym43. Podobna prośba 
wpłynęła do władz państwowych w grudniu 1982 r. od administratora parafii Żyrzyn44  
w sprawie przekształcenia punktu katechetycznego mającego powstać we wsi Osiny na 
kaplicę z punktem katechetycznym i zwiększenia jej powierzchni użytkowej z zatwierdzo-

                                                           
41 APL, UWL WdsW, sygn. 1/25, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 69–71. 
42 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 95. 
43 Ibidem, k. 77; Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, sygn. 4044, M. Płonka, 

Rozbudowa sieci parafialnej w dekanatach Bychawa i Piaski po roku 1970, Lublin 2004, s. 42–43 [mps].  
44 APL, UWL WdsW, sygn. 1/26, Budownictwo sakralne i kościelne 1982–, k. 107. 
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nych już wcześniej 160 m2 do 200 m2. Kaplica ta od chwili utworzenia parafii w Osinach 
w 1992 r. również zaczęła pełnić funkcję kościoła parafialnego. Podobne zmiany w planach 
budowy obiektów sakralnych nastąpiły w 1982 r. w Ludwinie (parafia Łęczna)45, Ciechan-
kach Łęczyńskich (parafia Łęczna)46, Wilczopolu (parafia Abramowice-Głusk)47, Niedrzwi-
cy Dużej (parafia Niedrzwica Kościelna)48, Radawcu Dużym (parafia Konopnica)49, Wierz-
chowiskach (parafia Mełgiew)50, Żukowie (parafia Krzczonów)51, Piotrowicach Małych 
(parafia Wąwolnica)52, Wólce Lubelskiej (parafia pw. św. Agnieszki w Lublinie)53, Świd-
niku Dużym (parafia pw. św. Agnieszki w Lublinie)54, Bystrzycy Starej (parafia Bychawka)55 
oraz kilkudziesięciu innych miejscowościach. 

W przypadku Ludwina prośba dotyczyła „rozszerzenia zakresu rzeczowego planowane-
go do budowy punktu katechetycznego o budowę kaplicy” o powierzchni 330 m2. Ta sama 
formuła pojawiła się we wnioskach odnoszących się do budowy obiektów sakralnych m.in. 
w Ciechankach Łęczyńskich, Wilczopolu, Wólce Lubelskiej, Świdniku Dużym, Wierzcho-
wiskach (parafia Mełgiew). W innych prośbach wnoszono o „rozszerzenie programu użyt-
kowego budowy punktu katechetycznego o budowę kaplicy”. Dotyczyło to budownictwa 
sakralnego w Niedrzwicy Dużej i Radawcu Dużym. 

Prośby, które administratorzy poszczególnych parafii bądź przedstawiciele kurii bisku-
piej kierowali do władz państwowych w 1983 r., w kwestiach analogicznych do wyżej przed-
stawionych nie różniły się ani co do ilości, ani pod względem przedmiotu. Dotyczyły one m.in. 
obiektów sakralnych w Żabiej Woli (parafia Krężnica Jara)56, w Turce (parafia Bystrzyca)57  
i Zezulinie (parafia Kijany)58. W kolejnym roku wnioskowano m.in. o „poszerzenie pozwo-
lenia z istniejącego punktu katechetycznego w Palikijach (w którym sprawuje się liturgię) na 
budowę kaplicy”59. W tym samym roku wieś Sulów w parafii Zakrzówek uzyskała zezwolenie 
na „rozszerzenie zakresu rzeczowego planowanego do budowy punktu katechetycznego na 
budowę punktu katechetycznego z kaplicą o powierzchni całkowitej60 do 300 m2”61. 

Jak wynika z przytoczonych przykładów, niedobór kościołów starano się uzupełniać 
innymi obiektami sakralnymi, tj. punktami katechetycznymi, kaplicami, a dodatkowo 
adaptowano na kaplice budynki niesakralne. Część z wymienionych jednostek powsta-
wała zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Zdarzały się przypadki niele-

                                                           
45 Ibidem, k. 115. 
46 Ibidem, k. 117. 
47 Ibidem, k. 118. 
48 Ibidem, k. 35. 
49 Ibidem, k. 41. 
50 Ibidem, k. 42. 
51 Ibidem, k. 48. 
52 Ibidem, k. 50. 
53 Ibidem, k. 59, 97. 
54 Ibidem, k. 61. 
55 Ibidem, k. 121. 
56 APL, UWL WdsW, sygn. 1/27, Budownictwo sakralne i kościelne 1983–, k. 21. 
57 Ibidem, k. 26. 
58 Ibidem, k. 67. 
59 APL, UWL WdsW, sygn. 1/28, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–, k. 54–55. 
60 Definicja powierzchni całkowitej z 1982 r.: „Powierzchnia całkowita /Pc/ powierzchnia wszystkich kondy-

gnacji budynku nad- i podziemnych oraz przyziemnej, mierzona po obrysie zewnętrznych ścian”. Zob. APL, UWL 
WdsW, sygn. 1/27, Budownictwo sakralne i kościelne 1983–, k. 115 (Pismo Ministerstwa Administracji, Gospo-
darki Terenowej i Ochrony Środowiska do Głównych Architektów Województw z dnia 21 maja 1982 r.). 

61 APL, UWL WdsW, sygn. 1/28, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–, k. 120–121. 
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galnego wznoszenia konstrukcji sakralnych, jednak na chwilę obecną nie posiadamy in-
formacji co do ilości tego typu kościołów i kaplic na całym obszarze diecezji lubelskiej, 
dlatego też nie można jednoznacznie określić skali problemu. Niemniej, myślę, że w sto-
sunkowo krótkim czasie uda się te braki uzupełnić.  

Warto w tym kontekście przywołać dane Służby Bezpieczeństwa, według których w la-
tach 1970–1975 doszło w Polsce do 1187 przypadków samowoli w budownictwie sakral-
nym, która najsilniejsza była w centralnej i południowej części kraju, a więc w diecezjach 
przemyskiej, krakowskiej, tarnowskiej, warszawskiej i częstochowskiej62. Z obszaru tej 
części diecezji lubelskiej, która od 1975 r. znalazła się w granicach województwa lubelskie-
go, znamy tylko pojedyncze przypadki bezprawnego wznoszenia budowli. Jako przykład 
możemy tu przytoczyć kaplicę w Niedźwiadzie w parafii Lubartów, o legalizację której kuria 
wystąpiła w 1984 r. W tym samym roku zwrócono się z prośbą o zezwolenie na użytkowa-
nie zbudowanego nielegalnie w 1980 r. obiektu sakralnego w miejscowości Tarło63. Z kolei 
19 września 1984 r. administrator parafii w Bystrzycy Starej wystąpił z prośbą o zatwier-
dzenie powierzchni całkowitej tamtejszej kaplicy, wyjaśniając: „w maju 1982 r. mieszkań-
cy wiosek obecnie należących do parafii Bystrzyca Stara rozpoczęli sami budowę kaplicy 
bez żadnych planów. Dopiero w lipcu 1982 r. na polecenie Ks. Biskupa Ordynariusza 
lubelskiego zostałem skierowany do pracy w Bystrzycy Starej i zastałem kaplicę w budo-
wie. […] Ponieważ w 1982 r. obowiązywała zasada zatwierdzania powierzchni użytkowej, 
dlatego po wykonaniu planów technicznych zbudowanej już kaplicy w dniu 15 XII 1982 r. 
złożyłem prośbę do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Wydział Wyznań – o zatwierdze-
nie powierzchni użytkowej kaplicy 593,6 m2. Równocześnie złożyłem projekt techniczny 
kaplicy w Bystrzycy Starej”. W związku z tą sprawą z początkiem marca 1985 r. Wydział 
ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w piśmie skierowanym do Wydziału Pla-
nowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zalecił akcep-
tację powierzchni całkowitej kaplicy w Bystrzycy Starej, wzniesionej pierwotnie bez zezwo-
lenia budowlanego, jednocześnie podkreślając: „Uważam takie działanie za ewidentne naru-
szenie porządku prawnego, a zastrzeżenia Wydziału Przestrzennego Urbanistyki, Architek-
tury i Nadzoru Budowlanego za słuszne i w pełni uzasadnione odmową legalizacji. Wycho-
dząc jednak na przeciw prośbie Władz Kurii Biskupiej i traktując sprawę jako szczególny 
przypadek […], wyrażam zgodę na przyjęcie programu użytkowego tej kaplicy […]. Ponadto 
inwestor został dodatkowo poinformowany o obowiązku bezwzględnego przestrzegania 
prawa budowlanego i konsekwencjach wynikających z jego ewentualnych naruszeń”64. 

Bez zezwolenia na budowę oraz bez opracowanej dokumentacji technicznej także miesz-
kańcy Parafianki przystąpili do prac przy wznoszeniu nowego kościoła w miejscu istnieją-
cego drewnianego. W tej sprawie z 31 października 1983 r. wojewoda lubelski postanowił: 
„W wyniku naruszenia odnośnych przepisów jak również zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia /prowadzenie robót w sąsiedztwie istniejącego i użytkowanego drewnianego 
kościoła/ […] roboty zostały wstrzymane, zaś inwestora zobowiązano do przedłożenia doku-
mentacji technicznej, obejmującej zakres planowanego remontu. Przedłożona przy wniosku 
z dnia 7 marca 1985 r. dokumentacja w fazie koncepcyjnej postuluje budowę nowego 
kościoła z wykorzystaniem wykonanych dotychczas murów prezbiterium i zakrystii”65. 

                                                           
62 R. Gryz, op. cit., s. 139–140. 
63 APL, UWL WdsW, sygn. 1/28, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–, k. 50, 101–102. 
64 APL, UWL WdsW, sygn. 1/29, Budownictwo sakralne i kościelne 1984–1985, k. 33–34. 
65 Ibidem, k. 48, 52. 
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Już na podstawie kilku przedstawionych przypadków można wywnioskować, że z reguły 
przystępowano do realizacji inwestycji budowlanych tylko na podstawie decyzji Wydziału 
ds. Wyznań, ale faktycznie bez posiadania właściwego zezwolenia budowlanego. Podobne 
zdarzenia miały miejsce m.in. w miejscowości Nowa Wieś w parafii Serniki, gdzie w lutym 
1988 r. Wydział ds. Wyznań zgodził się na zalegalizowanie powstałego tam punktu kateche-
tycznego z kaplicą66. W tym samym roku wnioskowano również o legalizację kaplicy kate-
chetycznej w Jabłonnie Lubelskiej, a także zezwolenie na budowę w tej miejscowości 
kościoła łącznie z salą katechetyczną i mieszkaniem dla księdza67. 

Typowy przypadek budownictwa nielegalnego władze wojewódzkie odnotowały w 1984 r. 
we wsi Ostrówek, gdzie po wykonaniu fundamentów pod kaplicę, zgodnie z ich decyzją 
wstrzymano dalsze prace68. 

Ze względu na to, że przed rokiem 1982 r. uzyskanie zgody na postawienie krzyża przy-
drożnego bądź kapliczki wymagało takiej samej procedury prawnej, jak przy wznoszeniu 
kościoła, na mocy Okólnika Nr 3 z 27 marca 1957 r. do odpowiedzialności pociągano także 
inwestorów nielegalnie skonstruowanych kapliczek, krzyży czy figurek sakralnych69.  
W związku z tym 14 sierpnia 1975 r. Zespół Wojewódzki w Lublinie rozpatrywał sprawę 
księdza z Wilkołaza, który w dniach 21–23 czerwca wybudował bez zezwolenia na placu 
parafialnym trzy pomniki i figurę sakralną. Wydział ds. Wyznań proponował ukarać ducho-
wnego w następujący sposób: 

1. „Zastosować postępowanie egzekucyjne w administracji, w razie nie skuteczności [!] 
ukarać grzywną przez Sąd. 

2. W trybie art. 37 prawa budowlanego przejąć obiekty na własność Skarbu Państwa. 
3. Wydział do Spraw Wyznań skieruje do bpa odpowiednie pismo, domagając się 

przywrócenia stanu poprzedniego. 
4. O zamierzeniach poinformować Urząd d/s Wyznań”70. 

Przedmiotem innej sprawy rozpatrywanej w sierpniu 1975 r. przez Zespół Wojewódzki, 
dotyczącej nielegalnie powstałego obiektu sakralnego, było wykonanie fundamentów pod 
rozbudowę kaplicy w Nadrybiu oraz poszerzenie drzwi, czego podjął się tamtejszy admini-
strator. Przeciwko niemu Wydział ds. Wyznań postulował wszczęcie następujących kroków: 

1. „Wydać decyzję nakazującą rozbiórkę. 
2. W razie nie wykonania [!] zastosować postępowanie egzekucyjne. 
3. W razie nieskuteczności ukarać przez Kolegium. 
4. Wydział d/s Wyznań wystąpi do biskupa o wydanie księdzu stosownych zarządzeń 

celem przywrócenia poprzedniego stanu. 
5. Zlecić dokonanie ekspertyzy budowlanej”71. 

Niedobór kościołów oraz dotkliwe sankcje wobec inwestorów podejmujących budowę 
nielegalnych obiektów sakralnych spowodowały, że szukano rozwiązań we wspomnianej 
już adaptacji na potrzeby kultu różnego typu budynków, najczęściej remiz strażackich. Tak 
było w Strzeszkowicach w parafii Krężnica Jara do czasu uzyskania zezwolenia na utworze-
nie kaplicy katechetycznej72. Z kolei Komitet Budowy Kaplicy w Nasutowie starania o wyda-

                                                           
66 APL, UWL WdsW, sygn. 1/32, Budownictwo sakralne i kościelne 1988–, k. 36. 
67 Ibidem, k. 48. 
68 APL, UWL WdsW, sygn. 1/12, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1985, k. 12. 
69 W. Skworc, op. cit., s. 66–67. 
70 APL, UWL WdsW, sygn. 1/24, Budowa, rozbudowa, remonty obiektów sakralnych i kościelnych 1975–, k. 131. 
71 Ibidem, k. 131. 
72 APL, UWL WdsW, sygn. 1/33, Budownictwo sakralne i kościelne 1989–, k. 43. 
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nie pozwolenia na wzniesienie obiektu sakralnego argumentował tym, że „Istniejąca kaplica 
to w zasadzie stara dworska obora przystosowana dla celów kultu”73. W Borzechowie w para-
fii Niedrzwica Kościelna natomiast na kaplicę ze stałą obsługą duszpasterską zaadapto-
wano stary młyn74. W styczniu 1981 r. kuria biskupia w Lublinie wnioskowała do Urzędu 
Wojewódzkiego o udostępnienie bądź zamianę starej remizy OSP na kaplicę w Wierzcho-
wiskach Starych na terenie parafii Bełżyce75. W marcu zaś do Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej Wydziału Spraw Wewnętrznych wpłynęła skarga ORMO, że „we wsi Studzianki gm. Za-
krzówek, księża urządzają zgromadzenia i nabożeństwa w remizie strażackiej, przez co 
Ormo, Związek Młodzieży Wiejskiej i Koło Kobiet nie mają miejsca na zebrania i zabawy”76. 
Przywołane przykłady są świadectwem szukania wszelkich możliwych sposobów i rozwią-
zań zastępujących, przynajmniej tymczasowo, paraliżowane przepisami prawnymi budow-
nictwo nowych świątyń.  

Według autorów książki Znaki wiary i wyzwolenia77, w której zawarto opis kościołów  
i kaplic parafialnych wzniesionych na obszarze (archi)diecezji lubelskiej w latach 1975–
–1995, we wskazanym okresie powstały 52 kościoły parafialne oraz 11 kaplic parafialnych. 
Dokonano również rozbudowy trzech istniejących już kościołów i dodatkowo zaadaptowa-
no jeden świecki budynek dla celów duszpasterskich. W grupie 52 kościołów parafialnych 
znalazło się 15 świątyń określonych jako duże, tzn. powyżej 500 m2. Powierzchnia 17 ko-
ściołów o rozmiarach średnich wynosiła od 250 do 500 m2, natomiast pozostałych 20 kościo-
łów zajmowało teren mniejszy niż 250 m2. Wymiary każdej z 11 kaplic nie przekraczały 
250 m2. Ponadto kościoły wszystkie wzniesione w latach 1975–1995 były murowane.  
W tabeli 3 zawarto wykaz kościołów oraz kaplic sporządzony na podstawie przywoływanej 
tu publikacji. W porównaniu z moimi danymi spis ten nie jest kompletny, jednak zawiera 
ważne informacje o powierzchni obiektu sakralnego i dacie jego budowy. 

Na podstawie sporządzonego zestawienia możemy wnioskować o przeważającej liczbie 
kościołów o powierzchni małej i średniej, nieprzekraczającej 500 m2, czego powodem było 
mniej problematyczne po roku 1981 uzyskanie zezwolenia na budowę obiektu sakralnego 
o niewielkiej powierzchni, niż o dużej kubaturze. Z kolei do roku 1980 zgodę na wznosze-
nie świątyni wydawano tylko w szczególnych przypadkach. Według Ryszarda Gryza „do 
1980 r. żadne zezwolenie na budowę kościoła nie zostało udzielone bez presji zaintereso-
wanej społeczności. Tylko wobec niebezpieczeństwa zamieszek władze ustępowały i wyraża-
ły zgodę na budowę pojedynczych obiektów”78. Często były one kartą przetargową w rękach 
władz państwowych chcących wynegocjować dla siebie pewne korzyści. 

Podsumowując: odnotowane przeze mnie 134 kościoły parafialne wzniesione w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. oraz ponad 200 kościołów filialnych (kaplic) 
w pełni uzupełniły niedobór świątyń na obszarze (archi)diecezji lubelskiej, spowodowany 
paraliżem budownictwa sakralnego, począwszy od lat pięćdziesiątych przez kolejne trzy 
dziesięciolecia (zob. ryc. 1). Szczególnie imponujący w latach 1981–2000 jest ruch budowy 
kościołów w samym Lublinie, który rozwinął się w tym okresie na niespotykaną w historii 
(archi)diecezji lubelskiej skalę.  
 

                                                           
73 Ibidem, k. 62–64. 
74 APL, UWL WdsW, sygn. 1/7, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1981, k. 107. 
75 APL, UWL WdsW, sygn. 1/25, Budownictwo sakralne i kościelne 1981–, k. 16. 
76 APL, UWL WdsW, sygn. 1/8, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1982–, k. 107. 
77 Znaki wiary i wyzwolenia, red. Cz. Szczęsny, T. Bodak, Z. Torba, Lublin 1996. 
78 R. Gryz, op. cit., s. 134. 
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Tab. 3. Wykaz kościołów i kaplic parafialnych wzniesionych w latach 1975–1995 

 
Wielkość 
świątyni 

Miejscowość 
Kościół/ 
kaplica 

Wezwanie 
Data 

realizacji 
Materiał 

budowlany 

Przynależność 
parafialna 

kaplic 

Ko
śc

io
ły

 d
uż

e 
[p

on
ad

 5
00

m
2 ] 

Gorajec parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1975–1985 murowany  

Lublin parafialny Wieczerzy Pańskiej 1987–1995 murowany  

Lublin parafialny św. Rodziny 1987–1992 murowany  

Kraśnik Fabryczny parafialny św. Józefa Robotnika 1979–1989 murowany  

Lublin parafialny św. Franciszka 1980–1987 murowany  

Poniatowa parafialny Św. Ducha 1980–1989 murowany  

Lublin parafialny św. Andrzeja Boboli 1987–1995 murowany  

Świdnik parafialny Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 1978–1985 murowany  

Lublin parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa 1985–1988 murowany  

Puławy parafialny Miłosierdzia Bożego 1981–1993 murowany  

Lublin parafialny Miłosierdzia Bożego 1985–1991 murowany  

Zamość parafialny Matki Bożej Królowej Polski 1986–1993 murowany  

Lublin parafialny Matki Bożej Królowej Polski 1982–1991 murowany  

Lublin parafialny Dobrego Pasterza 1988–1995 murowany  

Lublin parafialny bł. Jadwigi Królowej Polski 1982–1985 murowany  

Ko
śc

io
ły

 śr
ed

ni
e 

[2
50

–
50

0m
2 ] 

Stróża parafialny 
Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej 

Częstochowskiej 
1985–1991 murowany  

Rogóźno parafialny św. Wawrzyńca 1983–1990 murowany  

Wielącza parafialny św. Stanisława BM 1985–1989 murowany  

Lublin parafialny św. Stanisława BM 1985–1989 murowany  

Lublin parafialny św. Maksymiliana Kolbe 1982–1991 murowany  

Cyców parafialny św. Józefa 1985–1995 murowany  

Lublin parafialny św. Józefa 1985–1995 murowany  

Tworyczów parafialny św. Ap. Piotra i Pawła 1984–1987 murowany  

Tomaszowice parafialny św. Ap. Piotra i Pawła 1982–1987 murowany  

Lublin parafialny św. Antoniego Padewskiego 1988–1992 murowany  

Rejowiec Fabryczny parafialny Podwyższenia Krzyża Św. 1983–1987 murowany  

Niedrzwica Duża parafialny Podwyższenia Krzyża Św. 1983–1986 murowany  

Świdnik Duży parafialny 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy 
1983–1986 murowany  

Lubartów parafialny 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy 
1982–1987 murowany  

Piotrków, k. Lublina parafialny Dobrego Pasterza 1980–1985 murowany  

Świdnik parafialny Chrystusa Odkupiciela 1986–1993 murowany  

Lublin parafialny bł. Urszuli Ledóchowskiej 1990–1995 murowany  

Ko
śc

io
ły

/k
ap

lic
e 

m
ał

e 
[p

on
iż

ej
 2

50
m

2 ] Wólka Lubelska parafialny Trójcy Św. 1985–1989 murowany  

Żdanów parafialny św. Stanisława BM 1981–1989 murowany  

Zezulin parafialny św. Maksymiliana Kolbe 1987–1990 murowany  

Ćmiłów parafialny Św. Ducha 1987–1995 murowany  

Lublin parafialny Przemienienia Pańskiego 1990–1992 murowany  

Radawiec Duży parafialny 
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy 
1985–1992 murowany  

Nasutów parafialny Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 1990–1995 murowany  

Węglin parafialny 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny 
1980–1989 murowany  
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Wielkość 
świątyni 

Miejscowość 
Kościół/ 
kaplica 

Wezwanie 
Data 

realizacji 
Materiał 

budowlany 

Przynależność 
parafialna 

kaplic 
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m
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[p
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 2

50
m
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Wilczopole parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 1985–1987 murowany  

Piotrowice Małe parafialny Miłosierdzia Bożego 1984–1987 murowany  

Harasiuki parafialny Miłosierdzia Bożego 1984–1992 murowany  

Krasnystaw parafialny Matki Bożej Pocieszenia 1987–1993 murowany  

Nadrybie parafialny Matki Bożej Królowej Świata 1985–1987 murowany  

Bystrzyca Stara parafialny Matki Bożej Królowej Polski 1982–1984 murowany  

Kazimierzówka parafialny Matki Bożej Częstochowskiej 1991–1992 murowany  

Oleśniki parafialny Matki Bożej Częstochowskiej 1982–1987 murowany  

Nieledew parafialny Matki Bożej Częstochowskiej 1983–1987 murowany  

Żabia Wola parafialny Matki Bożej Częstochowskiej 1983–1984 murowany  

Ludwin parafialny Matki Bożej Częstochowskiej 1983–1985 murowany  

Turka, k. Lublina parafialny Ciała i Krwi Pańskiej 1985–1988 murowany  

Stok kaplica Trójcy Św. 1985–1992 murowany Klementowice 

Janiszów kaplica św. Stanisława BM 1984–1987 murowany Borów 

Małochwiej Duży kaplica św. Maksymiliana Kolbe 1984–1988 murowany Krasnystaw 

Krępiec kaplica św. Józefa Robotnika 1985–1987 murowany Kazimierzówka 

Kierz kaplica św. Jana Chrzciciela 1982–1985 murowany Bełżyce 

Ciechanki Łęczyńskie kaplica św. Izydora 1985 murowany Łęczna 

Śniadówka kaplica 
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 

Wiernych 
1983–1990 murowany Baranów 

Jakubowice Konińskie kaplica Miłosierdzia Bożego 1989–1992 murowany Dys 

Skowieszyn kaplica Miłosierdzia Bożego 1983–1988 murowany 
Puławy 

Włostowice 

Jędrzejówka kaplica Matki Bożej Królowej Polski 1981–1986 murowany Radzięcin 

Nowa Wola kaplica Matki Bożej Częstochowskiej 1983–1985 murowany Serniki 

Ro
zb

u-

do
w

a 

Lublin, ul. Lipowa rektoralny Wszystkich Świętych 1990–1993 murowany  

Milejów parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1989–1995 murowany  

Bychawa parafialny św. Jana Chrzciciela 1988–1995 murowany  

Ad
ap

-

ta
cja

 

Pilaszkowice kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa 1985–1989 drewniany Częstoborowice 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Znaki wiary i wyzwolenia, red. Cz. Szczęsny, T. Bodak, Z. Torba, 
Lublin 1996. 
 

W sporządzonej w 1985 r. przez dyrektora Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Woje-
wódzkiego w Lublinie notatce służbowej w sprawie realizacji oraz finansowania inwestycji 
sakralnych, jak również ofiarności wiernych, adresowanej do Urzędu do spraw Wyznań  
w Warszawie, charakteryzowano te kwestie w sposób następujący: „Nadal utrzymuje się 
na niezmienionym poziomie ofiarność w rejonach wiejskich. […] Tendencje wyraźnie 
spadkowe zaznaczają się w rejonach miejskich, a szczególnie w dużych aglomeracjach 
/np. Lublin/. […] Zdarzyło się wiele przypadków unikania składania ofiar. Zaznaczają się 
również tendencje spadkowe na tzw. tace. Władze diecezjalne utworzyły scentralizowany 
fundusz budownictwa sakralnego. Poszczególne parafie są zobowiązane do przekazywania 
na ten cel 3-ch tac rocznie. Istnieje prawdopodobnie również specjalny fundusz tworzony 
ze środków zagranicznych. […] Materiały budowlane objęte centralnym rozdzielnictwem, 
przydzielane są przez Wojewódzki Zespół Gospodarki Materiałowej działający przy Woje-
wódzkiej Komisji Planowania. Niektóre, jak np. cement kupowane są w wolnej sprzedaży 
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od producentów. Natomiast cegła – podstawowy materiał budowlany – kupowana jest w ce-
gielniach prywatnych oraz pochodzi z produkcji własnej cegielni w Udryczach k./ Zamościa. 
Zdaniem naszym część materiałów pochodzi także od mieszkańców /w miejscu budowy/, 
którzy przekazują na ten cel własne przydziały, oraz w niewielkim zakresie z przedsię-
biorstw handlowych pozyskane dzięki »układom«. […] Generalnie, wykonawstwo to system 
gospodarczy, bez udziału firm państwowych. Podstawowe prace wykonywane są w »czynie 
społecznym«. Uczestniczą w nim wszystkie grupy zawodowe począwszy od robotników,  
a skończywszy na kadrze technicznej i inteligencji. […] Inwestycje powyżej 600 m2 to 
kaplice lub kościoły – obiekty wielofunkcyjne. Natomiast inwestycje o powierzchni poniżej 
600 m2 spełniają funkcję kaplic z punktami katechetycznymi o powierzchni od 250–590 m2. 
W stosunku do roku 1981 zaznaczyły się tendencje spadkowe. W opinii ordynariusza decy-
dują o tym wzrastające koszty budowy i przyszłej eksploatacji. Instrumentem w tym zakresie 
jest działająca przy Kurii Rada do Spraw Budowy i Rozbudowy obiektów sakralnych i ko-
ścielnych […]. Samoistne punkty katechetyczne, których powierzchnia nie przekracza 
150 m2, stanowią około 10% inwestycji realizowanych. Z ogólnej ilości wydanych w latach 
81–82 zezwoleń /zgody Wydziału/ w większości przypadków inwestorzy wnioskowali o roz-
szerzenie zakresu rzeczowego i budowę punktów katechetycznych z kaplicami […]. Wystę-
pują częste przypadki rozpoczynania budów na podstawie tylko zezwolenia Wydziału lub 
dodatkowo informacji o terenie – bez właściwego zezwolenia budowlanego […]. Daje się 
odczuć zniechęcenie ze strony społeczeństwa, szczególnie w Lublinie odnośnie finansowa-
nia inwestycji rozpoczętych. Podobna opinia dotyczy zamierzeń na przyszłość i prawdopo-
dobnie będzie się pogłębiać”79. 

 

 
 

Ryc. 1. Kościoły parafialne diecezji lubelskiej wzniesione w latach 1981–1992. 
 

Źródło: Opracowanie naukowe mapy – Joanna Kumor-Mielnik, opracowanie kartograficzne –  
Sławomir Mielnik. Por. J. Kumor-Mielnik, Sieć dekanalna i parafialna (archi)diecezji lubelskiej  

w latach 1805–2005, Lublin 2011, s. 247–249, 255–258. 

                                                           
79 APL, UWL WdsW, sygn. 1/12, Nadzór nad kościołem rzymskokatolickim 1985–, k. 10–12. 



Budownictwo kościołów parafialnych (archi)diecezji lubelskiej…  209 
 

 

Trudno ocenić, w jakim stopniu notatka urzędnika oddaje faktyczne nastroje społeczne 
w stosunku do budownictwa sakralnego, a na ile jest ona jednostronną, subiektywną opinią 
autora w przedmiocie, o którym pisze. Faktem jest, że owocem walki i przetargów Kościoła 
z władzami państwowymi o legalną budowę nowych świątyń stał się dynamiczny ruch wzno-
szenia obiektów sakralnych, który przybrał wręcz charakter manifestu wiary i poparcia 
dla hierarchii kościelnej. Imponująca liczba kościołów parafialnych powstałych w omawia-
nym okresie na obszarze (archi)diecezji lubelskiej stanowi – jak już wcześniej wspomnia-
łam – blisko połowę świątyń zbudowanych w okresie 200 lat na historycznym i obecnym 
terytorium diecezji, a od 1992 r. – archidiecezji lubelskiej. 

 
 

 ................................................................................................  
Construction of Parish Churches in the Lublin (Arch)Diocese  

in the Nineteen-Eighties and Its Continuation in the Nineties. 
Statistical Comparison 

 

The article schematically presents the range and outline of the issues 

concerning the building of parish churches in the Lublin diocese (and since 

1992 – archdiocese) in the nineteen-eighties and nineties. This outline is an 

introduction to a broader study of the research problems in question. The 

subject of discussion is construction in the sense of a process, during which 

investments connected with building sacred and church facilities were initia-

ted and implemented in the difficult and changeable period of People’s Po-

land and from 1990 – under democratic conditions. The nineteen-eighties 

witnessed an unprecedented explosion of church building, which continued 

in the next decade. In the area of the Lublin (arch)diocese over 130 parish 

churches were built situated mainly in large towns and in the northern and 

central part of the diocese. This unquestionably impressive number of new 

churches and other facilities built in a relatively short time is the result of 

many-year-long efforts and negotiations with communist authorities over 

church construction that were undertaken by the then Bishop Ordinary of 

the Lublin diocese, Bolesław Pylak. The text omits the issues concerning the 

architecture and architects of church buildings because they are a separate 

research problem that requires detailed analysis.  
 

Keywords: church building, church, parish, diocese, archdiocese, communist 

authorities 
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 „Wysłać ludzi na trasę”. 

O planach odbicia przez Armię Krajową transportów więźniów. 

Przyczynek 

 
 
W lutym 1943 r. wywiad Armii Krajowej rozważał możliwość odbicia więźniów z tran-

sportu z obozu na Majdanku do Auschwitz oraz osadzonych z Białegostoku. Według wy-
wiadu pierwsza akcja miała być łatwa do przeprowadzenia, ale odstąpiono od jej realizacji, 
prawdopodobnie nie chcąc dekonspirować opracowanego sposobu wykonania operacji. 
Przypuszczano bowiem, iż będzie on mógł zostać wykorzystany „w wypadkach koniecz-
nych”. Niewykluczone, że uznano, iż odbyłoby się to ze szkodą dla pozostałych uwięzionych. 

Wiemy o tym wszystkim ze znajdującego się w archiwum Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Warszawie raportu Oddziału II Komendy Głównej AK (kryptonim XX1). Był to kolej-
ny meldunek w tej kwestii, złożony już po rozpoznaniu możliwości odbicia transportu, 
jednak niestety zarówno wcześniejsze raporty, jak i cząstkowe rozkazy Komendanta Głów-
nego nie zachowały się. W notatce, o której mowa, napisano: „Dnia 1 lutego 1943 r. otrzy-
małem wiadomość, że przez Warszawę przejdzie z Majdanka do Oświęcimia w dniach 2 II 
i 5 II rb. transport z więźniami politycznymi. Jednocześnie otrzymałem polecenie zorien-
towania się w możliwościach odbicia tych transportów. W tym celu wysłałem 2-ch ludzi 
na szlak przechodzącego pociągu dla zbadania sytuacji”2. 

Autor meldunku przytoczył następnie sprawozdanie jednego z wysłanych zwiadow-
ców: „Dnia 2 II rb. udałem się pociągiem lubelskim godz. 656 do Garwolina, gdzie oczeki-
wałem na pociąg idący z Lublina w kierunku Warszawy z doczepionym wagonem z więź-
niami. O godz. 1330 wsiadłem w Garwolinie do pociągu lubelskiego, w którego składzie jako 
ostatni wagon szedł specjalny wagon towarowy z więźniami. Wagon miał boczne wejście 
do przedziału eskorty składającej się z 4-ch funkcjonariuszy G-o [Gestapo]. Z przedziału 
eskorty wchodziło się do drugiej części wagonu zajętej przez więźniów. Celem uwolnienia 
więźniów należy wykonać następującą akcję: jeden człowiek, najlepiej z pośród kolejarzy, 
wsiada na ów pociąg w Garwolinie, dostaje się na ostatni wagon przed doczepioną towarówką 
z więźniami i ma za zadanie odczepienie wagonu w odpowiednim punkcie. Punktem najod-
powiedniejszym odczepienia wagonu będzie miejsce między stacjami Zabieżki–Celestynów, 
bliższe Zabieżek. Z jednej strony daje on całkowitą osłonę (las i wał), z drugiej strony toru 
odkryte pola. Sygnałem dla oczekujących wagonu, będzie płachta biała zawieszona w widocz-
nym miejscu na drzewie. W tym terenie oczekuje zasadzka. Ludzie na zasadzkę w ilości  
6-ciu udają się rannym pociągiem do stacji Zabieżki, skąd piechotą idą na oznaczone miej-
sce i przygotowują zasadzkę. W momencie odczepienia wagonu, gdy ten zwalnia, eskorta 
na pewno otworzy drzwi, celem zorientowania się w sytuacji, wówczas 2-ch ludzi ukrytych 

                                                           
1 P. Matusak, Wywiad Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 2002, s. 502. 
2 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Armia Krajowa [dalej: 

AIPN, MBP, AK], sygn. 60, Meldunek o transportach z więźniami politycznymi z obozu na Majdanku do Oświęcimia, 
luty 1943 r., k. 10. 
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przy samym torze wrzuci do wewnątrz granat. Reszty dokona się przy pomocy pistoletów 
pozostałych 3-ch ludzi, 6-ty z bronią maszynową (pistolet maszynowy) musi panować  
nad sytuacją i kryć całą akcję. Po wypuszczeniu więźniów uważam za wskazane wagony 
podpalić”3. 

Paradoksalnie, właśnie sprawa małej liczby potencjalnych uwolnionych budziła wątpli-
wości dowódcy zwiadowcy. W dalszej części meldunki pisał on: „Przytoczony raport [osoby 
wysłanej na zwiad – A. P.] daje obraz sytuacji. Ze swej strony uważam, że akcja nie jest trud-
na w wykonaniu i w każdym wypadku może się udać. Zachodzi tylko pytanie, czy w obecnej 
chwili (pierwsze nieliczne transporty) warto jest przeprowadzać tę akcję, dekonspirując 
jeden z najłatwiejszych sposobów wykonania (wykluczone jest opanowanie transportu 
przez zatrzymanie pociągu i sterroryzowanie postronnych pasażerów), jeśli możemy się 
spodziewać, że transporty takie w większych składach będą jeszcze odchodziły. Poza tym 
uważam, że odbijanie jednego czy 2-ch wagonów może być tylko demonstracją, która 
wyjdzie na dobre kilkudziesięciu ludziom, natomiast może być przykra w skutkach dla 
pozostałych więźniów oraz może uniemożliwić akcję w wypadkach koniecznych. O ile te 
zastrzeżenia odpadałyby, melduję, że dnia 5 II 43 tym samym pociągiem co dnia 2-go  
b. m. przejdzie transport składający się z 2-ch wagonów”4. 

Pamiętajmy, że zarówno społeczność, jak i konspiracja miały świeżo w pamięci duże 
łapanki uliczne w Warszawie z 15–17 stycznia 1943 r., z których ok. 6 tys. osób wywieziono 
następnie do obozu na Majdanku. Jednocześnie 17 stycznia w tym samym kierunku ruszył 
z Pawiaka transport więźniów politycznych, w tym 1005 mężczyzn i 311 kobiet. Łącznie 
w dniach 16–20 stycznia do KL Lublin przybyły cztery transporty. Część więźniów  
z łapanek, którzy dotarli na Majdanek, Niemcy zwolnili. Wiemy także, iż w tym okresie do 
lubelskiego obozu przyjeżdżały pociągi z więźniami z innych miast, m.in. 8 stycznia 
przybył tzw. transport radomski, którym przewieziono 1200 więźniów politycznych osa-
dzonych uprzednio w więzieniach w Radomiu, Częstochowie, Piotrkowie i Skarżysku 
Kamiennej. Niemcy kierowali również na Majdanek osoby schwytane w obławach w dy-
strykcie lubelskim między 11 a 18 stycznia5. Trudno jednak rozstrzygnąć, jacy więźniowie 
znaleźli się w transportach z KL Lublin do Auschwitz, ale można przypuszczać, iż wywiad 
kojarzył ich z łapankami warszawskimi.  

Wiemy także, iż podziemie posiadało informacje o przywożeniu więźniów z Białego-
stoku. W drugim krótkim raporcie z lutego 1943 r. donoszono (pisownia oryginalna): 
„Dnia 5 II, 7 II, 8 II przechodzić będą przez W-wę transporty z więźniami politycznymi  
z Grodna i Białegostoku na Oświęcim. Liczba więźniów ok. 2800. Co do więźniów dokład-
nych informacji dotychczas nie otrzymałem. Informator mój nie jest pewien, czy nie będą 
to transporty żydowskie. Wg mojego mniemania, należy sądzić, że raczej tak. Bliższe 
informacje co do powyższych transportów otrzymam dnia 4 II o godz. 16-tej i natychmiast 
będę meldował. O ile transporty te nadawałyby się do odbicia, należałoby już dnia 5 II 
wysłać ludzi na trasę (szlak Małkinia–Warszawa) celem przygotowania odpowiednich 

                                                           
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 W. Bartoszewski, Warszawski pierścień śmierci 1939–1944, Warszawa 1970, s. 226–227; Z. Leszczyńska, 

Transporty i stany liczbowe obozu, [w:] Majdanek 1941–1944, red. T. Mencel, Lublin 1991, s. 102; T. Strzembosz, 
Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1978, s. 163–164; K. Marczewska, W. Ważniewski, 
Obóz koncentracyjny na Majdanku w świetle Akt Delegatury Rządu RP na Kraj, „Zeszyty Majdanka” 1973, t. 7,  
s. 145–146, 147, 170; I. Caban, Z. Mańkowski, Informacje o obozie na Majdanku w aktach Delegatury Rządu RP na 
Kraj, „Zeszyty Majdanka” 1967, t. 2, s. 101. 
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środków dla wykonania zadania. Transporty te będą towarowe i tylko z więźniami. Przy-
puszczać należy, że jeden transport będzie liczył 800–1000 ludzi”6. 

W tym czasie Niemcy rzeczywiście planowali deportacje Żydów z Białegostoku do 
obozów zagłady w Oświęcimiu i Treblince. Akcję rozpoczęto w grudniu 1942 r. Ostatecznie 
15 stycznia 1943 r. w Berlinie sporządzono rozkład jazdy transportów do obozów zagłady 
w Oświęcimiu i Treblince do 18 lutego. Zgodnie z nim od 5 do 13 lutego trzy składy miały 
ruszyć w kierunku Oświęcimia, a pięć do Treblinki. 1 lutego wydano w Krakowie rozkład 
jazdy ze specjalnymi pociągami Żydów do Treblinki. 4 lutego Mordechaj Tennenbaum, 
który przewodził konspiracji żydowskiej w getcie w Białymstoku, został poinformowany 
przez Efraima Barasza – przewodniczącego białostockiego Judenratu o planowanej akcji7. 

Wydaje się, że cytowany raport AK o transportach z Grodna i Białegostoku jest właśnie 
z tego okresu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że bazował on na 
doniesieniach działającej na kolei siatki wywiadowczej. Wątpliwości co do narodowości 
więźniów zdają się sugerować, że informacja została uzyskana od kolejarzy warszawskich. 
Autor raportu wspomina, że po uzyskaniu dodatkowych danych będzie „natychmiast 
meldował”. Wydaje się, iż oczekiwał instrukcji odnośnie wysłania ludzi na zwiad. Wydaje 
się więc, że w tej sprawie musiała mieć miejsce wymiana kolejnych wiadomości między 
Oddziałem II a Komendantem Głównym. Niestety, żaden jej ślad się nie zachował. 

Zestawienie dat występujących w obu raportach: o transportach więźniów z Białegostoku 
i z obozu na Majdanku, pozwala stwierdzić, że musiały one powstać niemalże w jednym 
dniu. Można postawić tezę, że meldunek „białostocki” był pisany pod wrażeniem informa-
cji z meldunku o osadzonych z Majdanka. Może o tym świadczyć chociażby narracja, 
bowiem jest to dokument krótki, rzeczowy, brak w nim jakichkolwiek wątpliwości 
odnośnie zagrożenia wynikającego z ilości osób, które miały zostać uwolnione.  

Trudności interpretacyjne budzą natomiast słowa „o ile transporty te nadawałyby się 
do odbicia”. Być może odnoszą się one tylko do spraw technicznych. Mogą wskazywać, iż 
autor raportu zdawał sobie sprawę z podobieństw i różnic pomiędzy pociągami z Białego-
stoku a tymi, w których przewożono więźniów z Majdanka. Zarówno transporty z Żydami, 
jak i z więźniami KL Lublin były pilnowane przez nieliczną eskortę rozlokowaną w jednym 
lub dwóch wagonach osobowych. „Pociągi specjalne” z deportowaną ludnością żydowską 
były jednak liczne i nie było w nich „postronnych pasażerów”. Z jednej strony w przypadku 
akcji eliminowałoby to utrudnienie wspominane przez autora meldunku o więźniach  
z Majdanka, z drugiej powodowałoby, że operacja musiałaby mieć inny charakter – odcze-
pienie wagonów raczej nie wchodziłoby w grę, pociąg musiałby zostać zatrzymany. Wyma-
gałoby to zaangażowania większych sił AK. A tego – jak wiemy – obawiał się autor pierw-
szego meldunku. 

Pozostaje tylko pytanie, czy odbicie transportów żydowskich mogło zostać uznane za 
„akcje w wypadkach koniecznych”. Nie można wykluczyć kolejnej interpretacji, że słowa 
„o ile transporty te nadawałyby się do odbicia” mogły oznaczać nie sprawy techniczne, ale 
to, że tylko transporty z więźniami politycznymi miały być objęte taką ewentualną akcją. 
Nie mamy żadnych innych wskazówek mogących rozstrzygnąć, która interpretacja jest 
prawdziwa. 

Data wytworzenia obu omawianych dokumentów zbiegła się w czasie z poleceniami 
komendanta głównego AK gen. Stefana Roweckiego, ps. Grot, dotyczącymi rozpracowania 
                                                           

6 AIPN, MBP, AK, sygn. 60, Meldunek, luty 1943 r., k. 8. 
7 S. Bender, „Akcja Reinhardt” w okręgu białostockim, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym 

Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004, s. 213–214. 
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i przygotowania planów „napadów” na obozy na Majdanku i w Trawnikach (rozkaz  
z 27 I 1943 r.) i prawdopodobnie na dwa obozy w Treblince (rozkaz z 27 I 1943 r.)8. Wszyst-
kie one obrazują kulminacyjny moment przejścia AK „od biernego oporu do walki ograni-
czonej”, czyli przystąpienia do wzmożonej dywersji i akcji odwetowej za terror niemiecki. 
Zmiana ta została zapoczątkowana jesienią 1942 r. W sprawie Polaków zdecydowały o tym 
wzmożone akcje niemieckich urzędów pracy (od sierpnia/września 1942 r.), łapanki ulicz-
ne oraz pacyfikacja i wywózki ludności na Zamojszczyźnie (od listopada 1942 r.)9. 

30 września 1942 r. w Raporcie w sprawie akcji odwetowej gen. Rowecki pisał: „Terror 
niemiecki w Polsce osiąga swój punkt kulminacyjny. Zbrodnie niemieckie są dziś na porząd-
ku dziennym w potwornej skali i pozwalają domyślać się potworniejszych jeszcze zamia-
rów. Tajne rozkazy Himmlera z marca i lipca br. przewidują w r. bież. ostateczną likwi-
dację sprawy żydowskiej w Europie wsch. oraz pacyfikację Polaków, likwidując w podob-
ny sposób warstwę przodowniczą narodu. Na przykładzie Żydów, przy milczeniu całego 
świata, Polacy obserwują szybki i pewny w skutkach mord masowy kilku milionów ludzi, 
oczekując swojej kolei. Groźba ta nabiera z każdym dniem większych szans realizacji”. 
Komendant główny konkludował: „uważam za bezwzględnie konieczne zahamowanie 
fali terroru” i proponował Naczelnemu Wodzowi gen. Władysławowi Sikorskiemu 
zastosowanie środków odwetowych10. 

Wiemy ostatecznie, że nie doszło do odbicia ani transportów z Białegostoku, ani z obozu 
na Majdanku. Pytanie, dlaczego tak się stało, pozostaje otwarte. Można jedynie snuć przy-
puszczenia, iż w końcu uznano, że nie można było tych operacji zaliczyć do „akcji w wy-
padkach koniecznych”. Niewykluczone także, iż na taką decyzję miał wpływ fakt zwalnia-
nia przez Niemców osadzonych w KL Lublin, a dowództwo Armii Krajowej uznało, że ewen-
tualna akcja może pogorszyć sytuację więźniów zarówno zwalnianych, jak i pozostawio-
nych w niewoli. 

                                                           
8 P. Matusak, op. cit., s. 504–506. 
9 Na temat tego zwrotu zob. np.: T. Strzembosz, op. cit., s. 87; T. Szarota, Stefan Rowecki Grot, Warszawa 

1985, s. 205–209; Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach 
społeczeństwa, Lublin 1978, s. 298; C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, 
s. 328–329. Zob. też opinię: D. Libionka, ZWZ–AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich, 
[w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006, 
s. 55–56. Moje uwagi zawarłem też w: A. Puławski, Sowiecki partyzant – polski problem, „Pamięć i Sprawiedliwość” 
2006, nr 1 (9). 

10 Gen. S. Rowecki do centrali: żądanie odwetu na Niemcach celem zahamowania fali represji, 30 IX 1942 r., data 
wysł. 3 X 1942, [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 6: Uzupełnienia, red. K. Iranek-Osmecki  
[et al.], Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 261–263. 
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Rekonstrukcje walk jako sposób upamiętniania historii regionu  

na przykładzie inscenizacji historycznej  

pt. Lubelszczyzna 1944 – wyzwolenie czy druga niewola?  

 
 

Rekonstrukcja historyczna dotycząca wydarzeń z XX w. jako sposób na budowę i utrwalanie 
pamięci 

Pamięć dotycząca wydarzeń historycznych jest jednym z elementów tworzących i kon-
solidujących wspólnotę narodową. Może być niestety wybiórcza, co przekłada się na koniecz-
ność realizowania zbalansowanej i odpowiedzialnej polityki historycznej, co jest ważnym 
i niezwykle trudnym zadaniem. Dotyczy to historii Polski XX w., który stanowi jeden z naj-
tragiczniejszych okresów dla naszego kraju. Nie deprecjonuję w żaden sposób wcześniej-
szych epok; są on równie ważne i pamięć o nich jest równie potrzebna, jednak w niniej-
szym artykule chcę się skupić na najbardziej żywej w społeczeństwie pamięci historycznej 
dotyczącej wydarzeń z ubiegłego stulecia. 

Kształtowanie pamięci historycznej odbywa się przede wszystkim w trakcie edukacji 
szkolnej poprzez realizację odpowiednich treści wpisanych w programy nauczania. Dydak-
tykę uzupełniają obchody świąt państwowych. Trzeba dodać, że zarówno nauka szkolna, 
jak i oficjalne przemówienia, składanie wieńców na grobach i pod pomnikami nie są 
najskuteczniejszym motywatorem do zgłębiania dziejów. Problem ten dotyczy szczególnie 
dzieci i młodzieży, które w dobie powszechnego dostępu do telewizji i Internetu wybierają 
łatwiejsze w odbiorze i atrakcyjniejsze w formie sposoby prezentacji przeszłości – filmy1, 
programy edukacyjne, gry komputerowe, zdjęcia i infografiki publikowane przez amatorów 
w serwisach społecznościowych, a także rekonstrukcje będące sposobem czynnego uczest-
nictwa w historii. 

Z budowaniem pamięci o przeszłości wiąże się w sposób nierozerwalny problem jej 
utrwalania. Zgodnie z łacińskim powiedzeniem Repetitio est mater studiorum najlepszymi 
rozwiązaniami są: powtarzanie, ponowne analizowanie, uporczywe nieraz przypominanie 
wydarzeń historycznych. Proces ten zaczyna się w szkole, gdzie sprawdza się wiedzę uczniów 
ze znajomości przeszłości poznanej na lekcjach. Utrwalanie należy także do zadań innych 
podmiotów: urzędników państwowych, filmowców, naukowców, amatorów i popularyzato-
rów działających głównie w Internecie, wreszcie rekonstruktorów. Widać zatem, że budo-
wanie i umacnianie pamięci historycznej to procesy ciągłe i wzajemnie się przenikające. 

Odtwórstwo historyczne zajmuje w tej działalności ważne miejsce2. Dzieje się tak 
dzięki bezpośredniej interakcji między aktorem a widzem oraz dzięki bliskości wydarzeń, 

                                                           
1 M.in.: Jeśli zapomnimy o nich… [film], reż. A. Sikorski, Polska 2014; Wołyń [film], reż. W. Smarzowski, 

Polska 2016. 
2 Z uwagi na ważne miejsce w działalności popularyzatorskiej historii rekonstrukcje stały się obiektem zain-

teresowania zarówno historyków, socjologów, jak i kulturoznawców. Zob. T. Szlendak, Grupy odtworzeniowe. 
Rekonstrukcja dziedzictwa i kultura w działaniu [raport], Warszawa 2012; P.T. Kwiatkowski, Rekonstrukcje 
historyczne jako sposób doświadczania przeszłości, [w:] idem, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie 
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jakie mają miejsce na polu rekonstrukcyjnym. Pomijając kwestie związane z upamiętnia-
niem wielkiej historii w miejscach z nią bezpośrednio niepowiązanych3, najczęstszym ro-
dzajem inscenizacji są te przybliżające oglądającym przeszłość ich ziemi (okolicy, regio-
nu). Do najbardziej znanych cyklicznych wydarzeń tego typu należą Sarnowa Góra 1920, 
Ossów 1920, Bitwa pod Łomiankami 1939, Tomaszów Lubelski 1939, Mława 1939 czy in-
scenizacje organizowane dla uczczenia powstania warszawskiego, której przykładem była 
rekonstrukcja Lubelszczyzna 1944 – wyzwolenie czy druga niewola? 

W przypadku rekonstrukcji historycznej, podobnie jak w odniesieniu do działań ama-
torskich popularyzatorów przeszłości, kwestią zasadniczą jest prawdziwość przekazu – 
zarówno w kwestii wyglądu aktorów, jak i wypowiadanych przez nich słów. Widz, obser-
wując inscenizację i rozmawiając z odtwórcą, oczekuje, że przekazywane mu informacje 
będą rzetelne i zweryfikowane. Czasem bowiem uczestnik sięga do źródeł, by samodzielnie 
ocenić wiarogodność danych pozyskanych podczas wydarzenia rekonstrukcyjnego. Przedsta-
wianie nieprawdy działa zatem zawsze na szkodę wskutek tworzenia fałszywego wyobra-
żenia bądź utrwalania szkodliwych mitów. Nie wdając się w niepotrzebne dywagacje na 
temat ilości guzików czy faktury i kolorów materiałów, można wprost powiedzieć, że grupa 
reprezentująca niski poziom odtwórstwa – na przykład używająca elementów wyprodu-
kowanych kilka dekad po wojnie lub interpretująca dowolnie regulaminy mundurowe – 
zwyczajnie oszukuje widza. Nieważne, czy te różnice są duże, czy małe, faktem jest, że takie 
kłamstwo porównywalne jest do podania nieprawdziwych dat czy zmyślonych faktów. 
Merytoryczne przygotowanie rekonstruktora jest więc kwestią fundamentalną w kontek-
ście budowania i utrwalania pamięci.  

Odtwórca jest zatem zobowiązany do rzetelnego przybliżenia i wyjaśnienia widzowi 
szczegółów przedstawianego wydarzenia4. Spada zatem na niego duża odpowiedzialność  
i dlatego niepokojący jest coraz większy udział w ruchu odtwórczym wspomnianych już 
grup, które prezentują wybrane tematy w sposób wybiórczy, a więc nieprofesjonalny. Tacy 
rekonstruktorzy nie rozwijają pamięci historycznej, a wręcz jej szkodzą, pokazując 
podczas inscenizacji i po nich zafałszowaną, niepełną lub upolitycznioną wersję.  

 
Dobór grup rekonstrukcyjnych 

Do udziału w inscenizacji Lubelszczyzna 1944 zostało zaproszonych kilka grup odtwór-
czych, które miały reprezentować główne strony biorące udział w walkach na Lubelszczyźnie 
w 1944 r., tzn. wycofujących się Niemców (Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grena-

                                                           
transformacji, S. Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości, t. 2, Warszawa 2008, s. 110–185; K. Baraniecka-
-Olszewska, Jak to na wojence ładnie – o przedstawianiu nieprzedstawialnego w rekonstrukcjach historycznych, [w:] 
Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla profesora Lecha Mroza, red. Ł. Szmyrski, K. Wasz-
czyńska, Warszawa 2013, s. 411–425; M. Bogacki, Wybrane problemy odtwórstwa wczesnośredniowiecznego w Polsce. 
Zagadnienia ogólne i próba charakterystyki środowiska, [w:] Kultura ludów Morza Bałtyckiego, t. 2: Nowożytność  
i współczesność, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2008, s. 216–269; G. Antoszek, K. Sałamacha, N. Sola, 
Rekonstrukcja, czyli co?, [online:] http://historia.org.pl/2015/01/02/rekonstrukcja-czyli-co/ [dostęp: 17 X 2016]. 

3 Przykładami mogą być: Odyseja Historyczna w Kutnie, Strefa Militarna w Gostyniu, Łabiszyńskie Spotka-
nia z Historią czy Monte Cassino na zamku w Ogrodzieńcu. Odbywają się tam inscenizacje bitew rozegranych  
w Czechach, Niemczech, Rosji, Holandii, Francji, Afryce czy nawet w czasie wojny w Wietnamie. 

4 Zainteresowanych odesłam do Internetu, gdzie w serwisie YouTube udostępniony został film nakręcony przez 
jednego z widzów inscenizacji Lubelszczyzna 1944 – wyzwolenie czy druga niewola?, pokazujący członka Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Grenadiere” w trakcie wyjaśniania zainteresowanym szczegółów budowy i wykorzystania 
karabinu maszynowego MG-42. Film dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=cnkXhd5D80s 
[dostęp: 18 X 2016]. 
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diere”), nacierających czerwonoarmistów i funkcjonariuszy NKWD (Lubelska Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej „Front” i Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej „Kalina 
Krasnaja”), żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego5 (LGRH „Front”) oraz żołnierzy 8 Pułku 
Piechoty Legionów Armii Krajowej (Towarzystwo Historyczne „Rok 1920”, Radzyńskie 
Stowarzyszenie Kawaleryjskie i Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej). Zaproszona 
została także grupa Pionier 39, która miała się wcielić w saperów Wehrmachtu, jednak  
w ostatnich dniach przed inscenizacją odwołała swój przyjazd. Członkowie wymienionych 
zespołów są pasjonatami historii, barwy i broni, mają wieloletnie doświadczenie w rozpow-
szechnianiu wiedzy o przeszłości, a część z nich zajmuje się historią zawodowo. Wielu z nich 
ma za sobą udział w produkcjach filmowych w charakterze umundurowanych statystów, 
a często także pełnili rolę konsultantów w sprawach historycznych i kostiumowych. Z kolei 
spośród ok. 50 osób uczestniczących w inscenizacji większość stanowili studenci i absolwenci 
studiów historycznych lub innych kierunków humanistycznych. 

Zaproszenie grup rekonstrukcyjnych zaczyna się zwykle od określenia, jakiego okresu 
historycznego ma dotyczyć inscenizacja, przy czym, w przypadku dobrze zbadanych etapów 
dziejów, nie można wskazywać wyłącznie ogólnych ram czasowych. Ponadto konieczne 
jest opracowanie tzw. minimum mundurowego, czyli listy umundurowania, wyposażenia 
i uzbrojenia, które powinien mieć rekonstruktor wychodzący w teren podczas inscenizacji. 
Do realizacji projektu Lubelszczyzna 1944 potrzebni byli odtwórcy dysponujący ekwipun-
kiem odpowiednim dla lata 1944 r. i pod tym kątem zostały zawężone poszukiwania. Wybór 
zespołów jest dość duży, szczególnie wśród osób rekonstruujących żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego, jednak grupy znacząco różnią się poziomem odtwórczym. Można 
bowiem przyjąć, że nie więcej niż 10% rekonstruuje historię w sposób dobry lub bardzo 
dobry. Poszukiwania odpowiednich zespołów prowadzi się w oparciu o kontakty nawiąza-
ne w trakcie różnych inscenizacji lub w Internecie, gdzie na własnych stronach lub porta-
lach społecznościowych grupy dokumentują swoją działalność. 

Rekonstruktorzy, którzy zrealizowali scenariusz Lubelszczyzna 1944, podczas przygoto-
wań do inscenizacji wykazali dużą determinację w poszukiwaniu źródeł, które pozwoliły-
by im jak najdokładniej odtworzyć postacie z lat czterdziestych XX w. nie tylko w zakresie 
odtwórstwa materialnego, ale także niematerialnego – kultury duchowej i języka. 
Najlepszym przykładem jest zaangażowanie Nadii Soli-Sałamachy, która przygotowywała 
się do odegrania roli agitatorki Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czytając, 
oglądając i słuchając wystąpień Wandy Wasilewskiej, na której postanowiła wzorować 
swoją postać i mowę. W dniu inscenizacji odtwórcy wykazali swój profesjonalizm nie 
tylko w trakcie samego przedstawienia, ale także bezpośrednio przed i po nim. W trakcie 
rozmów z przybywającymi gośćmi wprowadzali ich w tematykę wydarzenia, a po 
rekonstrukcji wyjaśniali niejasne lub interesujące widzów kwestie. Rekonstrukcję na 
bieżąco komentował profesjonalny lektor.  

Kompetencje zaproszonych grup były zatem wysokie, co miało zasadnicze znaczenie dla 
sukcesu wydarzenia. Dzięki nim nie tylko udało się zrealizować projekt, ale w dodatku re-
konstrukcja przebiegła w sposób profesjonalny, bezpieczny i zapewniła przybyłym gościom 
prawdziwe przeżycia dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu, co znalazło potwier-
dzenie w moich rozmowach z wieloma osobami, które po dziś dzień pamiętają to wydarzenie. 

 

                                                           
5 Stosuję tu nieoficjalną nazwę Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie, mając na uwadze przede wszystkim jej 

popularność oraz fakt, że umożliwia to odróżnienie tej formacji od Armii Polskiej na Wschodzie dowodzonej przez 
gen. Władysława Andersa. 
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Miejsce inscenizacji determinantą scenariusza 
Pomysł inscenizacji rodzi się zazwyczaj z zainteresowania konkretnym wydarzeniem 

historycznym. O ile umundurowanie i wyposażenie można zdobyć dzięki odpowiednim 
nakładom finansowym, o tyle nie zawsze łatwym zadaniem jest znalezienie odpowiedniego 
terenu do jej przeprowadzenia. Terytorium przeznaczone na odegranie rekonstrukcji 
determinuje (a przynajmniej powinno tak być) scenariusz przedstawienia. 

Miejsce rekonstrukcji musi spełniać kilka warunków. Najważniejszym czynnikiem 
jest możliwość zapewnienia widzowi jak najlepszej obserwacji pola inscenizacji. Idealny 
byłby więc teren ukształtowany na wzór teatru z miejscami dla publiczności wznoszącymi 
się tarasowo nad sceną. Miejsce musi być także dość płaskie, nie licząc fortyfikacji polo-
wych, by nic nie zasłaniało widoku, oraz mieć na krańcach osłonięte strefy pełniące rolę kulis, 
z których mogą wchodzić na scenę kolejni aktorzy. Ostatnim warunkiem, niestety najtrud-
niejszym obecnie do spełnienia, jest „historyczność” miejsca, to znaczy jego dopasowanie 
do realiów odtwarzanej epoki oraz brak lub minimalna ilość elementów współczesnych. 

Teren posiadający te walory znajduje się pod zarządem Muzeum Wsi Lubelskiej w Lu-
blinie. Tak zwane Powiśle znajdujące się w najdalszej części skansenu jest położone nad 
stawem i małym ciekiem wodnym z mostem drewnianym, a nad całym obszarem unosi się 
kilkunastometrowa skarpa pozwalająca na oglądanie pola o szerokości ok. 120 m. Począt-
kowo inscenizacja Lubelszczyzna 1944 miała odbyć się właśnie w tym miejscu, jednak  
z uwagi na pracę ekipy filmowej Wojciecha Smarzowskiego konieczna okazała się zmiana 
lokalizacji. Mniej dogodny dla widzów, ale wciąż spełniający wymagania teren znalazł się 
bliżej wejścia do muzeum. Najważniejszym elementem topografii nowego miejsca stało się 
T-kształtne skrzyżowanie dróg polnych, których pobocza od strony poprzeczki „T” wynie-
sione ponad drogę o kilkadziesiąt centymetrów okazały się wystarczające do spełnienia 
roli trybun. Kulisy inscenizacji znajdowały się na trzech końcach litery „T”, tzn. pod wia-
trakiem, w zabudowaniach wsi i w krzakach rosnących wzdłuż drogi biegnącej do dworku. 
Kryły się tam pododdziały, które na odpowiedni sygnał miały wyjść na „scenę” (pozycje 
wyjściowe zaznaczono na mapie 1). 

Ukształtowanie Powiśla pierwotnie wybranego do realizacji inscenizacji wpłynęło na 
ogólne założenia przygotowanego przeze mnie scenariusza. Uznałem, że Lubelszczyzna  
w lecie 1944 r. była miejscem walk odwrotowych sił niemieckich. Starcia odbywały się dzięki 
organizacji punktów umocnionych w miejscach o taktycznym lub operacyjnym znaczeniu 
dla nacierającej Armii Czerwonej (ACz). Zgodnie z dostępnym materiałem źródłowym 
opracowałem pewien model takich starć, który można uznać za typowy i wykorzystać  
w dowolnej inscenizacji. Założenie obejmowało także udział oddziału Armii Krajowej (AK), 
który miał wspomóc niechcianego sojusznika zgodnie z rozkazami planu „Burza”.  

Efektem tych analiz stał się scenariusz rekonstrukcji obejmujący trzy epizody. W pierw-
szym, noszącym tytuł Front wschodni na Lubelszczyźnie, pokazany został odwrót oddziałów 
niemieckich i zajęcie pozycji ryglowej przy zaminowywanym przez saperów moście w pobli-
żu jednej z podlubelskich wsi oraz starcie Riegelstellung6 z nacierającymi żołnierzami ra-
dzieckimi. Druga część Plan „Burza” przedstawiała atak żołnierzy AK na pozycję Wehr-
machtu po odparciu natarcia sowieckiego i ponowne uderzenie ACz, które doprowadziło 
do zniszczenia niemieckiego oddziału. W ostatnim epizodzie pt. Wyzwolenie czy kolejna 
niewola? pokazano scenę nawiązania kontaktu żołnierzy AK z czerwonoarmistami oraz 
moment aresztowania Polaków przez NKWD. Zwieńczeniem inscenizacji było przemó-

                                                           
6 Riegelstellung – niem. ‘pozycja ryglowa’. 
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wienie wspomnianej delegatki PKWN nawołującej do przyjaźni polsko-radzieckiej oraz 
ogłaszającej nadejście nowej władzy i reform społeczno-politycznych. 
 

 
 

Ryc. 1. Teren inscenizacji Lubelszczyzna 1944 w Muzeum Wsi Lubelskiej. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy z serwisu GoogleMaps.  
 

Legenda: K – kuźnia, 1 – widownia, 2 – okop niemiecki/pozycja opóźniająca, 3 – rejon wyjściowy Armii 
Czerwonej i NKWD, 4 – rejony wyjściowe AK. 

 
Podkreślić raz jeszcze wypada, że choć scenariusz został opracowany do terenu Powiśla, 

to jego konstrukcja umożliwiła ścisłe dostosowanie go również do wymagań terenu w nowej 
lokalizacji. Wykorzystane zostały przy tym wszystkie jego właściwości i możliwości. Wadą 
tego miejsca okazała się jednak niewielka ilość przestrzeni, którą można było przeznaczyć 
na widownię. Mogła ona pomieścić ok. 300–400 osób. 

 
Jak pogodzić scenariusz z prawdą historyczną? 

Nie ulega wątpliwości, że niemożliwe jest idealne odtworzenie wydarzeń historycznych, 
szczególnie tak chaotycznych, jak bitwa. Zbliżanie do prawdy można jednak osiągnąć po-
przez oparcie scenariusza i zachowań rekonstruktorów na informacjach źródłowych. Przy-
stępując do opracowania inscenizacji, nie dysponowałem wspomnieniami mieszkańców  
z żadnej z podlubelskich wsi, którzy omawialiby toczone tam walki odwrotowe Wehrmachtu. 
Nie miałem więc możliwości szczegółowego przedstawienia konkretnej bitwy czy potyczki. 
Postanowiłem więc stworzyć scenariusz w oparciu o pewien schemat potyczki obronnej 
na pozycjach opóźniających. Informacje na ten temat znalazłem w regulaminach7, kroni-

                                                           
7 On the German Art Of War. Truppenführung. German Army Manual for Unit Command in World War II, 

red. B. Condell, D.T. Zabecki, Mechanicsburg 2001; A. Buchner, The German Infantry Handbook 1939–1945, 
Atglen 1991. 
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kach filmowych8 i wspomnieniach żołnierzy niemieckich9. Interesujące dane pozyskałem 
również z prac poświęconych taktyce piechoty w czasie II wojny światowej10.  

Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoliła mi na określenie, jak wyglądało typowe starcie 
opóźniające małego pododdziału11 na pozycji ryglowej. Otóż fazą wstępną było wycofanie 
z poprzednich pozycji, przygotowanie stanowisk obronnych w miejscu ważnym z taktyczne-
go lub operacyjnego punktu widzenia (na skrzyżowaniach, mostach, przepustach, zwęże-
niach szos itp.), a także zapewnienie dróg dalszego odwrotu. W zależności od otrzyma-
nych rozkazów pododdział taki trwał na pozycji, odpierając kolejne natarcia wroga, lub 
też wycofywał się, w miarę możliwości uszkadzając infrastrukturę w celu powstrzymania 
postępów przeciwnika. Te ustalenia znalazły zastosowanie w opracowanym scenariuszu. 

Kolejnym problemem, jaki przyszło mi rozwiązać, był sposób uczestniczenia oddziałów 
AK w operacjach wyzwalania kraju spod okupacji niemieckiej. Bazując na dostępnej lite-
raturze dotyczącej walk żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w trakcie planu „Burza”, 
określiłem, że lekko uzbrojone oddziały partyzanckie miały szanse na niepyrrusowe zwy-
cięstwo nad niemieckimi posterunkami w przypadku ataku z zaskoczenia, w najlepszym 
przypadku flankującego bądź przeprowadzonego od tyłu. Teren rekonstrukcji umożliwiał 
uwzględnienie tych uwag w scenariuszu, czego efektem był zaplanowany w inscenizacji 
natarcie oddziału leśnego na Riegelstellung z obu kierunków. Dodatkowo uwzględniłem 
również – potwierdzoną świadectwami – współpracę jednostek liniowych Armii Czerwonej 
z oddziałami Armii Krajowej w czasie walk12. Kooperacja została pokazana w postaci 
wspólnego szturmu oddziałów polskiego i radzieckiego na niemiecką pozycję. 

Kwestia postępowania NKWD wobec polskiego podziemia nie wymagała szczegółowych 
badań, gdyż została już wielokrotnie i szeroko opisana w pamiętnikach oraz publikacjach 
naukowych13. Dużo pracy wymagało natomiast opracowanie przemówienia delegatki 
PKWN, które z wielkim zaangażowaniem wygłosiła z pamięci podczas inscenizacji wspo-
mniana już rekonstruktorka. 

                                                           
8 Kronika filmowa Die Deutsche Wochenschau jest – po odsianiu treści propagandowych – doskonałym mate-

riałem do badania taktyki wojsk niemieckich. Odcinki z lata 1944 r. ukazują sposób prowadzenia walk opóźnia-
jących. Warto jednak zauważyć, że ze względów propagandowych piechota była przedstawiana niemal wyłącznie we 
współpracy z czołgami. Znaczna część odcinków kroniki jest dostępna w serwisie YouTube. 

9 G.J. Koschorrek, Krwawy śnieg. Wspomnienia żołnierza Wehrmachtu z frontu wschodniego, przeł. J. Kotarski, 
Poznań 2012; W. Kubik, Przeżyłem. Dziennik niemieckiego czołgisty 1941–1945, przeł. W. Szreniawski, Gdańsk 
2010.  

10 R. Wróblewski, Dywizja Wiking w Polsce w świetle materiałów archiwalnych, t. 1, Lublin 2010; R. Hinze, With 
the Courage of Desperation: Germany’s Defence of the Southern Sector of the Eastern Front 1944–1945, Solihull 2013; 
M. Hughes, C. Mann, Techniki walki grenadierów pancernych, przeł. M. Rudowski, Warszawa 2002; Military 
Intelligence Service, War Department, The German squad in combat, “Special Series”, 25 I 1943, nr 9. 

11 Pisząc „mały oddział”, mam na myśli pododdział wojsk liczący kilkunastu żołnierzy, czyli drużynę lub też dru-
żynę wzmocnioną. Typowa drużyna piechoty Wehrmachtu liczyła w 1944 r. (etat nowego wzoru kompanii piechoty 
KStN 131n) 8 żołnierzy – podoficera-dowódcę (MP38/MP40), strzelca KM (MG34/MG42) oraz 6 strzelców 
(K98/98k, MKb-42/StG-44, Panzerfaust). Zob. G. Tessin, Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und 
Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945, Osnabrück 1988, s. 17; idem, Christoph Awender, http://www.wwi-
idaybyday.com/kstn/kstn131n1okt43.htm [dostęp: 20 XI 2016]. 

12 N. Bączyk, Czołgi idą na Lublin. Radzieckie wojska pancerne w szturmie Lublina w lipcu 1944 roku, „Militaria 
XX Wieku” 2006, nr 1 (10), s. 68–73; Ł. Kijek, Walki o Lublin w lipcu 1944 roku, „Leksykon Lublin”, [online:] 
http://teatrnn.pl/leksykon/node/3400/walki_o_lublin_w_lipcu_1944_roku [dostęp: 20 XI 2016].  

13 Z. Boradyn, A. Chmielarz, H. Piskunowicz, Z dziejów Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie 
(1941–1945). Studia, Radom 1997; J. Drużyńska, S.M. Jankowski, Wyklęte życiorysy, Poznań 2009; Z. Broński 
„Uskok”, Pamiętnik (1941–maj 1949), oprac. S. Poleszak, Warszawa 2004. 
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Dodać należy, iż poza opracowaniem schematu typowego przebiegu wyzwolenia po-
szczególnych miejscowości na Lubelszczyźnie w lecie 1944 r. należało ponadto ustalić, 
jakie jednostki Wehrmachtu stawiały opór na tym terenie oraz które oddziały AK i ACz 
walczyły o wyzwolenie. Miało to znaczenie, bowiem konieczne było przypisanie (zgodnie 
z ówczesną rzeczywistością) autentycznych nazw i numerów poszczególnym grupom re-
konstrukcyjnym. Śledząc szlaki bojowe oddziałów walczących w okolicach Lublina, uzna-
łem, że najwłaściwsze będzie umiejscowienie walk na południe od miasta, co znalazło odbi-
cie w znaku drogowym widocznym na skrzyżowaniu i wskazującym rozbieżnie kierunki – 
Lublin i Kraśnik. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere” podjęła się odtwarzania 
żołnierzy niemieckiego batalionu fizylierów14 26 Dywizji Piechoty LVI Korpusu Pancer-
nego, a członkowie grup rekonstruujących Armię Czerwoną – oddziałów 7 Gwardyjskiego 
Korpusu Kawalerii. Stronę polską reprezentował natomiast pododdział 8 Pułku Piechoty 
Legionów AK operującego w rejonie Lublina. 

Jak już wspomniano, scenariusz inscenizacji, choć nieoparty na konkretnej bitwie,  
a stanowiący raczej wypadkową wiedzy na temat walk na opanowywanych przez Armię 
Czerwoną ziemiach, dopasowany ściśle do dostępnego terenu, odzwierciedlał w możliwie 
najpełniejszy sposób realia lata 1944 r. Wydaje się to dobry wzorzec dla osób, które nie 
mając bezpośrednich relacji z bitew, chciałyby pokazać i przypomnieć lokalnemu środowis-
ku historię własnego regionu. 

Scenariusz rekonstrukcji Lubelszczyzna 1944 został skonstruowany według wykształ-
conej w trakcie kilkunastoletniej działalności przez polski ruch rekonstrukcyjny XX w. 
zasady stanowiącej, że najważniejsza jest prostota. Nie tylko pozwala to na uproszczenie 
tekstu, częstokroć tworzonego przez osoby bez wykształcenia teatralnego, ale również 
umożliwia wprowadzanie na bieżąco przez uczestników rekonstrukcji poprawek i mody-
fikacji. Znajduje się tam cel inscenizacji, tematyka i opis okresu historycznego, omówienie 
kolejnych epizodów, scharakteryzowanych dość zwięźle, stanowiących raczej ogólne zało-
żenie, niż konkretny, ścisły plan. Istotnym elementem jest też wskazanie czasu przewidzia-
nego na odegranie poszczególnych scen, co pozwala odtwórcom na odpowiednie zaplano-
wanie działań i przerw w walce czy życiu obozowym.  

Podany niżej scenariusz odnosi się do pierwotnego założenia uwzględniającego teren 
rekonstrukcji na Powiślu. Docelowo – jak już wspomniałem – konieczne były przekształce-
nia spowodowane zajęciem pierwotnego miejsca przez ekipę filmową W. Smarzowskiego. 
Dodatkowym czynnikiem wymuszającym zmiany była nieobecność oddziału saperów, 
którzy nie dotarli na inscenizację. Nie było to jednak problemem, jeśli weźmie się pod 
uwagę brak odpowiedniego miejsca dla ich pracy minerskiej. Warto przy tym zauważyć, 
że zarówno schemat bitwy, jak i sceny zaplanowane w scenariuszu dały się bardzo łatwo 
zaadaptować do nowego terenu, co świadczy o ich uniwersalności i elastyczności. 

 
Cele inscenizacji 

Założeniem rekonstrukcji było przedstawienie widzom wydarzeń, jakie rozegrały się na 
Lubelszczyźnie latem 1944 r. Szczególny nacisk położony został na zaznaczenie udziału 
jednostek Armii Krajowej Okręgu Lublin współdziałających z Armią Czerwoną, a także ich 

                                                           
14 W niektórych niemieckich dywizjach piechoty po roku 1943 bataliony rozpoznawcze (Aufklarüngs-Abteilung) 

zastąpiono batalionami fizylierów (Füsilier-Bataillon A.A.) podporządkowanymi dowódcy dywizji i pełniącymi rolę 
oddziałów zwiadu. Nazwa nawiązywała do tradycji zwiadu kawaleryjskiego oraz do wojskowych II Rzeszy. Zob.  
G. Tessin, op. cit., s. 187. 
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dalszych, nieraz tragicznych losów, kiedy to niedawny „sojusznik” zaczął eliminację grup 
zagrażających wprowadzeniu nowej, stworzonej i popieranej przez siebie władzy. 

 
Scenariusz rekonstrukcji 
Epizod I – Front wschodni na Lubelszczyźnie 

W połowie lipca 1944 r. rozbite jednostki niemieckie,po nieudanej obronie linii Bugu 
wycofywały się w stronę Wisły, pozostawiając po drodze pozycje opóźniające. Oddziały 
tego typu były bardzo dobrze zaopatrzone w broń przeciwpancerną oraz maszynową i miały 
za zadanie organizować zasadzki przeciwpancerne w celu opóźnienia postępów Armii 
Czerwonej. 

Wydzielony jako ariergarda oddział fizylierów Wehrmachtu zajmuje pozycje obronne 
przy mostku w jednej wsi na Lubelszczyźnie. Przez przeprawę przejeżdża łącznik na moto-
cyklu z koszem z dwoma saperami mającymi przygotować konstrukcję do wysadzenia. Pod-
czas gdy łącznik ze sztabu pułku grenadierów przekazuje wytyczne dowódcy grupy bojowej 
Wehrmachtu15, saperzy umieszczają ładunki i lokalizują swoje stanowisko po drugiej stro-
nie obiektu. W pobliżu cały czas znajduje się nieświadoma bliskości frontu ludność cywil-
na. Młoda kobieta chcąca przejść na drugą stronę strumienia zostaje przegoniona przez 
Niemców niezdających sobie sprawy, że jest to łączniczka AK rozpoznająca ich siły.  

Do biwakujących na swoich stanowiskach fizylierów zbliża się radziecki zwiad. Czerwo-
noarmiści, czołgając się przy rzece i przemykając między opłotkami zabudowań, starają 
się podejść jak najbliżej, aby całą siłą ognia zaatakować zaskoczonego przeciwnika. Lustrują-
cy przedpole niemiecki dowódca zauważa Sowietów. Doświadczeni żołnierze pozwalają 
zbliżyć się żołnierzom radzieckim na minimalną odległość, po czym biorą ich w krzyżowy 
ogień. Gdy ginie dowodzący radzieckim zwiadem, wśród jego podwładnych zaczyna pano-
wać chaos. Ze względu na śmierć czterech osób i zranienia kliku innych Sowieci ustępują 
pola i wycofują się na pozycje wyjściowe (czas: ok. 20 min.). 

 
Epizod II – Plan „Burza”  

Niemcy upojeni chwilowym zwycięstwem oglądają pole niedawnej potyczki, przeszukują 
ciała zabitych Rosjan i umacniają swoje pozycje. Sytuację obserwuje zwiad oddziału Armii 
Krajowej ukryty w zabudowaniach za mostkiem. Łączniczka informuje ich o ładunkach 
pod mostem i planach jego wysadzenia. Dowódca oddziału – weteran wojny z Niemcami 
w roku 1939 – decyduje się na szturm. Rozwija drużynę (10 ludzi) w tyralierę i z zaskocze-
nia atakuje niemiecką placówkę. W tym samym czasie jeden z Polaków, brodząc w rzece 
pod mostem, wykorzystuje powstałe zamieszanie i unieszkodliwia ładunki wybuchowe. 
Niemiecki dowódca, widząc zagrożenie odcięcia od własnych tyłów, przerzuca większą 
część swojego oddziału (7 osób) na drugą stronę mostku do walki z AK, pozostawiając na 
dotychczasowym kierunku jedynie nieznaczne ubezpieczenie (3 osoby). Następuje ostra 
wymiana ognia między obiema stronami; zarówno Polacy, jak i Niemcy ponoszą straty  
(2–3 zabitych). Zaistniałą sytuację wykorzystują Sowieci, którzy siłami 15 żołnierzy z okrzy-
kiem „Uraaa” nacierają na osłabioną niemiecką obronę, niszcząc ją całkowicie. Jeden ranny 
Niemiec zostaje wzięty do niewoli, a resztka oddziału, widząc beznadziejność sytuacji, 
próbuje się przebić. Rozpoczynają desperacki atak na pozycje Polaków wzdłuż rzeki, jednak 
                                                           

15 Pojęcie to nie odnosi się do taktyczno-operacyjnej grupy bojowej Kampfgruppe popularnej w siłach nie-
mieckich w schyłkowym okresie wojny (np. Kampfgruppe von Luck, Kampfgruppe Peiper), a do niewielkiej taktycz-
nej jednostki bojowej o niepełnym, nieregulaminowym lub doraźnym składzie. W tym przypadku jest to grupa 
fizyliersko-saperska z zadaniem obrony pozycji opóźniającej. 
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zostają powstrzymani przez celny ogień dobrze wyszkolonych żołnierzy AK. Większość 
grenadierów ginie, a tylko nieliczna grupa ucieka na motocyklu (3 osoby). Na polu walki 
pozostają zwycięskie oddziały Armii Krajowej i Armii Czerwonej (czas: ok. 15–20 min.) 

 
Epizod III – Wyzwolenie czy kolejna niewola? 

Dowódca oddziału Armii Krajowej wita po gospodarsku sowieckiego dowódcę. Część 
żołnierzy radzieckich odprowadza wziętego do niewoli Niemca, a inni rozmawiają z Pola-
kami, gratulując im sukcesu we wspólnym zwycięstwie. Po chwili zjawia się samochód 
sztabowy „Czapajew” z oficerem i funkcjonariuszami NKWD. Po chłodnym przywitaniu 
dowódca grupy NKWD zaprasza oficerów AK na rozmowę do chałupy. W tym samym 
czasie żołnierze sowieccy zmieniają nastawienie do niedawnych towarzyszy broni, żądając 
oddania uzbrojenia. Nerwową sytuację przerywa wyjście rozbrojonych polskich oficerów 
(2 osoby) i odprowadzenie ich do samochodu, który pod strażą odjeżdża na tyły. Pozba-
wieni dowództwa akowcy pod lufami Sowietów niechętnie składają broń. Dzięki pomocy 
ludności cywilnej, która wyszła po zakończeniu walk z domów, dwóm Polakom udaje się 
uciec. Po pewnym czasie zjawiają się żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. Na jednej 
z chałup zostaje wywieszony Manifest PKWN. Jeden z przybyłych oficerów zbiera wokół 
siebie okolicznych mieszkańców i informuje o końcu okupacji niemieckiej i nadejściu 
nowej władzy. Wyjaśnia również poszczególne punkty manifestu. Zachęca ponadto szere-
gowych żołnierzy AK do wstępowania do LWP walczącego u boku Armii Czerwonej. Nie-
ufni w stosunku do nowych, wschodnich dowódców żołnierze AK w większości nie są tą 
propozycją zainteresowani. Część zostaje odprowadzona na tyły. Na miejscu wydarzeń 
pozostają przedstawiciele nowej władzy oraz cywile (czas: ok. 20 min.). 

Po zakończeniu przedstawienia następuje zebranie wszystkich uczestników rekonstruk-
cji w celu prezentacji występujących grup, a widzowie mogą wejść na teren inscenizacji, by 
móc porozmawiać z rekonstruktorami. 

 
Współpraca odtwórców z organami samorządowymi 

Dobrej rekonstrukcji dla setek widzów nie da się zorganizować samodzielnie. Konieczna 
jest współpraca odtwórców z licznymi organizacjami i instytucjami. Sprawą niepodlegającą 
dyskusji jest kooperacja z organami samorządowymi przy organizacji jakiegokolwiek wy-
darzenia historycznego. Od decyzji tych władz zależy bowiem wykorzystanie miejsca pod 
inscenizację, o ile jest to teren przez nie administrowany. To one też mają wpływ na finanso-
wanie, zabezpieczenia oraz promocję. 

W kontaktach z urzędnikami niezbędna jest natomiast umiejętność zwięzłego, ale jedno-
cześnie atrakcyjnego przedstawienia projektu oraz znajomość zasad sporządzania wniosków 
grantowych. W trakcie organizacji inscenizacji Lubelszczyzna 1944, która stała się podsta-
wą uzyskania stopnia magistra, zostałem skierowany przez mojego promotora dra hab. Ro-
berta Litwińskiego, prof. UMCS, do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, w którym 
przedstawiłem pomysł inscenizacji, uwypuklając jego wartość w kontekście dziejów Lublina 
i Lubelszczyzny. Projekt okazał się na tyle interesujący, że otrzymałem środki pieniężne  
z budżetu miasta, z funduszy przeznaczonych na kulturę. Niestety nie udało się osiągnąć 
podobnych rezultatów w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim. 

Ogólnie rzecz ujmując, kwestia finansowania była najtrudniejszą częścią przygotowań 
do inscenizacji rekonstrukcji historycznej pt. Lubelszczyzna 1944. Gdyby chcieć podsumo-
wać, to starania te zajęły niemal połowę czasu poświęconego na realizację całego projektu. 
Ostatecznie podkreślić wypada, że wykorzystane fundusze pochodziły z Wydziału Kultury 
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Urzędu Miasta Lublin, budżetu JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Wydziału Humanistycznego UMCS oraz „Perły” – 
Browarów Lubelskich. Realizacja płatności była możliwa dzięki Fundacji Absolwentów 
UMCS. 

Warto dodać, że przy organizacji tego typu wydarzeń warto zwrócić się nie tylko do orga-
nów samorządowych. Istotna jest także współpraca z podmiotami zajmującymi się historią, 
w pierwszym rzędzie z Instytutem Pamięci Narodowej, organizacjami kulturalnymi czy 
portalami historycznymi. W przypadku moich działań owocna była także współpraca z Wy-
działem Promocji UMCS, który bardzo pomógł mi rozpowszechnić informacje o insceni-
zacji w mediach lokalnych i ogólnokrajowych. 

 
Wnioski 

Inscenizacja historyczna Lubelszczyzna 1944 – wyzwolenie czy druga niewola? odniosła 
sukces dzięki współpracy wielu osób. Każda z nich była zainteresowana upamiętnieniem 
historii regionu w tragicznym okresie przesuwania się przez nią wielkich frontów i mas 
wojsk. Bez tego podstawowego czynnika całe przedstawienie nie odbyłoby się. Dzięki tym 
osobom udało się, pomimo przeciwności, dostosować inscenizację do wymuszonej zmiany 
terenu, co nie odbiło się negatywnie na jej jakości.  

Rekonstrukcja oparta na historii lokalnej jest moim zdaniem najbardziej wartościową, 
bo najbliższą odbiorcy gałęzią odtwórstwa. Wielkie bitwy są ciekawe, niemniej widz naj-
częściej oczekuje odtworzenia wydarzeń dotyczących swojej małej ojczyzny. Ona bowiem 
z jego punktu widzenia jest najbardziej interesująca. „Małe bitwy” są więc jednymi z wielu 
elementów składających się na wielką, wspólną historię narodu. Pamięć o nich musi być 
budowana i podtrzymywana, bowiem stanowi fundament tożsamości narodowej. 

Historia regionu jest więc dla rekonstruktora tematem ciekawym i wdzięcznym,  
a jednocześnie skomplikowanym. Problemy wypływają z braku źródeł lub z ich niejasności, 
a niejednokrotnie sprzeczności wynikającej z subiektywizmu autorów. Trudnością jest 
także umiejętne pokazywanie wydarzeń (odtwarzanie przeszłości), tzn. przedstawienie ich 
w taki sposób, aby nikogo nie urazić. Scenariusz nie może więc dotyczyć konkretnych osób.  

Inscenizacje historyczne, tak liczne obecnie w polskiej przestrzeni pamięci, są – jak 
wspomniałem – istotnym czynnikiem budowania i umacniania tożsamości narodowej,  
a także ważnym elementem tworzącym politykę historyczną państwa. Ruch odtwórstwa 
historycznego, co nie ulega wątpliwości, wpływa na oba procesy, co jest konsekwencją 
ekspresyjnej, dynamicznej i ciekawej formy, a także wysokiego poziomu merytorycznego 
części grup rekonstrukcyjnych. Należy wyrazić przekonanie, że profesjonalne inscenizacje 
staną się silnym instrumentem tworzenia mądrej polityki historycznej, poczynając od kształ-
towania miłości do małych ojczyzn, po budowę oraz utrwalanie szacunku i docenienia 
wielkiej ojczyzny. 
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 Rejestr pospolitego ruszenia  

województwa bełskiego z 1669 roku  
 
 
W 1669 r. szlachta z większości ziem i województw koronnych postanowiła wziąć udział 

w wolnej elekcji osobiście, czyli viritim. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się również 
szlachta z obszaru Rusi Czerwonej, z wyjątkiem ziemian lwowskich i halickich, którzy posta-
nowili wysłać na elekcję swoich posłów1. 19 czerwca tego roku pospolite ruszenie elekcyjne 
z większości Korony znalazło się między Warszawą a Wolą i liczyło niespełna 10 tys. osób2. 
W czasie tej wyprawy zwyczajowo odbywały się popisy pospolitego ruszenia, na których 
sporządzano rejestry obecnych pospolitaków. Należy zauważyć, że do chwili obecnej 
zostały opublikowane jedynie dwa tego typu rejestry z 1669 r.3  

Zgodnie z postanowieniami konfederacji generalnej sejmik relacyjny województwa 
bełskiego odbył się 14 stycznia 1669 r. Tamtejsi ziemianie wyznaczyli wówczas termin 
popisu, który zaplanowano na „poniedziałek po przewodniej niedzieli”, czyli na 29 kwietnia4. 
Na początku kwietnia 1669 r. odbył się kolejny sejmik bełski. Miejscowa szlachta potwier-
dziła ustalony wcześniej termin popisu, który tradycyjnie miał być przeprowadzony pod 
Bełzem. Po jego odbyciu zaś wszyscy ziemianie „pospolitym ruszeniem według praw i zwy-
czaju dawnego, pro die ultima maii in personis suis stawać [powinni] w jak najlepszym po-
rządku do wojny należytym”5. Ostatecznie jednak bełżanie nie zdołali dotrzeć na pole elek-
cyjne pod Warszawę, gdzie 19 czerwca 1669 r. wybrano na króla Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego. Szlachta bełska dowiedziała się o wyborze władcy 22 czerwca, gdy znajdowała się 
pod Zemborzycami opodal Lublina. Dwa dni później pospolitacy bełscy podjęli decyzję o 
powrocie do swoich domów6.  

W tym też czasie, 24 i 25 czerwca 1669 r., przeprowadzono popis pospolitego ruszenia 
województwa bełskiego7. Posiadamy wprawdzie trzy spisy pospolitaków z województwa 
                                                           

1 L.A. Wierzbicki, Udział szlachty czerwonoruskiej w wolnej elekcji 1669 roku, [w:] Scientia nihil est quam veri-
tatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, 
P. Jusiak, Lublin 2014, s. 881–883. 

2 W. Kriegseisen, Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669–1717, Warszawa 1989, s. 171; L.A. Wierz-
bicki, Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670–1672, Lublin 2011, 
s. 110–111.  

3 W rejestrze pospolitego ruszenia ziemi sanockiej z 26 VI 1669 r. wymieniono 143 osoby (Lauda sejmikowe,  
t. 2: Lauda wiszeńskie 1648–1673 r., oprac. A. Prochaska, S. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Pol-
skiej z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 21, Lwów 1911, s. 512–513). Z kolei w rejestrze pospolitego 
ruszenia ziemi chełmskiej z 1669 r. wynotowano 342 osoby (Rejestry szlachty ziemi chełmskiej z lat 1669–1672, 
wyd. H. Gmiterek, „Rocznik Chełmski” 1996, t. 2, s. 331–335). 

4 Zob. Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu [dalej: Ossol.], rps 15 964, t. 1, vol. 2, Laudum wojewódz-
twa bełskiego z 14 I 1669, s. 613–617.  

5 Zob. Ibidem, Laudum województwa bełskiego z 8 (11) IV 1669, s. 621–649.  
6 Zob. Centralnyj Deržavnij Istoričnij Archiv Ukraini we Lwowie [dalej: CDIAUL], Fond 1, ks. 259, Laudum 

województwa bełskiego z 24 VI 1669, s. 593–597. 
7 Należy podkreślić, że oprócz wymienionych w rejestrze 476 pospolitaków bełskich nazwiska 126 reprezen-

tantów województwa bełskiego widnieją w suffragiach oddanych na króla Michała 19 VI 1669 r. Zob. Archiwum 
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bełskiego z lat 1669–1672, jednak rejestr z 1669 r. jest najobszerniejszy, bowiem wymie-
niono w nim aż 477 osób. Kolejny spis z roku 1670 jest niekompletny, gdyż nie zawiera 
nazwisk pospolitaków z powiatu buskiego. Z kolei w rejestrze z 1672 r. zanotowano jedy-
nie 435 osób z województwa bełskiego8.  

Podczas popisu przeprowadzonego w 1669 r. najwięcej, bo aż 227 pospolitaków poja-
wiło się pod chorągwią powiatu horodelskiego. Wynikało to prawdopodobnie z tego, że rot-
mistrzem powiatu horodelskiego był Wiktoryn Stadnicki, który jednocześnie był duktorem, 
czyli pułkownikiem województwa bełskiego. Ponadto wśród uczestników tej wyprawy zna-
lazło się jeszcze 131 osób z powiatu grabowieckiego, 63 z powiatu bełskiego i tylko 56 pospo-
litaków z ziemi buskiej.  

Publikowany w niniejszym tekście rejestr pospolitaków bełskich znajduje się w księdze 
grodzkiej bełskiej z roku 16699. Należy też dodać, że spis ten został pominięty przez 
Władysława Hejnosza, który przygotowywał edycję akt sejmikowych bełskich.  

Prezentowany tekst źródłowy został opracowany według instrukcji wydawniczej z roku 
195310. Zastosowano też przyjęte w większości wydawnictw źródłowych dla tego okresu 
skróty: ich m. – ich miłoście (ichmoście), jm. – jego miłość (jegomość), jej m. – jej miłość 
(jejmość). 

 
[s. 635] Regestr ich m. panów obywatelów powiatu bełskiego pod chorągwią wielmożnego 
jm. pana podkomorzego bełskiego11: jm. pan Jan Chmiel łowczy bełski, porucznik, jm. pan 
cześnik bełski12, jm. pan stolnik kijowski13, jm. pan Trzciński, jm. pan Prusinowski, jm. pan 
Suchodolski, jm. pan Drużbicz, jm. pan Bobowski, jm. pan Młocki, jm. pan Sokół, jm. pan 
Wysocki, jm. pan Czarniawski, jm. pan Węgliński, jm. pan Walenty Mirecki, jm. pan pod-
czaszy czerniehowski14, jm. pan wojski lubaczowski15, jm. pan Bukowski, jm. pan Czuchar-
ski, jm. pan Mirecki Jakub, jm. pan Stefan Żuliński, jm. pan Wacław Żuliński, jm. pan Samu-
el Żuliński, jm. pan Michał Lipski, jm. pan Zarzycki, jm. pan Jarząbkowski, jm. pan Strzy-
gowski, jm. pan Ochocki, jm. pan Gorecki Maciej, jm. pan Wyszomirski, jm. pan Siciński, 
jm. pan Kostecki, jm. pan Sobestyanowicz, jm. pan Chamiec Marcin, jm. pan Ichlecki,  
jm. pan Socha, jm. pan Chamiec Jan, jm. pan Mochracki, jm. pan Kowalowski Jędrzej,  
jm. pan Bernacki, jm. pan Toczyński, jm. pan Sokół o Podajec [?], jm. pan Nastorski, jm. pan 
Twardowski, jm. pan Choiecki, jm. pan Łopacki, jm. pan Zawacki, [jm. pan] Młocki, jm. pan 
Komnacki, jm. pan Bystrzycki, jm. pan Słowikowski, jm. pan Maszowski, jm. pan Suszyń-

                                                           
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Nabytki niedokumentowe, Oddział I 199 Suffragia województw i ziem koron-
nych i Wielkiego Księstwa Litewskiego zgodnie na naj[j]aśniejszego Michała Korybutha obranego […], dane między 
Warszawą a Wolą dnia dziewiętnastego czerwca roku 1669, k. 434.  

8 Rejestr pospolitaków województwa bełskiego z 1670 r., CDIAUL, F. 1, k. 260, s. 1186–1195; Rejestr 
pospolitaków województwa bełskiego z 1672 roku, Ossol. 15964, t.1, vol. 2, s. 861–868. 

9 CDIAUL, F. 1, ks. 259, s. 635–643. 
10 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.  
11 Podkomorzym bełskim był Jan Aleksander Myszkowski. Zob. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełm-

skiej XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992, s. 48. 
12 Cześnikiem bełskim był Stanisław Wierzbicki. Zob. Ibidem, s. 30–31. 
13 W tym czasie z urzędem stolnika kijowskiego występowały 3 osoby: Jan Hilary Pawłowicz Łukiański, Jan Karol 

Wapowski i Jerzy Michał Maniecki. Zob. Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII wieku. 
Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 62. 

14 W tym czasie z urzędem podczaszego czernihowskiego występowały 4 osoby: Krzysztof Brzozowski, Józef 
Świrski, Michał Rdułtowski i Teodor Szandarowski. Zob. Ibidem, s. 169–170.  

15 Wojskim lubaczowskim był Marek Stoiński. Zob. Ibidem, s. 143. 
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ski, jm. pan Czermiński, jm. pan Czarnołuski. Poczet jm. księdza dziekana chełmskiego16, 
poczet jm. pana Włostowskiego skarbnika bełskiego, poczet jm. pana Brześciańskiego, po-
czet jm. pana Liberackiego, poczet jm. pana Krzywkowskiego, poczet jm. pana Boruchow-
skiego, poczet jm. pana [s. 636] Mukańskiego, poczet jm. pana Mireckiego Jęd[r]zeja. Jan 
Chmiel łowczy bełski, porucznik województwa [s] bełskiego, Wiktoryn ze Żmigroda Stad-
nicki pułkownik województwa bełskiego […]. 
 
Regestr kompaniej ich m. [s] jm. pana łowczego czerniehowskiego rotmistrza powiatu 
grabowieckiego: jm. pan Konstanty Modryński rotmistrz koni trzy, jm. pan Wojciech 
Weres[z]czyński koni dwa, jm. pan Jędrzej Czarnołuski koni dwa, jm. pan Piotr Turkowie-
cki koni dwa, jm. pan Mateusz Kazimierz Kadłubowski skarbnik bełski koni dwa, jm. pan 
Mikołaj Udrycki koni dwa, jm. pan Jędrzej Nagórski z pocztem jej m. paniej Świdnickiej 
koni dwa, jm. pan Stanisław Szornel koni dwa, jm. pan Stanisław Rusiecki koni dwa, jm. pan 
Sebastian Rożniatowski koni dwa, jm. pan Bernard Rukowski koni dwa, jm. pan Marek 
Lesiecki koni dwa, jm. pan Mikołaj Jemi[o]łowski, jm. pan Franciszek Micowski koni dwa, 
jm. pan Kazimierz Micowski koni dwa, jm. pan Kazimierz Iłowiecki koni dwa, jej m. paniej 
Olbrachtowej Siestrzewitowskiej z pocztem jm. pan Jan Godlewski koni dwa, jm. pan Mi-
chał Kucharski koni dwa, jm. pan Gabriel Stempkowski koni dwa, jm. pan Mikołaj Borow-
ski koni dwa, jm. pan Aleksander Borzęcki koni dwa, jm. pan Bazyli Dyakowski pisarz grodz-
ki grabowiecki koń jeden, jm. pan Stanisław Bobowski koń jeden, jm. pan Stanisław Jaśli-
kowski koń jeden, jm. pan Jan Czechowski koń jeden, jm. pan Kazimierz Rostkowski koń 
jeden, jm. pan Zygmunt Postruski koń jeden, tenże za ojców Franciszkanów zamojskich koń 
jeden, jm. pan Paweł Rusowski koń jeden, jm. pan Stanisław Jasiński koń jeden, jm. pan 
Jacek Szymanowski koń jeden, jm. pan Stanisław Wiśniowski koń jeden, jm. pan Mikołaj 
Szystowski koń jeden, jm. pan Mikołaj Kosiński koń jeden, jm. pan Franciszek [s. 637] 
Domaszowski koń jeden, jm. pan Jan Godlewski koń jeden, jm. pan Brześciański Felicjan 
koń jeden, jm. pan Stanisław Krasowski koń jeden, jm. pan Wojciech Kułakowski koń jeden, 
jm. pan Konstanty Sadnowski koń jeden, jm. pan Michał Klepecki [koń jeden], jm. pan Zyg-
munt Lipski koń jeden, jm. pan Mikołaj Stoiński [koń jeden], jm. pan Achacy Szydłowski 
koni dwa, jm. pan Wincenty Olszewski koń jeden, jm. pan Jan Olszewski koń jeden, tenże 
od jej m. paniej Józefowej Ganowej koń jeden, jm. pan Piotr Gutowski koń jeden, jm. pan 
Jerzy Radzimiński koń jeden, jm. pan Krzysztof Stawski koń jeden, jm. pan Ostoyski koń 
jeden, jm. pan Skomorowski Jacek koń jeden, jm. pan Stanisław Piasecki koń jeden, jm. pan 
Stefan Skomorowski koń jeden, jm. pan Prokop Łus[z]czowski koń jeden, jm. pan Wojciech 
Wiśniowski koń jeden, jm. pan Jakub Korycki koń jeden, jm. pan Aleksander Jabłoński 
koń jeden, jm. pan Jerzy Piłkowski z pocztem jej m. paniej Grabowskiej koń jeden, jm. pan 
Wiśniowski Jan koń jeden, jm. pan Jędrzej Thomaszowski koń jeden, jm. pan Franciszek 
Starnalski koń jeden, jm. pan Wojciech Piasecki [koń jeden], jm. pan Niezabitowski koń 
jeden, jm. pan Wojciech Kryński koń jeden, jm. pan Łukasz Petruczowski koń jeden, jm. pan 
Stanisław Skomorowski koń jeden, jm. pan Franciszek Wyrzykowski koń jeden, jm. pan 
Jan Jędrzejowski koń jeden, jm. pan Jan Borowski koń jeden, jm. pan Jan Sieklucki, jm. pan 
Paweł Milewski koń jeden, jm. pan Florian Stabirowski koń jeden, jm. pan Wojciech Sko-
morowski koń jeden, jm. pan Adam Skomorowski koń jeden, jm. pan Paweł Klembiwski 
koń jeden, jm. pan Maciej Strzyżowski koń jeden, jm. pan Jerzy Skomorowski koń jeden, 

                                                           
16 Dziekanem chełmskim był Jan Konstanty Wożuczyński. Zob. J.R. Marczewski, Dzieje chełmskiej kapituły 

katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin 2013, s. 785.  
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jm. pan Jacek Skomorowski koń jeden, jm. pan Gabriel Skomorowski koń jeden, jm. pan 
Wojciech Skomorowski koń jeden, jm. pan Jan Świdziński koń jeden, jm. pan Aleksander 
Skomorowski koń jeden, jm. pan Wawrzyniec Ługowski koń jeden, jm. pan Skomorowski 
za pana Łozę konia jednego, jm. pan Gorzkowski Jan koń jeden, jm. pan Piotr Szystowski 
z pocztem rodzonego swego koń jeden, jm. pan Jakub Hostyński koń jeden, jm. pan Jan 
Szadurski [s. 638] koń jeden, jm. pan Wojciech Stachowski koń jeden, jm. pan Paweł Li-
sowski koń jeden, jm. pan Maciej Jalczewski koń jeden, jej m. paniej wojewodziny mazo-
wieckiej17 poczet koni trzy, poczet jej m. paniej wojskiej buskiej Adamowej Czarnołoskiej 
koni dwa, poczet jej m. paniej Andrzejowej Chamcowej koń jeden, poczet jej m. paniej Łu-
kowskiej Stanisławowej koń jeden, poczet jm. pana Blinowskiego koń jeden, poczet jej m. pa-
niej Sierakowskiej koń jeden, poczet jm. pana Starszewskiego koń jeden, poczet jm. księdza 
Mikołaja Rogowskiego kanonika chełmskiego tak z Rogowa jak i [z] Wolice koń jeden, poczet 
jej m. paniej Godzimirskiej starej koń jeden, poczet jej m. paniej Godzimirskiej młodej 
koń jeden, poczet jm. pana Horocha koń jeden, poczet jm. pana Aleksandra Chojeckiego 
koń jeden, poczet jm. pana Stefana Łus[z]czewskiego koń jeden, poczet jm. pana Kostry 
koń jeden. Konstanty Modryński łowczy czernihowski, rotmistrz powiatu grabowieckie-
go, Wojciech Weres[z]czyński porucznik powiatu grabowieckiego, Wiktoryn ze Żmigroda 
Stadnicki pułkownik województwa bełskiego […].  
 
Regestr chorągwi województwa bełskiego powiatu horodelskiego jm. pana Wiktoryna ze 
Żmigroda Stadnickiego, pułkownika tegoż województwa, roku pańskiego tysiąc sześćset 
sześ[ć]dziesiąt dziewiątego die vigesima quinta junii w obozie pod Krężnicą spisany:  
jm. pan pułkownik koni sześć, jm. pan chorąży horodelski18 koni dwa, jm. pan Adam Zapor-
ski porucznik tejże chorągwie koni trzy, jm. pan Łukasz Serny miecznik bełski koni trzy, 
jm. pan Michał Komorowski chorąży dobrzyński koni trzy, jm. pan Piotr Potępski wojski 
trębowolski koni trzy, tenże z województwa sendomirskiego konia jednego, jm. pan Trębiń-
ski sędzia kapturowy konia jednego, tenże z województwa lubelskiego konia jednego, [s. 639] 
jm. pan Paweł Kęsicki cześnik nowogrodzki koni trzy, jm. pan Zygmunt Głogowski koni 
trzy, jm. pan Michał Jarczewski koni trzy, jm. pan Stanisław Podhorecki koni trzy, jm. pan 
Mikołaj Bełchacki koni dwa, jm. pan Jan Lesiecki komornik graniczny bełski koni dwa, 
jm. pan Jan Polanowski koni dwa, tenże za jm. pana Jerzego Rudnickiego rodzica małżon-
ki swojej konia jednego, jm. pan Aleksander Aksak koni dwa, jm. pan Paweł Borzęcki koni 
dwa, jm. pan Krzysztof Komorowski koni dwa, jm. pan Adam Wydżga koni dwa, tenże za 
jm. pana Stanisława Łas[z]cza zięcia swego konia jednego, tenże za jej m. panią Gołembiow-
ską konia jednego, jm. pan Mikołaj Brodowski za siebie i rodzonego swego koni dwa, jm. pan 
Michał Jankowski koni dwa, jm. pan Daniel Skarbek konia jednego, tenże za jm. pana Piotra 
Ilińskiego konia jednego, jm. pan Franciszek Sulimowski konia jednego, jm. pan Wojciech 
Zakrzewski podczaszy różański koni trzy, jm. pan Aleksander Radecki koni dwa, tenże za 
jm. pana Jerzego Radeckiego podsędka bełskiego konia jednego, tenże za jej m. panią Sza-
niawską ciotkę swoją konia jednego, jm. pan Stanisław Podhorecki koni dwa, jm. pan 
Franciszek Rudnicki koni dwa, tenże z ziemi chełmskiej konia jednego, jm. pan Wojciech 
Brodowski konia jednego, jm. pan Stanisław Komorowski za ich m. [s] pana Stefana Komo-
rowskiego rodzica swego koni trzy, jm. pan Adam Lipski za jm. pana Jana Lipskiego rodzica 
                                                           

17 Zofia z Napiórkowskich Sarbiewska – wdowa po zmarłym w 1662 r. wojewodzie mazowieckim Stanisławie 
Sarbiewskim. Zob. K. Chłapowski, Sarbiewski Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35, red. H. Markiewicz, 
Warszawa–Kraków 1994 s. 186.  

18 Chorążym horodelskim był Mikołaj Dramiński. Zob. Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 114. 
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swego koni trzy, jm. pan Jan Letki za siebie i rodzonego swego koni trzy, tenże za jm. pana 
Jakuba Sobesczyańskiego konia jednego, jm. pan Gościmiński koni dwa, jm. pan Włostow-
ski Stanisław koni trzy, jm. pan Jędrzej Bolestraszycki koni trzy, jm. pan Mikołaj Jabłoński 
administrator czopowego koni dwa, jm. pan Samuel Izbiński koni dwa, tenże z powiatu 
sochaczowskiego konia jednego, jm. pan Stanisław Wągrocki koni dwa, jm. pan Wojciech 
Skawiński komornik ziemski bełski konia [s. 640] jednego, jm. pan Stanisław Rulikowski 
konia jednego, tenże za rodzica swego konia jednego, tenże z Niskiewic w województwie 
wołyńskim konia jednego, jm. pan Paweł Rudowski konia jednego, jm. pan Wojciech Zaleski 
konia jednego, tenże za jm. pana Wojciecha Pogroszewskiego wuja swego konia jednego, 
jm. pan Marek Załęski konia jednego, jm. pan Mikołaj Gliński konia jednego, tenże za jm. 
pana Teodora Awiatyńskiego konia jednego, jm. pan Paweł Żurakowski konia jednego, 
jm. pan Stanisław Jabłoński konia jednego, jm. pan Sobesczyański konia jednego, tenże z zie-
mi chełmskiej konia jednego, tenże za jej m. panią Kazanowską konia jednego, ich m. pano-
wie Woronieccy Adam i Jan koni dwa, jm. pan Jacek Lityński [konia jednego], jm. pan Duba-
niowski za siebie i [za] jej m. panią Kopytyńską koni dwa, ich m. panowie Malawscy Janowie, 
stryj i synowiec koni dwa, tenże jm. pan Jan Malawski od jm. pana Barzykowskiego konia 
jednego, jm. pan Władysław Malawski konia jednego, jm. pan Tomasz Mirecki konia jednego, 
tenże za jm. pana Stefana Nowosieleckiego rodzica małżonki swej konia jednego, jm. pan Flo-
rian Morawiński konia jednego, jm. pan Marcin Boguski konia jednego, jm. pan Wawrzyniec 
Nartowski konia jednego, jm. pan Jan Żuliński konia jednego, jm. pan Władysław Żuliński, 
jm. pan Piotr Szadurski konia jednego, tenże za jej m. panią Janową Czarnołoską konia jed-
nego, jm. pan Jan Wyszotrawka konia jednego, tenże z ziemi przemyskiej konia jednego, 
jm. pan Złotnicki Stanisław konia jednego, jm. pan Zygmunt Guyski konia jednego, jm. pan 
Adam Guyski konia jednego, jm. pan Adam Jaślikowski konia jednego, jm. pan Aleksander 
Russian konia jednego, jm. pan Jan Lula konia jednego, jm. pan Wojciech Krośnicki konia 
jednego, jm. pan Adam Zakrzewski konia jednego, jm. pan Jan Kostrzewa konia jednego, 
jm. pan Benedykt Postupalski konia jednego, jm. pan Świętosław Rusianowski konia jedne-
go, jm. pan Jasiński konia jednego, jm. pan Paweł Wiełowicki konia jednego, [s. 641] jm. pan 
Krzysztof Gogoliński konia jednego, jm. pan Jan Dąbski konia jednego, przy tymże od jej  
m. paniej Kopczyńskiej z Hłodyłowic konia jednego, jm. pan Jan Stępkowski konia jednego, 
jm. pan Tomasz Rosochalski konia jednego, jm. pan Krzysztof Teleżyński konia jednego, 
jm. pan Aleksander Romanowski konia jednego, jm. pan Andrzej Woyno konia jednego, 
tenże za jej m. panią Chodaczkowską i [za] jej m. panią Miedźwiecką koni dwa, jm. pan Aleksi 
Korzybek regent horodelski konia jednego, jm. pan Eustachy Zaleski konia jednego, jm. pan 
Adam Zbykowski konia jednego, jm. pan Samuel Niklewicz konia jednego, jm. pan Jakub 
Łazarski konia jednego, tenże od jej m. paniej Kowalowskiej konia jednego, jm. pan Powęski 
od siebie i od rodzonego swego konia jednego, jm. pan Niebocki konia jednego, jm. pan 
Jakub Masowski konia jednego, jm. pan Stanisław Kobylski konia jednego, jm. pan Paweł 
Bychawski konia jednego, jm. pan Andrzej Dramiński konia jednego, jm. pan Jan Turski 
za siebie i za rodzonych swoich konia jednego, jm. pan Andrzej Łepkowski konia jednego, 
jm. pan Franciszek Ostrowski konia jednego, jm. pan Mateusz Krajewski konia jednego, 
jm. pan Hostyński konia jednego, jm. pan Florian Jarzymiński konia jednego, jm. pan Wa-
cław Jarzymiński konia jednego, jm. pan Koryski konia jednego, jm. pan Szeptycki konia 
jednego, jm. pan Chłopecki konia jednego, jm. pan Wojciech Gołecki konia jednego, jm. pan 
Latowicki konia jednego, jm. pan Paweł Napiórkowski konia jednego, jm. pan Felician 
Radziątkowski konia jednego, jm. pan Kaszliński konia jednego, jm. pan Strzałka konia jed-
nego, jm. pan Wojciech Szeliski konia jednego, jm. pan Krzysztof Sulewski konia jednego, 



234  MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 
 

 

jm. pan Dobrogowski konia jednego, jm. pan Pierzchała konia dobrego [s], jm. pan Andrzej 
Ołtarzewski za jm. pana Pawła Ołtarzewskiego rodzica swego konia jednego, jm. pan Marcin 
Kowalski konia jednego. Poczet jej m. paniej Les[z]czkowskiej koni dwóch, poczet jm. pana 
Garczyńskiego starosty rzeczyckiego koni trzy, [s. 642] poczet jm. pan Talentego koni trzy, 
poczet jej m. paniej Bebnowskiej podkomorzynej derpskiej konia jednego, poczet jm. pana 
Mikołaja Ubysza koni dwa, poczet jm. pana Teofila Hurczyna koń jeden, poczet jej m. paniej 
Katarzyny Gruszeckiej koń jeden, poczet jm. pana Humienieckiego Michała koń jeden, po-
czet jej m. paniej Zuzanny Obodyńskiej stolnikowej kijowskiej koń jeden, poczet jej m. paniej 
Woyskiej z Hrebiennego koń jeden, poczet jm. pana Adama Woyny podczaszego różańskiego 
koń jeden, poczet jm. pana Jana Izdebskiego pisarza ziemskiego buskiego koń jeden, poczet 
z wójtostwa buskiego, poczet jm. pana Władysława Czerniezowskiego, poczet jej m. paniej 
Stefanowej Łas[z]czowej, poczet jm. pana Wawrzyńca Kośmińskiego, poczet jm. pana Miko-
łaja Poryckiego koń jeden, poczet jm. pana Wojciecha Milewskiego koń jeden, poczet jej 
m. paniej Andrzejowej Światopełkowej Bolestraszyckiej koń jeden, poczet jej m. paniej 
Helżbiety Giebułtowskiej koń jeden, poczet jm. pana Ludwika Zbierzeczowskiego koń 
jeden, poczet jm. pana Jerzego Jabłońskiego koń jeden, poczet jm. pana Martiana Chmie-
leckiego koń jeden, poczet jej m. paniej Wawrowskiej pieszo, poczet jm. pana Wacława 
Teleżyńskiego rotmistrza Jego Królewskiej Mości koń jeden, poczet jm. pana Stanisława 
Masowskiego koń jeden, poczet jm. pana Władysława Gierzyńskiego koń jeden, poczet  
jm. pana Pawła Prokulbickiego koń jeden, poczet jm. pana Samuela Raczkowskiego koń 
jeden, poczet jej m. paniej Katarzyny Trzcińskiej koń jeden, poczet jm. pana Kucharskiego 
koń jeden, poczet jm. pana Charzewskiego koń jeden. Wiktoryn ze Żmigroda Stadnicki 
pułkownik województwa bełskiego, rotmistrz powiatu horodelskiego […]. 
 
Regestr chorągwie powiatowej jm. pana Lanckorońskiego kas[z]telanicza halickiego rot-
mistrza ziemie buskiej, roku tysiąc sześćset sześ[ć]dziesiąt dziewiątego dnia dwudziestego 
czwartego junii: jm. pan rotmistrz koni szesnaście, jm. pan chorąży [s. 643] Karol Jeziorkow-
ski koni dwa, jm. pan Wojciech Kadłubowski koni dwa, jm. pan Jędrzej Borsa Drzewiecki 
koni dwa, jm. pan Franciszek z Petrykos Gnoiński koni dwa, jm. pan Stefan Stępkowski koni 
dwa, jm. pan Seweryn Kozdanowski koni dwa, jm. pan Kazimierz Chołozowski koni dwa, 
jm. pan Stanisław Dąbski koni dwa, jm. pan Samuel Kochanowski koni dwa, jm. pan Jakub 
Bogucki koni dwa, jm. pan Jerzy Micowski konia jednego, jm. pan Stefan Rokicki konia 
jednego, jm. pan Jerzy Storkowski konia jednego, jm. pan Florian Suchodolski konia jednego, 
jm. pan Stanisław z Strzebawia Dąbrowski konia jednego, jm. pan Mikołaj Złowocki konia 
jednego, jm. pan Paweł Chojecki konia jednego, jm. pan Jędrzej Osmolski konia jednego, 
jm. pan Jędrzej z Kolczyc Strzelbicki konia jednego, jm. pan Stanisław Łaski konia jednego, 
jm. pan Jędrzej Kasperski konia jednego, jm. pan Mikołaj Osczowski konia jednego, jm. pan 
Stefan Gumowski konia jednego, jm. pan Jerzy Czekanowski konia jednego, jm. pan Rogala 
konia jednego. Poczet jm. pana Ostafia Kadłubickiego koń jeden, poczet jej m. paniej Zuzan-
ny Jahodyńskiej koń jeden, poczet jm. pana Wojciecha Boczkowskiego koń jeden, jm. pana 
Szatczyckiego poczet koń jeden, [poczet] jej m. paniej Anny Zielińskiej koń jeden. Wacław 
Lanckoroński z Brzyzia, Wiktorzyn ze Żmigroda Stadnicki pułkownik województwa beł-
skiego. 
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Mieszkańcy i zabudowa Lubartowa  

w inwentarzu miasta z 1747 roku  
 

 
W 1710 r. nowym właścicielem Lewartowa za sprawą małżeństwa z Marianną Lubo-

mirską został Paweł Karol Sanguszko, niedługo później podskarbi, a następnie marszałek 
nadworny litewski1. Lewartów był wówczas jednym z największych prywatnych ośrodków 
miejskich województwa lubelskiego, lecz działania wojenne i konfederacje zakończone 
dopiero u schyłku 1716 r. odcisnęły piętno na jego zabudowie, strukturze demograficznej 
i gospodarczej2. Mimo to książę Sanguszko uczynił Lewartów swą główną siedzibą, a w la-
tach trzydziestych XVIII w. przystąpił do przebudowy miasta. Przemianował je wtedy na 
Lubartów, wystarał się także o odnowienie aktu lokacyjnego oraz nadanie nowych przywi-
lejów dla rzemieślników3. W staraniach tych sekundowała mu kolejna żona, którą w 1735 r. 
została Barbara Urszula z Duninów. W ciągu piętnastu lat małżeństwa urodziła Sanguszce 
jedenaścioro dzieci, a większość z nich wychowywano w pałacu lubartowskim4. 

Wydaje się, że pierwsze prace nad rozbudową lubartowskiej rezydencji Sanguszków 
podjęto już u schyłku lat dwudziestych XVIII w., a kierownictwo nad nimi przejął nadwor-
ny architekt księcia – Paweł Antoni Fontana (przez jakiś czas mieszkał w Lubartowie, w mu-
rowanym dworku przy ul Kamieńskiej)5. Do 1741 r. dobudowano drugie piętro głównego 
gmachu, oficyny boczne i taras od strony parku. Powstała też attyka z tarczą herbową San-
guszków i Duninów, a całość ogrodzono, konstruując dodatkowo trzy murowane bramy. 
Największa z nich – ośmioboczna prowadziła do rezydencji od strony zachodniej, posia-
dała kopułę i pełniła funkcję kordegardy (wartowni i aresztu). W skład zespołu pałaco-
wego wchodziły też: skarbiec, domy dla oficjalistów, murowane i drewniane spichlerze 
oraz inne budynki gospodarcze6.  

Z inicjatywy Sanguszki w latach 1733–1738 wzniesiono w Lubartowie świątynię para-
fialną. Projekt kościoła w stylu barkowym sporządził również Fontana, a pracami kiero-

                                                           
1 Klucze dóbr lewartowskich, firlejowskich i jakubowickich zostały przekazane młodej parze przez Aleksandra 

Dominika Lubomirskiego na mocy donacji z 26 IX 1710 r. (zob. Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej: ANK], 
Archiwum Sanguszków [dalej: AS], Rękopisy, sygn. 876/1, s. 11 i 47). Działalność publiczna nowego dziedzica 
Lubartowa została szczegółowo omówiona w: R. Marcinek, Paweł Karol Sanguszko, [w:] Polski Słownik Biograficzny 
[dalej: PSB], t. 34, z. 1–4, red. H. Markiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992–1993, s. 497–500. 

2 O zrujnowaniu pałacu patrz: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, War-
szawa 1884, s. 378. Miasto trawiły też pożary wywoływane przez żołnierzy (zob. D. Kupisz, Mieszkańcy woje-
wództwa lubelskiego a wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny i kryzysu państwa w latach 1702–1717, [w:] Społe-
czeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 4, red. I. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, M. Nagielski, Warszawa 2015,  
s. 222). 

3 R. Szczygieł, Odnowienie prawa miejskiego miasta Lubartowa z 1744 roku, [w:] Religie, edukacja, kultura. 
Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 609–611.  

4 E. Aleksandrowska, Sanguszkowa z Duninów Barbara Urszula, PSB, t. 34, s. 517–521. 
5 ANK, AS, Rękopisy, sygn. 581, s. 51. 
6 Ibidem, s. 11–19. 
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wał prawdopodobnie architekt Tomasz Rezler7. Kolejnymi inwestycjami miejskimi były: 
klasztor oraz kościół kapucynów wzniesione w latach 1737–1741 przy ul. Lubelskiej8, przy 
której Żydzi wznieśli w tym samym okresie nową bożnicę (w miejscu dawnej świątyni)9. 
Najprawdopodobniej przy wsparciu Fontany opracowano i zrealizowano wówczas także 
koncepcję zmiany wyglądu centrum Lubartowa. Realizacja przebudowy miasta objęła jego 
główny plac, a rozpoczęła się zapewne w drugiej ćwierci XVIII w., kiedy to doszło do prze-
dzielenia Starego Rynku blokiem zabudowy śródrynkowej. Powstał dzięki temu bardzo 
regularny Rynek II, a zachodnia połowa placu utworzyła Rynek I10. Dzięki zabiegom Pawła 
Karola i Barbary Sanguszków do Lubartowa napływali nowi osadnicy, a dziedzice nadawa-
li im parcele oraz ulgi podatkowe na budowę domów11. 

O ruchu inwestycyjnym w Lubartowie świadczy rękopiśmienny inwentarz klucza lubar-
towskiego z 1747 r., który zaprezentowano w niniejszym tekście. Dokument wchodził 
niegdyś w skład lubartowskiego archiwum właścicieli miasta i był przechowywany w lubar-
towskim pałacu, a następnie został przewieziony wraz z innymi aktami do Sławuty (karty 
rękopisu opatrzone są pieczęciami tej instytucji)12. Obecnie inwentarz znajduje się w zaso-
bach Archiwum Narodowego w Krakowie, w zespole Archiwum Sanguszków, w dziale Ręko-
pisów, pod sygnaturą 581. Jest to poszyt o formacie zbliżonym do współczesnego wymiaru 
papieru A4, oprawiony w czarną skórę. Po pierwszej pustej karcie na stronie 3 widnieje tytuł: 
Inwentarz dóbr lubartowskich jaśnie oświeconych na Białym Kowlu, Smolanach i Rakowie, Za-
sławiu i Ostrogu książąt ichmościów Sanguszków, na Wiśniczu, Jarosławiu i Tarnowie Hrabiów, 
marszałków wielkich Wielkiego Księstwa Litewskiego, krzemienieckich i czerkaskich starostów, 
spisany na gruncie z pomiarem in anno 1747. Karta tytułowa jest nienumerowana, a na jej 
stronie verso znajduje się spis zawartości. Tekst inwentarza znajduje się na stronach 5–327. 
Dokument spisano jedną ręką, za wyjątkiem uwag dodanych po roku 1750 (wskazują na to 
daty zamieszczone przy niektórych zapisach dotyczących zmiany właściciela nieruchomości). 

Inwentarz rozpoczyna się obszernym opisem lubartowskiego pałacu i towarzyszących 
mu zabudowań folwarcznych. W dalszej części scharakteryzowano kolejno: miasto Lubar-
tów, jego przedmieścia z folwarkami, Szczekarków z folwarkiem, Lisów, Brzeziny, Popi-
sówkę, Serock z folwarkiem i część Łukowca, miasto Firlejów, Leszkowice z folwarkiem, 
Brzeźnice z folwarkiem, Żabice, Niedźwiadę z folwarkiem, Tarło z folwarkiem, Górkę  
z folwarkiem, Pałecznicę z folwarkiem, Łuckę z folwarkiem, Baranówkę, Łucką Wolę, 
Trzciniec, Kijany Bliższe i Dalsze z przynależnymi do nich folwarkami, Stoczek, Wólkę 
Kijańską zwaną Miętoszowską, Jakubowice z folwarkiem, Rudnik z folwarkiem, Długie, 
Świdniczek, Wólkę Świdnicką, Zadębie z folwarkiem i lubelskie jurydyki Sanguszków. 
Mamy tu więc do czynienia z obszernym źródłem opisującym wszystkie dobra Sangusz-
ków położone w województwie lubelskim. 

                                                           
7 M. Pachulski, Z dziejów miasta Lubartowa i kościoła parafialnego pw. św. Anny, [w:] Lubartów i Ziemia Lubar-

towska, red. W. Śladkowski, B. Gąsior, Lubartów 1993, s. 51–67; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 8: Wojewódz-
two lubelskie, z. 11: Dawny powiat lubartowski, oprac. R. Brykowski, Warszawa 1976, s. 24–28. 

8 B. Purc-Stępniak, Kościół ojców kapucynów w Lubartowie odzwierciedleniem tradycji zakonnych, [w:] Lubar-
tów i Ziemia Lubartowska, t. 14, Lubartów 2000, s. 18–19. 

9 R. Kuwałek, P. Sygowski, Z dziejów społeczności żydowskiej w Lubartowie, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, 
t. 14, op. cit., s. 50. 

10 I. Lipert, B. Mroczek, Układy urbanistyczne Lubartowa, [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, t. 15, Lubartów 
2003, s. 15–16. 

11 ANK, AS, Rękopisy, sygn. 876/4, s. 93–94. 
12 Inwentarz ten, oznaczony identycznie jak dziś sygnaturą nr 581, wymieniono w: Katalog rękopisów archiwum 

XX Sanguszków w Sławucie, oprac. B. Gorczak, Sławuta 1902, s. 186. 
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Inwentarz dóbr lubartowskich z 1747 r. był znany niewielu historykom, dlatego korzy-
stano z niego sporadycznie i fragmentarycznie13, tymczasem dostarcza on bardzo interesu-
jących i szczegółowych informacji przydatnych do opisu dziejów wsi i miast prywatnych Lu-
belszczyzny w połowie XVIII w. W związku z bogactwem treści owego źródła zdecydowano 
się zaprezentować w niniejszym tekście fragment odnoszący się do zabudowy miasta Lubar-
towa, właścicieli zlokalizowanych w nim domów, parceli oraz komorników zamieszkałych 
u gospodarzy nieruchomości. Prezentowany tu wyimek znajduje się na stronach 45–53 oma-
wianego rękopisu i jest ujęty w formę tabeli opatrzonej tytułem Osiadłości miasta Lubartowa 
z pomiarem i daniną. Do wykazu dołączono znajdujący się na stronie 54 spis komorników 
żydowskich (informacji o komornikach chrześcijańskich w dokument nie zawiera). 

Publikując fragment inwentarza dóbr miasta Lubartowa, zdecydowano się zachować 
jego pierwotną formę, tj. układ tabeli i zapisane w niej treści: numery domów, wielkość 
działek oraz informacje o ich właścicielach. Pominięto natomiast świadczenia na rzecz dzie-
dziców miasta, bowiem zawsze wynikały one z wielkości gruntu posiadanego przez gospo-
darza i jego lokalizacji. Żydzi za działkę z domem o powierzchni jednego pręta w Rynku i przy 
ul. Lubelskiej płacili 10 zł czynszu, przy Krzywym Kole – 9 zł, a przy ul. Kamieńskiej  
i Browarnej – 4 zł i 15 gr. Z kolei chrześcijanie posiadający parcele siedliskowe w Rynku, 
przy ul. Lubelskiej i Krzywym Kole uiszczali czynsz w wysokości 1 zł 20 gr od jednego 
pręta powierzchni, a za działki znajdujące się przy ul. Kamieńskiej i Browarnej płacili po 
25 gr. Ponadto gospodarze chrześcijańscy z parceli w Rynku, przy ul. Lubelskiej i Krzywym 
Kole musieli oddawać corocznie po 2 kury i 30 jaj oraz odrabiać 10 dni pańszczyzny w okre-
sie żniw, natomiast z ul. Kamieńskiej i Browarnej dawali 1 kurę oraz 15 jaj, a także praco-
wali 4 i pół dnia rocznie14. Podając wykaz komorników, ograniczono się do wykazu nazwisk, 
bowiem w dokumencie z 1747 r. przy każdym z nich zapisano identyczną wysokość opła-
ty, jaką mieli odprowadzać na rzecz dworu, tj. 1 zł i 15 g. Tekst opracowano i podano do 
druku zgodnie z zaleceniami Instrukcji wydawniczej dla źródeł nowożytnych15. 

Mam nadzieję, że zaprezentowany tu fragment inwentarza zainteresuje zarówno pasjo-
natów historii regionalnej, jak i historyków zajmujących się zagadnieniami społeczno-
gospodarczymi. Być może skłoni to tych ostatnich do całościowego opracowania i edycji 
tego cennego źródła. 

 
 

  

                                                           
13 Z inwentarza pałacu lubartowskiego sporządzonego w 1741 r., a znajdującego się w Archiwum Narodowym 

w Krakowie, Archiwum Sanguszków, sygn. 495/5 korzystała m.in. Grażyna Czapska (Pałac Sanguszków w Lubarto-
wie, „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 15, z. 4, s. 63–94). Autorka nie znała jednak omawianego tutaj rękopisu 
Archiwum Sanguszków opatrzonego sygn. 581. Bez wątpienia opis pałacu sporządzony w 1741 r. został skopiowany 
w części lub w całości na potrzeby inwentarza z 1747 r., niemniej kwestia ta wymaga odrębnych badań. Z opisu 
Lubartowa z 1747 r. korzystała też Jadwiga Muszyńska (Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego 
w XVIII wieku, Kielce 1998, s. 121), ograniczając się do podania informacji na temat liczebności tamtejszych Żydów. 

14 ANK, AS, Rękopisy, sygn. 581, s. 63. 
15 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953. 
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Inwentarz dóbr lubartowskich jaśnie oświeconych na Białym Kowlu, Smolanach  
i Rakowie, Zasławiu i Ostrogu książąt ichmościów Sanguszków, na Wiśniczu, 
Jarosławiu i Tarnowie Hrabiów, marszałków wielkich Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
krzemienieckich i czerkaskich starostów, spisany na gruncie z pomiarem in anno 1747 

 
Osiadłości miasta Lubartowa z pomiarem i daniną 

 

Domy 
Pomiar placów16 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

Część rynku od północy 

   1/10 [s. 45] Na kotlarzowym kuźnia stoi Jana Kowala 
 2/3   Pusto dołami popsowane od gościńca 
   1/2 Maciej Zieliński organista, do placu plebanii  
    Pusto po Kompczyńskim, do placu plebanii 

1    Dom Jana Kowala 
   2/9 Sebastian Machajski, zakrystian, do placu plebanii  

2  2/3  Dom po Mikołaju Mironowiczu wymarłym, mieszkają Żydzi opatowscy 
3   1/5 Krzysztof Lisek w tyle mieszka, na wdowy Przewadowskiej i Wasilowskiego pobudowany 
4   2/3 Dom Wojciecha Dzięciołka 
5   1/5

 Paweł Kukierski i Michał Wasilowski, w tyle mieszkają 
 3/5   Pusto, na drogę wypuszczone 

6  1  Dom Hirszka cyrulika na Spodobińskim, libertowany do czasu 
7  3/5  Dom Ruchyma Jozfowicza 
8   1/4

 Marcin Miącz, w tyle pobudował się 
9  1/3  Dom Lejzera Jozfowicza 

10   1/4
 Grzegorz Szelążek w tyle po Sawickim Granatyrze 

11  14/15  Dom Arona Moszkowicza 
12   1/12

 Wdowa Gilowa, w tyle mieszka 
13  1/2  Dom Szlomy Rudzińskiego na Szumerowym 

 2/3   Pusto tamże w tyle, zawalone 
14  1/3  Dom Lejzera Judkowicza na Zwolińskiego 
15  3/8  Hirszko Szmuklerz, w tyle 
16   1/10

 Wdowa Bzajowa, w tyle tamże 
17   1/2

 Piotr Ślusarz, w tyle tamże 
18  5/12  Berko Majorowicz 

    Po Wiszniowskim chałupa i ogródek do plebanii legowane 
19   1/3

 Błażej Grudzień na Paszkowej wdowy 
20   1/3

 Grzegorz Szelążek na tejże 
21  1/6  Domek Józefa Łukowskiego na Andrzeja Olecha 
22   1/15

 Jan Kunicki, krawiec 
23   1/5

 Wdowa Jakuba Myśliwca 
24  5/6  Dom Kalmanowej S[z]lomowiczowej, wdowy 
25   1/12

 Józef Alikiewicz czynsz ogólny płaci 

Część rynku od wschodu słońca 

26  1/2
  Dom Szlomy Moszkowicza 

27  1/2
  Dom Szmula Brzeźnickiego 

28  1/6
  Dom Berka Giecowicza 

29  9/10
  Dom Moszka Lewkowicza 

                                                           
16 Wartości w kolumnie Pomiar placów odnoszą się do pierwotnych działek siedliskowych. Wskazówką doty-

czącą ich wielkości może być taksacja domu z placem Reginy Kępczyńskiej z 1781 r., zapewne wdowy (córki?) 
po Janie Kępczyńskim, który w 1747 r. mieszkał w domu pod numerem 124 stojącym na połowie placu. W taksacji 
owa połowa placu miała 4 sążnie i 1 łokieć szerokości z przodu ulicy, 3 z tyłu oraz 17 sążni długości, czyli ok. 200 m2. 
Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta Miasta Lubartowa, sygn. 6, s. 62. 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

30  1/2
  Dom Hirszka Lewkowicza 

31  4/5
  Dom Mendla Markowicza 

32  9/10
  Dom Gdala Srulowicza 

33  2/5
  Dom Hirszka Nasutowskiego 

34  2/5
  Dom Arona Łokackiego 

Część rynku od południa 

35  11/30  Dom Józefa Jarukowicza na Abramowiczowym 
36  29/30  Dom Hajka Srulowicza 
37  8/15  Dom Lejby, zięcia Percowego 
38  2/3  Dom Mortchy na Lewka Wulfowicza 
39  2/3  Dom Percowej, wdowy 

 8/15   [s. 46] Pusto Kazubowskie, na ulice wypuszczone 
40  9/10  Dom Hirszka Daniłowicza 
41  29/30  Dom Józefa Bieniowicza 
42  14/15  Dom Dawida, syna Hajczynego 
43  5/6  Dom Szai, krawca, po Dawidzie cyruliku 
44  1  Dom wdowy Lejzora Jakubowicza 
45  1/3  Belman, złotnik tamże mieszka 
46  11/6  Dom Eli Mendlowicza po Kosiu Kalmanowiczu 
47  17/30  Dom Szlomy Kosiowicza na pustym po Moszku 
48  14/15  Dom Ajzyka Moszkowicza 

  1/3  Lejzor Jakubowicz pod winnicą, plac zgodny na dom 
49   1/2 Jakub Dziedzic na Tomasza Dzięgielowskiego 
50   1/3 Jan Charęza na Jakuba Włodarczyka 
51   1/4 Wawrzyńcowa Zdunkiewiczowa, wdowa 
52  1/4  Boruch krawiec u tegoż kupił część 
53   1/10 Marcin Tomaszewski na Rysiowskiej, wdowy 
54   1/5 Kazimierz Chmielowski na tejże 
55   1/10 Piotr Tomaszewski na tejże 

Część rynku od zachodu słońca 

56  17/30  Mendel Jekowicz 
 11/15   W tyle pusto, do budowania wolne 

57  5/8  Dom Mortchy [Mortki] Jakubowicza na Troimowym17 
58   1/8 Tomasz Marzęta w tyle, na Gilowym 
59   1/8 Stanisław Karwacki, tamże 
60  1/2  Dom Lewka Lubelskiego 
61  7/10  Dom Berka Słomkowicza 
62  17/30  Dom Moszka Rabinowicza 
63   1/6 Jan Całosz w tyle 
64  7/10  Dom Icka, cyrulika, libertowany do czasu 
65   1/5 Wojciech Pasko w tyle 
66  12/15  Dom Belmana Lejzerowicza 
67  1  Wdowa czapnika18 
68 

 
22/15 

 
Kamienica Janka Percowicza na Mikołaja Konarskiego [i] Jakuba Gila skupionych 
placach z winnicą, libertowana do czasu 

69 
 

23/10 
 

Kamienicę muruje Moszko Percowicz na Walentego Kopyrskiego, Jana Kowalskiego  
i Pawła Silniowskiego z winnicą, libertowany do czasu 

70   1/4 Janowa Silniowska, wdowa w tyle 
71   3/4 Jakub Jagieła na Hirszka, aptekarza 

  7/30  Kisiel pod winnicą w tyle zajął 

                                                           
17 Inną ręką dopisano: Jacek Mazur. 
18 Inną ręką dopisano: sprzedała Percowiczowi od frontu, a resztę ma. 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

72  17/30  Dom Kisiela na Moszka Dębickiego 
73   2/3 Bartosz Charęza z Antonim Chartęskim 
74   1/2 Wdowa Jana Redeozy na Chmielowskiego 
75   1/2 Dubowski, myśliwiec tamże 

    Plebania zawiera pod sobą na morgów 3, na której znajduje się jurydyczan osiadłości 6 
    Kościół farny murowany ze cmentarzem, zawiera pod sobą…19 morgów 
   7/10 Austeria pańska na Pracykowskim 
    Dom Pański: 

76   1/3 [s. 47] Paweł Goliński stolarz, na Pawła Chmielowskiego20 
77   1/3 Michał Kubik 
78   1/3 Wojciech Zachwiejski, organmistrz 
79   1/3 Ignacy Daniłek 
80   1 Józef Kunicki, stolarz, na Jana Lizdy 
81   1/3 Marcin Poznański, kucharz u dworu 

   3 Rynkowe Place 

Ulica Lubelska, idąc ku bramie, po lewej ręce 

82  1  Dom Icka Słomki 
83  2  Po Wawrzyńcu Kosiarskim domek, szpital żydowski, kahał płaci 

  11/3  Icek Słomka, tamże w tyle pod winnicą zajął 
84   1/6 Wdowa Kryłowska, tamże w tyle21 
85  2/3  Kalman Smulowicz Delis na Szmulowym 
86  2/3  Wdowa Rouza na Osiora Abramowicza 
87  19/22  Hykiel Białobrody na Rabinowskim 
88  39/45  Dawid Krawiec na Moszka Bejzy22 
89  21/23  Smul [Srul?] Lewkowicz, szkolnik23 
90  1  Jakub Szmulowicz 
91  4/5  Szmul Moszkowicz 
92  12/23  Berko, szklarz24 
93  12/23  Kotlarka Żydowica na Kosiarskiego 
94  11/45

  Jakub Berkowicz 
95   1/2 Paweł Lisowski, rajtar25 
96   1/2 Wdowa Andrzejowa Kutrobińskiego 
97   1/2 Adam Włodarczyk 
98   1/3 Andrzej Pikuła vel Trelisz 
99   2/3 Józef Dzięciołek 

100   1/2
 Iwański, rajtar na Wojciecha Jagieły 

101   1/2
 Józef Szewczyk na Janka Gieca26 

102   1/3
 Grzegorz Okoń na Jakuba Marzęty 

103  31/45
  Aron, zięć Grędy Majera Lewkowicza 

104   1/2
 Stefan Karoza, kredencarz stary, libertowany ad vita tempora 

105   1/3
 Bartłomiej Daniłek 

106   1/2
 Kazimierz Kosiarski na Józefa Daniłka 

107   1/2
 Andrzej Olech na Michała Liska27 

                                                           
19 W inwentarzu pozostawiono puste miejsce. 
20 Powyżej dopisano inna ręką: dom pański. 
21 Inną ręką dopisano: potem introligator 1750 [r.] kupił. 
22 Obok dopisano: error w pomiarze, należy fl. 6 gr 20, czyli działka miała wielkość 1/3 pręta. 
23 W tym znaczeniu szkolnik oznacza rabina. 
24 Obok dopisano inna ręką: wdowa. 
25 Dopisano: a teraz pachołek. 
26 Dopisano: commutatio z Olechem 1748. 
27 Obok inną ręką: Tomasz Zawadzki. 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

108   1/2 Matiasz Bolibrzuch z Tomaszem Grudniem 
109   1/2 Konstanty Kaczmarski, kapral, na Przewadowskiego 
110   1/4 Szymon Mazus w tyle mieszka 
111   1/2 Wdowa Tomaszowa Tokarczyka28 
112   1/2 Paweł Grudzień w tyle 
113   2/3 Wojciech Kucharzewicz29 
114   1/2 Jan Psuj 
115   1/3 Jakub Zieliński w tyle 
116   2/3 Jakub Malęsa 
117   1/2 Stanisław Zmysłowski 
118   1/8 Sebastian Sidor w tyle mieszka 
119   3/5 Stanisław Bolibrzuch 

 
3/5 

  
Puste, tenże używa do budowania wolne, że się nie dopuszcza nikomu budować, 
powinien daninę dawać30 

 
5/6 

  
Puste, po Janie Bakałarczyku, do budowania wolne. 
Józef Kępczyński używa, że się nie dopuszcza nikomu budować, powinien daninę dawać. 

120   2/3 [s. 48] Topolski, rajtar 
121   2/3 Tomasz Borzęcki 
122   1/2 Wdowa Stanisława Borzęckiego 

    

Na odwrót idąc, od bramy ku rynkowi po drugiej stronie kościół założenia  

św. Wawrzyńca, murowany, z konwentem O.O. Kapucynów w cyrkumferencji 

murowej z ogrodem sytuowany. Continet morgów 4, prętów 178/10 

 13/23   Na ulicę koło muru wypuszczone 
123    Antoni Łukaszkiewicz, kotlarz, czynsz ogólny daje 
124   1/2 Józef Kempczyński, tkacz 
125   1/2

 Jakub Woliński 
126   1/5

 Antoni Charęza 
127   1/3

 Wdowa Famulina w tyle 
128   1/4

 Wojciech Jasiłowski po Wojciechu Wolińskim 
129   1/3

 Antoni Woliński w tyle 
130  19/45  Szmundyk na Charęzinym 
131  10/23  Moszko, rzeźnik na Kulanowym 
132   1/2

 Jakub Charęza 
133  14/23  Wdowa Mortchy Grędy 
134   1/3

 Maciej Pikula na Michalskiego 
135   1/2

 Maciej Libski 
136  1/2  Lewek, cymbalista31 

 1/4   Na ulicę wypuszczone 
137  16/23

  Wdowa Jabłońska na Dawidowiczowym32 
138   1/15

 Marcin Karwacki na Matiasza Janickiego 
  1/5

  Jabłońska, tamże ogrodem zajęła, mógłby się kto budować 
139  1/3

  Ela Słabizna na pasamonikowym 
140  13/45

  Jabłońska, tamże ogrodem zajęła, mógłby się kto budować 
141   1/15

 Jakub Jeziur w tyle 
142  3/4

  Lejba Dawidowicz na Berka Hirszowicza 
143   1/4

 Maciej Wójcik, kuśnierz, na Piotra Tomaszowskiego 
144   1/4

 Tomasz Klimek w tyle 

                                                           
28 Dopisano: In anno 1749 Burak kupił. 
29 Dopisano: Zawity. 
30 Przed tekstem dopisano: Tomasza Tokarczyka. 
31 Dopisano: Żyd. 
32 Dopisano: Żydówka. 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

145  5/9  Berko Hirszkowicz na Hirszka Manassowicza 
146   1/30 Stanisław Pasko w tyle 
147  7/23  Moszko Gręda, rzeźnik, na Wojciecha Okonia 
148   1/6 Matiaszowa Jeziorkowa, wdowa 
149  1/3  Kofman, rzeźnik na Moszka Lewkowicza 
150  1/6  Icek Zając 
151   1/8 Żakowski, żołnierz kuruc, w tyle 
152  13/23  Iszaja, krawiec na Berkowym 
153  3/5  Lejba, pasamonik 
154  29/45  Wdowa na Borucha Lejzerowicza 

    
Jakub Szaja, szklarz, na kierkucie żydowskim mieszka wolny 
Pod szkołą i łaźnią placów no 111/15, prawem libertowane 

155 
 1/15 

 
Pod kierkutem żydowskim placów no 21/4 prawem libertowane 
Berko Moszkowicz 

156  1/3  Icek Mazur na Kosia Kalmanowicza 
  1/3  Lewek Torba pod winnicą w tyle 
   41/2 Place ulicy Lubelskiej  

Ulica Krzywe Koło 

157   3/4
 [s. 49] Kazimierz Mularz, majster 

158   1/3
 Franciszek Sztukator na Paskowym 

159   1/8
 Grzegorz Rycko 

160   1/4
 Zawadzki, kuruc na Matiasza Wysockiego33 

161   1/10
 Marcin Piwowar, na tyle pod browarem pańskim 

162   1/2
 Łukasz Krawiec na Bronkowskiego, libertowany do czasu 

163   1/4
 Franciszek Kozyrski szafarzem na usłudze dworskiej, libertowany do czasu 

164   1/2
 Lesko, pachołek na Tomasza Krasowskiego 

165   1/4
 Kazimierzowa Gilowa na Ferdecowym 

166  13/30  Lewek, szmuklerz na Markowskiego 
  17/30

  Szloma Rusin pod winnicą 
  11/30

  Hajka pod winnicą 
167   1/10

 Tomasz Paluchowski, tamże na przodzie 
168  7/30

  Hirszko Burak na Palejowym 
 1/6   Pusto Biczowskie 
  1/6

  Szmul Brzeźnicki pod winnicą 
  1/3

  Szmetuch krawiec 
169  2/5

  Szmul Brzeźnicki pod stajnią i winnicą 
170   1/3

 Andrzej Zieliński na Pikulinym 
  1/10

  Szmul Brzeźnicki pod winnicą 
171   1/4

 Maciej Mazurkiewicz na Sztyngielowym 
  7/15

  Lejzor Juchtowicz Pączek pod winnicą 
172   1/5

 Karczowski, żołnierz kuruc, na Spodobinym 
173  1/6

  Boruch Czapnik na Daniłkowskim 
174   1/10

 Jan Ferdec na Kozyrzynym34 
175  1/10

  Żyd, piekarz w tyle 
176  1/10

  Tadryś i Moszko, piekarz na Serwinowym 
177  1/10

  Icek Łukowski na Zwynikowym 
178   1/6

 Sukcesorowie Antoniego Zwynika35 
179   1/10

 Paweł Stangryt  
  1/10

  Hirszko Danielowicz pod stajnią 

                                                           
33 Dopisano: Lewandowski strycharz kupił anno 1750. 
34 Dopisano: Hirszko krawiec in anno 1750. 
35 Dopisano: Konarski przeniósł się do Baranówki. 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

180  7/30  Abram krawiec na Bzajowym 
  9/30  Hirszko Danielowicz pod winnicą 

181   1/6
 Wdowa Adama Puły 

  17/30  Hirszko Nasutowski pod winnicą 
  13/30  Kielman Delis pod winnicą 

182  1/6  Wiktor Żyd na Kosiarskiego 
183   1/6

 Paweł Szelążek z domostwa na tyle 
184   1/10

 Paweł Żydkowski na Oszijowskim 
   1/20

 Pod stajnią, tamże Paweł Szelążek 
185  4/15  Moszko Przybysz 
186  1/20  Majer Żyd na Niedźwiedziowym 
187   1/6

 Maciej Kosiarski na tyle 
 4/15   Pusto po Nysonowiczu, zawalone 

188   1/5
 Marcin Pasko na Moczywąsowym 

189   1/12
 Andrzej Jukowski, kuruc, na tyle 

  5  Hirszko Percowicz pod winnicą 
 17/30   Pusto, z dawna na drogę Syrnicką wypuszczone 

190   1/2
 Tomasz Dzięgielowski na Kozyrowym 

191   1/5
 Stanisław Chodorowski na Florkowym 

192   3/12
 Szymon Borzęcki 

193  4/15  Aron Sobot 
194  2/15  Majer Przybysz 
195  1/15  [s. 50] Hirszko Chaimowicz, syn Gemplów 
196  1/10  Moszko, piekarz w tyle 
197  1/15  Moszko, pergaminnik na Miączowym 
198  1/10  Nyson Żyd na tyle 
199   1/6

 Wojciech Wójcik, stolarz, z zięciem 
200   1/6

 Matiasz Rhedeoza na Tchórzowym 
201   1/10

 Marek Kordas, rajtar, na Ferdecowym 
202   1/15

 Jakub Thorek 
203   1/6

 Paweł Pikula 
204  1/2  Lejba Moszkowicz 
205   1/5

 Matiasz Romanowicz z Marcinem Pikulą 
206  11/15  Jakus na Wulfowym 
207   1/6

 Paweł Dudek na Serkizkim 
208  1/5  Boruch, krawiec na Ajzykowym 
209  1/5

  Chaim Torba, piekarz 
210  1/10

  Abus, cymbalista na Juchowym 
211  1/5

  Gierszon, krawiec na tegoż 
212  1/6

  Hirszko na Borzęckiego 
213   1/15

 Szymon Misiakowski na Talarowskiego 
214   1/15

 Jakub Charęza na Zarębinym 
215   1/4

 Jan Dzido na Lewniowym 
   1/4

 Topolski, rajtar, na drugiej połowie tegoż ogrodu 
216   2/3

 Wojciech Borzęcki nowo buduje się 
217   1/10

 Wdowa Krzyszczakowa na Kozyrzynym 
218   1/10

 Andrzej Tokarczyk 

 

1 

  

Wojciech Charęza, kowal, kuźnię ma na małym placu, powinien z niego daninę dawać, 
bo nie może się nikt tam bezpiecznie budować, ponieważ kuźnię zawalił. Inquantum 
kuźnię stamtąd przenieść, liberatur od daniny wszelkiej, a plac wolny zostanie do 
budowania się każdemu 

   3 Place Ulicy Krzywego Koła 

Nowy Rynek 

219    Wdowa Andrzeja Zaręby 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

 1/3   Pusto, na drogę wychodzi 
220   1/15 Tomasz Lisek 
221   1/12 Kryskowski, rajtar 
222   1/10 Trojanowski, rajtar 
223   1/3 Pawłowa Wójcikowa 
224   1/4 Wojciech Charęza, kowal 
225   1/6 Matiasz Psuj 
226   1/4 Paweł Olech 
227   1/3 Stanisław Kulan 
228   1/4 Paweł Tkaczyk 
229   1/4 Józef Bronkowski 

Ulica Kamieńska 

   3/4
 Paweł Szelążek, folwark36  

   3/4
 Antoni Daniłowicz, folwark Dubowskiego 

   3/8
 Wdowa Tomaszowa, folwark Silniowskiego 

   3/4
 [s. 51] Jakub Jagieła, folwark 

   3/8
 Michał Kubik, folwark 

   1/2
 Ignacy Daniłek, folwark 

   3/4
 Matiasz Zieliński, folwark 

   1/2
 Jan Kowal, folwark 

230   1 Michał Pracyk 
   3/8

 Tenże, folwark 
231   1/2

 Wojciech Bzaj 
232   2/5

 Tomaszowa Silniowska 
   11/13

 Folwark do prebendy za erekcją 1717 r. należy 
   13/5

 Folwark po Mironowiczu Jm. ks. proboszczowi dany  
  3/4  Folwark Janka Percowicza po Przewodowskim 
   1/2

 Folwark Krzysztofa Liska 
233   3/4

 Andrzejowa Machajska dom pobudowała na Przewodowskiego 
234   1/2

 Michał Broniszowski, murarz, na Bzajowym 
   3/4

 Folwark Stanisława Karwackiego 
235   1 Józef Wysocki na Charlińskiego 

   1/4 Folwark, tenże 
236   1 Andrzej Charęza po Stanisławie, ojcu 

   1/4
 Folwark, tenże 

237   1/2
 Jan Bajdowski, rymarz 

238   1/2
 Szymon Węgrzynowicz 

   11/4
 Folwark Wojciecha Bzaja 

239   1 Wdowa Michała Charęzy 
   3/4

 Folwark, taż 
240   1 Kazimierz Pikula na Andrzejowej Bzajowej 

   4/5
 Folwark, tenże 

241   1 Adam Spodoba 
   5/8

 Folwark, tenże 
242  11/10  Mędel Sowa, palczarz 

   1 Folwark po Kolwanie, Jan Całosz z Antonim Wolińskim 
243   1 Wdowa Szymona Slachty 

   4/5
 Folwark, taż 

244   1 Wawrzyniec Kozyra 
   1/5

 Pod ogrodem część tenże przy domu 
245   1 Jan Bronkowski na Wolińskiego 

                                                           
36 Folwarkiem nazywano wówczas zabudowania gospodarskie rolnika (mieszczanina uprawiającego ziemię). 
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Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

   2 Folwark z ogrodem tenże 
   1 Folwark Tomasza Dzięgielowskiego 

246   1 Mikołaj Soszyński 
   11/4

 Folwark z ogrodem, tenże 
   3/4

 Folwark Wawrzyńca Kozyry 
   3/4

 Folwark Wojciecha Kozyry 
   3 Folwark Stanisława Paska po Grzegorzu 
  11/2  Folwark po Franciszku Kosiarskim, wdowa Percowa 
   11/4

 Folwark Wojciecha Dzięciołka 
   3/4

 Folwark Jakuba Dziedzica 
247 

 
33/4  Po Thorku i Ściborskim dworek murowany, po panu Fontanim architekcie, teraz mieszka 

Hirszko Percowicz 
   3/4

 Folwark Stanisława Zdunkiewicza 
   2 Folwark Marcina Miącza 

248  4/5  Kisiel Żyd na Dereckiego 
   9/10

 Folwark Macieja Wójcika 
   3 Folwark Marcina Poznańskiego po Dylowskim 

249   11/2
 Adam Lewien po Michale Lisku 

250   1 Wojciech Lisek 
   11/2

 Folwark, tenże 
   1 Folwark Pawła i Jakuba Jeziorków 

251   1 Tomasz Borzęcki na wdowy Charęziny, bojar wolny 
   11/4

 Folwark i ogród, tenże 
252   1/2

 Maciej Charęza 
   1/4

 Folwark i ogród tenże 
   1 Folwark Jakuba Charęzy 
   3/4

 Folwark Adama Lewina 
   31/4

 Folwark Macieja Libskiego z ogrodem 
253   3/4

 Jan Pękala na Matiasza Janickiego, Michalskiego dziada 
254   2/4

 Szymon Wróbel tamże 
    Pod Dworkiem Jm. p. Świechowskiego na Markowskiego i Borzęckiego placów nr 6 
   4 Place Ulicy Kamieńskiej 

Ulica Browarna 

    [s. 52] Pod browarem pańskim plac 1 
  3/4  Berko Giecowicz, pod winnicą i stajnią 
  1/2  Ankiel Berkowicz, ogród 
  31/3  Hirszko Burak, pod winnicą 
  31/3  Szloma Burak, pod winnicą 
  31/2  Szmul Brzeźnicki, ogród 
   3/4 Jakub Jagieła, ogród 
   21/3 Broniszowski, murarz, ogród po Krasowskim 
   23/4 Antoni Drozd, ogród po Gilu 
  12/10  Aron Moszkowicz, pod winnicą 
   2 Konstanty Kaczmarski, ogród 

255   1 Wdowa Drozdowa, z domostwem 
256   3/5 Antoni Drozd, syn tejże 

   1/2 Szymon Wróbel, ogród po Matiaszu Kozyrze 
257   3/10 Tomasz Magierka 
258   1/5 Cholewicki, żołnierz, kuruc 
259   1/6 Jakub Magierka 
260   2/5 Wdowa Matiasza Kozyry 

   1/2 Paweł Żydkowski, ogród po Wolińskim 
   1/2 Pawłowa stolarka, ogród 

261   1/2
 Kazimierz Pikula, domostwo na ogrodzie Pawła Pikuli 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

262   1/2 Paweł Murawski 

263   2/5 Franciszek Bożeński na wdowy Silniowskiej 

   2/5 Dubowski myśliwiec, ogród 

   2/5 Józef Kempczyński, ogród 

   21/3 Wdowa Adama Puły, folwark 

   11/4 Szymon Bożeński, folwark 

264   1 Jakub Grudzień, strycharz 

   23/4 Tenże folwark po Stanisławie Pasku 

   3 Kazimierz Mularz [murarz?], folwark po tymże 

   31/3 Tenże, ogród tamże 

   13/4 Wdowa Drozdowa, folwark 

   6 Taż, ogród tamże 

   1 Wdowa Matiasza Kozyry, folwark 

   6 Tomasz Magierka, folwark 

   3/4 Paweł Żydkowski i Franciszek Wójcik, folwarki 

   69/10 Adam Spodoba, ogród po Urbaniku i Siksaku 

   51/3 Bartłomiej Daniłek, ogród po Jakubie Młynarzu 

   101/2 Grzegorz Okoń, folwark i ogród po Jagiele 

   71/5 Stanisław Młynarz, ogród po Józefie Daniłku 

   71/2 Mikołaj Soszyński, ogród Pawła Chmielowskiego 

   2 Place ulicy Browarnej 

Za drogą idąc ku bramie, ogrody i folwarki 

   19/10 Paweł Pikula po Szymonie Fiurliowskim folwark 

   11/3 Andrzej Pikula, folwark po tymże 

   13/4 Pawłowa Wójcikowa, ogród 

   8 Kazimierz Kosiarski i Wojciech Zawiły, folwark, ogród 

   11/3 Andrzej Tokarczyk, folwark 

   6 Józef Szewczyk, folwark po Marcinie Jasiołku 

   11/5 Bartłomiej Daniłek, folwark po Józefie, bracie 

   61/3 Józef Dzięciołek, folwark 

   51/5 Szymon Mazus, folwark 

   1 [s. 53] Konstanty Kaczmarski, folwark wdowy Mazusiowej 

   3 Wdowa Kutrobińska, ogród 

   11/2 Adam Włodarczyk, folwark 

   11/2 Maciej Psuj z Janem Bratem, folwark 

   11/2 Marcin Karwacki, folwark 

   11/2 Andrzej Olech, folwark 

   11/4 Jakub Maleska, folwark 

   11/4 Wdowa Silniowska, folwark 

   3/4 Stefan Karsza, folwark po Ziemichodzie 

   2 Topolski rajtar, ogród 

   1 Maciej Bolibrzuch, folwark i ogród 

   1 Stanisław Bolibrzuch, folwark i ogród 

   1 Paweł Grudzień, folwark po Tokarczyku 

   11/4
 Józef Bronkowski, folwark po Zielińskim 

   21/4
 Bartłomiej Jeżowski, folwark 

   11/4
 Józef Kempczyński po Stanisławie Pasku, folwark 

   61/4
 Wojciech Bzaj, ogród przy bramie 

Na odwrót idąc rynkowi drugą pierzeją 

265   1 Andrzej Tokarczyk na Wojciecha Okonia 

   11/4 Ogród przy osiadłości, tenże 
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Domy 
Pomiar placów 

Właściciel 
pusty żyd. chrz. 

   1/3 Maciej Kosiarski na Wojciecha Kosiarskiego folwark 

   1/3 Jan Charęza, na tegoż folwark 

   1/2 Antoni Charęza, na tegoż folwark 

   1/3 Szymon Okoń, na tegoż 

   1/4 Marcin Pikula, na tegoż 

   1/5 Andrzej Jagieła, na tegoż 

   1/4 Antoni Woliński, na tegoż 

   1/4 Kazimierz Pikula, na tegoż 

   71/2 Paweł Kosiarski, folwark 

   63/4 Kazimierz Kosiarski, ogród po Wojciechu Ziemichodzie 

   2 Paweł Olech, folwark 

   51/4 Tenże, ogród 

   1/3 Wdowa Silniowska u Kutrzebina, folwark 

  1  Po Siksaku  

  Moszko Gręda z ogrodów   1  Po Józefie Daniłku 

  1/2  Po Tomaszu Charlińskim 

  1/3  Po Wojciechu Wójciku37 

  1  Hirszko Percowicz po Szymonie Majerowiczu, ogród 

266   1 Jakub Grudzień na Izdakowiczowym pobudował się 

   1 Tenże przy osiadłości, folwark i ogród 

267   1/2 Wojciech Goliński, stolarz, dom i ogródek po Stanisławie38 

268   1/2 Wdowa Urbanikowa, z domostwa i ogródka 

  1/3  Moszko Gręda, folwark od Andrzeja Tokarczyka 

   1/3 Tomasz Klimek, folwark 

   2 Place ulicy Browarnej 

Ogółem placów39: 

3632/3 711/30 801/7 2763/8  

 

 

 

 

  

                                                           
37 Dopisano: Franciszek Wycki pobudował się. 
38 Dopisano: Józef Narzęta na Golińskiego. 
39 Podano oryginalne wartości według tabeli zamieszczonej w źródle. Dotyczą one zresztą nie liczby domów  

i powierzchni gruntu, a liczby placów, których było 363, w tym 276 chrześcijańskich, 80 żydowskich i 7 pustych. 
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Komornicy Żydzi 
1. Wdowa Matysowa u opatowskich40 
2. U Szlomy Buraka zięć z żoną 
3. U Moszka Grędy zięć z żoną 
4. Juda Judkowicz u Hirszka Grędy 
5. U Mendla Moszko Gdal 
6. Marek Jakowicz 
7. U Nasutowskiego zięć z żoną 
8. Dawid, krawiec, u Icka Łukowskiego 
9. Natka z żoną u Abrama krawca 

10. Berko Dawidowicz u Moszka winiarza Dziobakowego w domku Jana Magierki 
11. U Lewka Bejzy zięć z żoną  
12. U Kapuścinskiego, piekarza, Slomy zięć z żoną 
13. U Hajki Starego zięć z żoną  
14. U Lewka Percowicza Icek, krawiec 
15. U Percowej wdowy Kopel zięć z żoną 
16. Boruch Kosiowicz na Dawida arendarza z Sernik siedzi 
17. U Szai krawca   Icek, krawiec 
18.   na tym introligator z żoną 
19. U tegoż [w] izdebce Abram, krawiec 
20. U Icka Słomki Kapłonek z żoną 
21. Abram krawiec u Hirszka Majerowicza 
22. Michel Lejzorowicz u Abusia Basity 
23. U Kielmana Arendarza   Janek Szmułowicz 
24.   Berko Gempel, krawiec z żoną 
25. U Jabłońskiej wdowy zięć z żoną 
26. U Ele Słabizny Srul Słabizna  
27. U Moszka Grędy syn Abram z żoną 
28. U Kochmana Moszkowicza Dawid Gręda 
29. Szmul Moszkowicz u Janka Kisiela na Dereckiego 
30. Ele Zelkowicz, furman, u Hirszka Percowicza w kamienicy po panu Fontanie 
31. Mendel, czapnik, u Ickowey Boruchowej, wdowy 
32. Marek z żoną syn Mendlasowy 
33. Lewek, piekarz 
34. Lewek Andzel u Belmana, złotnika 
35. Abram Kosiowicz u Slomy Kosiowicza 
36. Rachmiel z żoną syn u Lewka, tabacznika 
37. Notka z żoną u Berka Łukowskiego 
38. Litman, krawiec, na Kopyrskiego 

                                                           
40 Zapewne chodzi tu o Żydów opatowskich mieszkających przy Rynku nr 2, zob. wykaz domów. 
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Nieznane listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych  

XX wieku. Przyczynek do biografii publicysty  

oraz kształtowania się jego koncepcji realizmu politycznego 

 
 

Aleksander Bocheński był jednym z najbardziej interesujących polskich publicystów  
i myślicieli politycznych XX w. To autor wielu prac dotyczących różnych zagadnień z zakresu 
polityki, geopolityki, ekonomii i historii, znany przede wszystkim jako gorący orędownik re-
alizmu politycznego. Potwierdzała to oprócz jego dorobku również obrana droga życiowa.  

Aleksander Adolf Maria Bocheński urodził się 6 sierpnia 1904 r. w Czuszowie w gu-
berni kieleckiej w zaborze rosyjskim1. Pochodził ze szlacheckiej rodziny o patriotycznych 
tradycjach. Jego braćmi byli: Józef Bocheński – późniejszy dominikanin (o. Innocenty Maria), 
filozof i sowietolog, któremu nieobca była jednak, zwłaszcza w okresie międzywojennym, 
publicystyka polityczna, oraz Adolf Maria Bocheński – wybitny myśliciel polityczny okresu 
II Rzeczypospolitej, podobnie jak Aleksander jeden z czołowych publicystów środowiska 
„Buntu Młodych” i „Polityki” w latach trzydziestych, poległy w lipcu 1944 r. na froncie 
włoskim. Z kolei siostrą była Olga Antonina Zawadzka – katechetka, autorka podręczników 
do nauki religii oraz programów kształcenia tego przedmiotu, odznaczona po II wojnie świa-
towej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Aleksander w okresie II Rzeczypo-
spolitej był prokurentem Ponikwieskich Zakładów Przemysłowych (co było zgodne z jego 
wykształceniem – w 1928 r. ukończył Państwowy Instytut Rolniczy w Gembloux w Belgii)2. 
Debiutował na łamach prasy w roku 1923 wierszem Na śmierć rotmistrza Bochenka będą-
cym oskarżeniem tych, którzy starli się z żołnierzami polskimi podczas tzw. wydarzeń 
krakowskich w listopadzie 1923 r.3 W latach 1926–1927 był redaktorem efemerycznego 
czasopisma „Głos Zachowawczy”, publikował również swe prace w „Myśli Mocarstwowej”, 
wchodził też w skład Komitetu Politycznego Związku Pracy Mocarstwowej. Swoje kon-
cepcje najpełniej wyrażał jednak w latach trzydziestych XX w. Był wówczas publicystą cza-
sopisma „Bunt Młodych” (od 1937 r. wydawanego pod nazwą „Polityka”) redagowanego 
przez Jerzego Giedroycia i tworzonego przez grupę młodych, konserwatywnych intelektu-
alistów głoszących idee Polski mocarstwowej4. Zarówno Bocheńskiego, jak i jego polityczną 

                                                           
1 Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pałecznicy, sygn. 63, 

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pałecznicy za rok 1904, k. 12. 
2 M. Pruszyński, W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Aleksandra Bocheńskiego, „Zeszyty Historyczne” 2000, 

z. 134 (513), s. 165. 
3 A. Bocheński, Na śmierć rotmistrza Bochenka, „Słowo Polskie” 1923, nr 308, s. 5.  
4 Na temat tego środowiska: R. Habielski, Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do 

„Kultury”, Warszawa 2006; M. Król, Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”, Paryż 1979; 
R. Tomczyk, Akademicka Myśl Mocarstwowa przed „Buntem Młodych”, „Przegląd Zachodniopomorski” 1997,  
t. 12 (41), z. 4, s. 77–105; idem, Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008. 
Najpełniejsza prezentacja koncepcji programowych „mocarstwowców” znajduje się w: Polska idea imperialna 
[Zespół „Polityki”; autorzy poszczególnych rozdziałów: Adolf Bocheński, Aleksander Bocheński, Stanisław Skwar-
czyński, Kazimierz Studentowicz], Warszawa 1938. 
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grupę cechowały: radykalny antykomunizm5 przekładający się na sprzeciw wobec koncepcji 
kolektywistycznych w gospodarce6 oraz zwalczanie wpływów i tendencji marksistowskich 
w społeczeństwie i kulturze7. Równie istotne były: dążenie do rozbicia Związku Sowieckiego 
na państwa narodowe w wojnie prewencyjnej (toczonej, jeśli zaszłaby taka potrzeba, w ko-
alicji z Rzeszą Niemiecką) oraz akcentowanie groźby zbliżenia Berlina i Moskwy8. Równo-
cześnie Bocheński utożsamiał Związek Sowiecki z carską Rosją i jej imperialnymi tradycja-
mi, toteż komunizm uważał za zagrożenie przede wszystkim nie ideologiczne, ale polityczne. 
Dawał temu wyraz już w swojej pierwszej publikacji książkowej, napisanej wspólnie z bra-
tem Adolfem w 1925 r. pt. Tendencje samobójcze narodu polskiego9. Istotnym składnikiem 
koncepcji mocarstwowców była także idea asymilacji państwowej (nie zaś polonizacji) mniej-
szości narodowych, zwłaszcza Ukraińców, w celu zahamowania nastrojów szowinistycznych 
i uratowania spoistości państwa. Kwestia ta miała zasadnicze znaczenie ze względu na pro-
metejskie wizje tego środowiska10. Aleksander Bocheński był jednym z najważniejszych 
ideologów tej grupy zarówno w tej sprawie, jak i w dziedzinie polityki zagranicznej. Jego 
ówczesne oblicze polityczne określić można jako dalekie nie tylko od opozycji centrolewico-
wej, ale też krytyczne wobec obozu narodowego i rządzących grup piłsudczyków11. Podobnie 
jak wszyscy mocarstwowcy uważał obóz zachowawczy za niepotrafiący sprostać wymaga-
niom współczesności12. Skupieni wokół „Polityki” intelektualiści postulowali „nowy” kon-
serwatyzm, dlatego określano ich mianem młodokonserwatystów. 

                                                           
5 Pisał Bocheński w jednym ze swoich artykułów, że komunizm „tworząc fanatyzm, gotuje rewolucję, wojnę 

domową i upadek państwa i narodu. […] Komunizm dla nas to nie przekonanie, to zbrodnia”. Zob. A. Bocheński, 
Młoda Polska postąpi jak młoda Japonja, „Bunt Młodych” [dalej: BM] 1936, nr 11, s. 6. 

6 Jego zdaniem „gdziekolwiek, czegokolwiek dotknie, kolektyw uspołecznienie natychmiast zmienia się to 
w środek wyzysku, kontrybucji, nędzy”. Zob. A. Bocheński, Celem jest żywy człowiek, BM 1934, nr 10, s. 2; idem, 
Kolektywizacja Rzeczypospolitej, BM 1933, nr 49, s. 1. 

7 A. Bocheński, Dać im swobodę!, BM 1934, nr 1, s. 1; idem, Oskarżamy „Wiadomości Literackie”, BM 1934, 
nr 5, s. 1–2; idem, Może lepiej było milczeć, „Polityka” 1937, nr 14, s. 8. 

8 Stwierdzał, że program jego politycznego środowiska nazwać można „dążącym do oparcia się na mniejszo-
ściach słowiańskich, do zniszczenia hegemonji Rosji na wschodzie”, ponieważ „problem wielkości, może nawet istnie-
nia Polski widzimy poza naszymi granicami, w dążeniu do rozbicia kleszczy niemiecko-rosyjskich”. Zob. A. Bocheń-
ski, Mocarstwowość i Marksizm, BM 1936, nr 9, s. 7; idem, Jeszcze o instynkcie narodowym i Panu J.E. Skiwskim,  
„Polityka” 1938, nr 14, s. 6; idem, List do narodowców, BM 1935, nr 12–13, s. 1; idem, Szkoła nauk politycznych 
Contra Bunt Młodych, BM 1935, nr 18, s. 6; idem, Istotna treść nacjonalizmu polskiego, „Polityka” 1938, nr 11, s. 1; 
idem, O imperialiźmie, o Skiwskim i o sprawie żydowskiej, „Polityka” 1938, nr 9, s. 3. 

9 A.M. Bocheński, A. Bocheński, Tendencje samobójcze narodu polskiego, Wrocław 1995, s. 34. Zob. A. Bocheński, 
Nie, nie jesteśmy w przyjaźni z Bolszewją, BM 1933, nr 45, s. 1. Intelektualistów sympatyzujących z Sowietami określał 
jako „niezdolnych pojąć innej Polski jak pod »Najjaśniejszym protektoratem«, wczoraj cara białego, dziś Miłościwie 
im panującego Stalina” (idem, Oczyścić prasę, BM, 1936, nr 7, s. 8). Z drugiej strony pojmowanie komunizmu jako 
formy imperializmu rosyjskiego, nie zaś ideologii dążącej do stworzenia ogólnoświatowego państwa totalitarnego pro-
wadziło go do następującego wniosku: „Państwo Teokratyczne, Komunistyczne, Oligarchja, Monarchja… nie ma ta-
kiej formy, której nie przyjęlibyśmy obu rękami, gdyby wieźć wieść? miała lub musiała do zwycięstwa”. Innymi słowy, 
komunizm dało się zaakceptować, jeśli nie był wyrazem zaborczych tendencji Kremla. Stąd już niedaleka droga do 
jego afirmacji w duchu realizmu politycznego jako realizacji „racji stanu” (idem, Mocarstwowość i Marksizm…, s. 7). 

10 A. Bocheński, Czerwienimy się za Was Panowie, BM 1933, nr 36, s. 1; idem, Istotna treść nacjonalizmu…, 
s. 1; idem, Grunwald czy Pilawce (Włodz. Bączkowski, Grunwald czy Piławce, Wyd. Myśli Polskiej, Warszawa 1937, 
str. 208), „Polityka” 1937, nr 27, s. 6; idem, Genjalne posunięcie, BM 1933, nr 37, s. 1; idem, Kulturkampf, 
„Polityka” 1937, nr 10, s. 3; idem, Położyć kres szaleństwu, „Polityka” 1937, nr 23, s. 1–2. 

11 A. Bocheński, Problem młodzieży rządowej, „Polityka” 1937, nr 25, s. 3; idem, Podkreślania i niedomówienia 
Ryszarda Piestrzyńskiego, BM 1934, nr 7, s. 1; idem, Kirow a Pieracki, BM 1935, nr 2, s. 1; idem, List do naro-
dowców…, s. 1; idem, Do wileńskiej młodzieży narodowej list otwarty, „Słowo” 1937, nr 229, s. 3. 

12 Sanacja i „starzy” konserwatyści mieli wykazywać „stałe tendencje, aby nie drażnić, nie ruszać, przemil-
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W 1939 r. Bocheński w obliczu żądań niemieckich wzywał do stawienia zbrojnego oporu 
Rzeszy13. Sam walczył we wrześniu w 22 Pułku Ułanów Podkarpackich im. ks. Jeremiego 
Wiśniowieckiego, a po jego rozbiciu udał się do Ponikwy. Sowieci poddali go tam pod osąd 
ludowego trybunału za rzekome wyzyskiwanie chłopów. Ci jednak sami zaświadczyli, że dzie-
dzic Bocheński traktował ich poprawnie, co uratowało mu życie. Został uwięziony przez 
NKWD i po kilkumiesięcznej niewoli zwolniono go dzięki wstawiennictwu okolicznych 
chłopów i Żydów. Następnie udał się do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zaangażował się 
w działalność konspiracyjnej grupy „Wawel” i jawnej Rady Głównej Opiekuńczej. U boku 
hr. Adama Ronikiera i ks. Janusza Radziwiłła prowadził rozmowy mające na celu powołanie 
kolaboracyjnego rządu polskiego, które po wycofaniu się z inicjatywy Radziwiłła zostały 
zaniechane. Bocheński postulował powołanie administracji polskiej w oparciu o struktury 
RGO. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił na Kresy Południowo-Wschodnie, 
przy czym utrzymywał wciąż kontakty z rozmaitymi działaczami politycznymi, w tym ze 
związanymi z Konfederacją Narodu, w której coraz bardziej znaczącą rolę odgrywali Bole-
sław Piasecki i jego zwolennicy. W związku ze zbliżaniem się wojsk sowieckich do miejsca 
jego zamieszkania Bocheński ponownie przedostał się na zachód, intensyfikując swą dzia-
łalność w RGO. W tym okresie skupiał się na dwóch zasadniczych kwestiach – na pertrak-
tacjach z działaczami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (frakcja banderowska) w spra-
wie zaprzestania mordów na ludności polskiej oraz na rozmowach z hitlerowcami w kwestii 
zahamowania polityki represji, które z kolei w dobie Powstania Warszawskiego skoncentro-
wały się wokół zawieszenia broni i wstrzymania masowych egzekucji Polaków w stolicy. 
Wszystkim tym działaniom przyświecało dążenie do zatrzymania katastrofalnego procesu 
wyniszczania polskiej „substancji biologicznej”14. Jednocześnie, już od roku 1944 Bocheń-
ski rozważał konieczność porozumienia z zajmującymi Polskę Sowietami. Skłaniał go do 
tego także kontakt z polskimi arystokratami, którzy jasno stwierdzali, że Wielka Brytania 
złamie postanowienia sojuszu z Polską. Zaowocowało to zaangażowaniem politycznym 
Aleksandra, który podjął rozmowy z Jerzym Borejszą stojącym na czele grupy intelektuali-
stów w sprawie sformalizowania pod patronatem państwa środowiska katolików współpra-
cujących z władzami (po powołaniu grupy katolików społecznie postępowych i jej sforma-
lizowaniu w postaci Stowarzyszenia „PAX” stał się z czasem jednym z najważniejszych 
jego publicystów). Równolegle podobne pertraktacje prowadził Bolesław Piasecki15. Po 

                                                           
czeć, przedyplomatyzować, tłamsić zagadnienia bieżące, »Bunt Młodych« […] nie waha się nigdy wywlec na światło 
dzienne i okazać ze wszystkich stron problemu, którego starsze społeczeństwo i niektóre przygniecione swoją 
małością młode grupy… wprost się wstydzą”. Zob. A. Bocheński, Ludzie muzealni, BM 1936, nr 5, s. 2; por. idem, 
Do pracy!, „Głos Zachowawczy” 1926, nr 2, s. 3.  

13 Idem, Polska chce zwyciężać, „Słowo” 1939, nr 86, s. 1. 
14 J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. K. Pomian, Warszawa 1999, s. 74; K. Pastuszewski, Aleksander 

Bocheński – koryfeusz polskiej historii, „Akant. Miesięcznik Literacki” 2001, nr 2, s. 6–7; M. Pruszyński, op. cit., 
s. 170–172; K. Rękas, Sapere auso. Wspomnienie o śp. Aleksandrze Bocheńskim (1904–2001), „Pro Fide Rege et Lege” 
2001, nr 1, s. 1–5; A. Ronikier, Pamiętniki 1939–1945, Kraków 2013, s. 350, 354, 362–363, 375; W. Wendland, 
Katon w „krainie wielkich błaznów”. Aleksandra Bocheńskiego wizja polskości, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tra-
dycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, 
Szczecin 2009, s. 524. 

15 J. Engelgard, Wielka gra Bolesława Piaseckiego, Warszawa 2008; A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 
1993, s. 25, 27, 29; A. Jaszczuk, Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932–1956, Warszawa 2005; W. Kętrzyński, 
Na przełomie 1944/1945, „Więź” 1967, nr 11, s. 162; J. Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji, Londyn 1993, s. 134–
–142; J. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań katolickich. Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 
1984, s. 160; R. Mozgol, Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”, „Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4, s. 84–92.  
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latach Bocheński wspominał, że również „wielu innych myślących w kategoriach narodo-
wych doszło do wniosku, że nowa powojenna sytuacja Polski wymaga: po pierwsze ścisłego 
i trwałego sojuszu ze Związkiem Radzieckim, po drugie zaakceptowania ustroju socjalistycz-
nego”16. Działania te doprowadziły do utworzenia w listopadzie 1945 r. tygodnika „Dziś  
i Jutro”, wokół którego skupiło się środowisko. Bocheński z ramienia tej wspólnoty został 
posłem na Sejm Ustawodawczy RP, gdzie przedstawiał sojusz ze Związkiem Sowieckim jako 
wymóg polskiej racji stanu i afirmował wielkie plany gospodarcze, upominając się równocześ-
nie o prawa Kościoła i wierzących oraz jasno deklarując się jako nie-marksista17. W 1947 r. 
opublikował pisaną podczas wojny krytyczną pracę Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety 
dziejopisarskie, w której rozprawiał się z polską dziewiętnastowieczną i dwudziestowieczną 
historiografią. Książka wpisywała się bardzo silnie w nurt politycznego realizmu, ale i kon-
kretnych wezwań do akceptacji powojennej rzeczywistości i pracy nad odbudową Polski 
oraz urzeczywistnianiem „sojuszu” ze Związkiem Sowieckim18. 

Bocheński na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. nie publikował dużo, 
a jego teksty częściej pojawiały się w „Tygodniku Powszechnym”, niż w periodykach „Dziś 
i Jutro” czy „Słowo Powszechne”19. Zapewne ograniczona aktywność publicystyczna spo-
wodowana była wykonywaniem obowiązków posła oraz dyrektora Okocimskich Zakładów 
Piwowarskich (w latach 1945–1955), jednak za symptomatyczny należy uznać fakt, iż 
Bocheński jako aktywny komentator niemal całkowicie zamilkł w latach 1952–1956. 
Najprawdopodobniej nie zgadzał się wówczas z linią ruchu Piaseckiego, ale uważał też, że 
w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych nie może swobodnie prezentować swych 
przekonań20. Giedroyć na podstawie informacji z kraju stwierdzał w 1955 r. opozycyjność 
Aleksandra wobec ówczesnego PAX-u oraz odmowę współpracy z „przejętym” „Tygodni-
kiem Powszechnym”. Jednocześnie Bocheński miał powątpiewać w faktyczną odwilż, 
spodziewając się raczej konfliktu na skalę światową21. Warto mieć przy tym na uwadze, że 

                                                           
16 Laureaci nagród im. Bolesława Piaseckiego. Uroczystość w Ojrzanowie [wypowiedź Aleksandra Bocheńskiego], 

„Kierunki” 1987, nr 30, s. 5. 
17 Sprawozdanie Stenograficzne z 52 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniach 10 i 11 stycznia 1949 r., ł. 119–

–121; Sprawozdanie Stenograficzne z 53 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 4 lutego 1949 r., ł. 46; Spra-
wozdanie Stenograficzne z 54 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 10 lutego 1949 r., ł. 26; Sprawozdanie 
Stenograficzne z 98 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 31 października 1951 r., ł. 50. 

18 A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1947. Cel zasadniczy książki tra-
fnie odczytała zarówno krytyka emigracyjna (W. Dziewanowski, O „Dziejach głupoty w Polsce”, „Teki Historycz-
ne” 1948, t. 2, nr 2, s. 69–79; J. Ulatowski, Dzieje głupoty w Polsce, „Kultura” (Paryż) 1947, nr 2–3, s. 151–157), 
jak i marksistowska (C. Bobińska, Tradycje i teraźniejszość, „Nowe Drogi” 1947, nr 4, s. 72–91; J. Dutkiewicz, 
Aleksander Bocheński: Dzieje głupoty w Polsce. Wyd. Panteon, Warszawa 1947, str. 330, „Myśl Współczesna” 1948, 
nr 4, s. 132–135). 

19 Najważniejszymi z nich były rozważania dotyczące zasadności kultu heroizmu przy jednoczesnym potę-
pieniu błędnych decyzji polskich przywódców w kwestii podejmowania walki zbrojnej z zaborcami i okupantami. 
Zob. A. Bocheński, O dyskusji nad Monte Cassino, „Tygodnik Powszechny” [dalej: TP] 1946, nr 45, s. 1, 4; idem, 
Odpowiadam oponentom, TP 1947, nr 7, s. 6–7. 

20 Komentując krytykę, jaka spotkała Władysława Broniewskiego w dobie odwilży za napisanie niegdyś panegiry-
ku na cześć Stalina, wysnuwał ogólniejsze wnioski dotyczące realizmu politycznego w warunkach totalitarnego 
komunizmu: „politycy polscy mieli prawo nazwać Katowice Stalinogrodem, skoro tego wymagały nadrzędne inte-
resy narodu, za losy którego odpowiadali. I lepiej znane im były tak zwane »wypaczenia kultu jednostki« […] 
uczniowie szkół średnich mogli nie wiedzieć o tym, co dobrze wiedzieli politycy – i dlatego można by zrozumieć, 
że deklamowali wiersz Broniewskiego na akademiach – gdyby nie to, że największe nawet zasługi i dzieła nieska-
zitelne nie uprawniają Polaka do bicia czołem aż do ziemi przed kimkolwiek na świecie”. Zob. A. Bocheński, 
Wycinki prasowe, „Kierunki” 1957, nr 30, s. 2. 

21 J. Giedroyc, K.A. Jeleński, Listy 1950–1987, oprac. W. Karpiński, Warszawa 1995, s. 223. 
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jeszcze w 1957 r. zaangażował się częściowo w inicjatywę Jana Frankowskiego i Konstantego 
Łubieńskiego będącą secesją od PAX-u, z której powstało Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Społeczne22. Nie był jednak krytycznie nastawiony do kontrowersyjnej, „antyodwilżowej” 
postawy Piaseckiego, mimo że sam doceniał znaczenie przemian październikowych23.  

Od maja 1956 r. Bocheński publikował na łamach nowo powstałego pisma „Kierunki”, 
w którym prowadził stałą rubrykę publicystyczną, podobnie jak od 1959 r. w „Słowie Po-
wszechnym”. Jego artykuły ukazywały się także w „Życiu i Myśli” oraz „Zorzy”, a w latach 
osiemdziesiątych – w „Za i Przeciw” oraz „Tygodniku Polskim”, periodykach związanych  
z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Społecznym. Od 1961 r. był członkiem Stowarzyszenia 
PAX24. Wydał także kilka prac książkowych zarówno dotyczących zagadnień politycznych  
i ekonomicznych, jak też poruszających kwestie dziejów polskiego przemysłu i polskiej naro-
dowej mentalności. Większą aktywność polityczną przejawiał jeszcze w okresie stanu wojen-
nego, gdy został członkiem Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego25, 
w swojej publicystyce zaś afirmował politykę gen. Wojciecha Jaruzelskiego i krytykował 
„Solidarność”26.  

W III Rzeczypospolitej publikował rzadko, krytycznie odnosząc się do rzeczywistości 
politycznej i gospodarczej, m.in. stwierdzając u jej progu, że „jeżeli nie powstanie i to szybko 
rząd naprawdę silny, grozi nam los kondominium niemiecko-rosyjskiego”27. Nie był także 
entuzjastycznie nastawiony do perspektywy wejścia Polski do NATO i Unii Europejskiej, 
wskazując na konieczność gruntownego jej przemyślenia28. Był autorytetem dla grupy 
młodych realistów politycznych, wchodził w skład rady programowej pisma „Myśl Polska”29. 
Zmarł 12 stycznia 2001 r.30 

Przedstawione powyżej pokrótce losy Aleksandra Bocheńskiego rodzić muszą pytania 
o przyczyny jego politycznych wyborów, które można pojmować bądź jako stworzenie na 
przedwojennym fundamencie politycznym nowych modeli działania, bądź w kategoriach 
wolty ideowej. W analizie tego problemu pomocne mogą się okazać prezentowane poniżej 
trzy prywatne listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych XX w. Są one przecho-

                                                           
22 W. Chrzanowski, P. Mierecki, B. Kiernicki, Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej, Warszawa 1997, 

s. 245–247; K. Rękas, Wspomnienie o Aleksandrze Bocheńskim. Konserwatyzm stosowany, „Najwyższy Czas” 2001, 
nr 5, s. 32. Należy mieć niemniej na uwadze, że nie był zwolennikiem likwidacji PAX-u, krytykując tych, którzy  
w dobie odwilży nawoływali do takiego zabiegu. Zob. A. Bocheński, Pamięci Bolesława, „Kierunki” 1979, nr 3, s. 2. 

23 A. Bocheński, Wycinki prasowe, „Kierunki” 1957, nr 43, s. 2; idem, [List do redakcji, 24.9.1957], „Kultura” 
(Paryż) 1957, nr 11, s. 152–153. 

24 I. Janczewska-Altyńska, Kontralfabet dla Kisiela [wypowiedź Aleksandra Bocheńskiego], Warszawa 1990, 
s. 10. Warto wspomnieć, że według niego samego istotną rolę w jego akcesie do PAX-u odegrało też poruszenie, 
jakie wywołała w nim tragiczna śmierć syna Piaseckiego, porwanego i zamordowanego przez nieznanych sprawców. 
Zob. M. Pruszyński, op. cit., s. 174. 

25 Lista członków Tymczasowej Rady Krajowej PRON, „Trybuna Ludu” 1982, nr 301, s. 4. 
26 Przeciw „rozumnym szałem”. Gość Kierunków Aleksander Bocheński, „Kierunki” 1982, nr 16, s. 10; A. Bocheń-

ski, Rozmyślania o sojuszach, „Za i Przeciw” 1982, nr 41, s. 3; idem, Rozmyślania o polityce polskiej, Warszawa 1988. 
27 Za mało w nas racjonalizmu i pragmatyzmu. Z Aleksandrem Bocheńskim rozmawia Zofia Zdrojkowska, 

„Słowo Powszechne” [dalej: SP] 1989, nr 155, s. 3. Zob. W opinii Aleksandra Bocheńskiego, SP 1989, nr 208, s. 3;  
W opinii Aleksandra Bocheńskiego. O wystąpieniach ministra Kuronia, SP 1990, nr 52, s. 2; W opinii Aleksandra 
Bocheńskiego. Jedno hasło i jeden przywódca, SP 1990, nr 58, s. 2; A. Bocheński, Wenezuela, „Polityka” 1993, nr 26, 
s. 2; Ludzka ręka kapitału. Z Aleksandrem Bocheńskim rozmawia Anna Leszkowska, „Przegląd Techniczny” 1996, 
nr 1, s. 8–9. 

28 K. Rękas, Dwa pogrzeby, „Myśl Polska” 2001, nr 4, s. 14. 
29 Ibidem, s. 14. 
30 MKJ, Zmarł Aleksander Bocheński, „Życie Warszawy” 2001, nr 11, s. 3. 
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wywane w Archiwum Państwowym w Lublinie, w zespole Archiwum Łosiów z Niemiec 
pod sygnaturami 123 i 463. 

Pierwszy list datowany na 20 października 1943 r., skierowany do nieznanej adresatki 
związanej z rodziną Łosiów, dotyczy w swej politycznej warstwie refleksji Bocheńskiego 
na temat sytuacji w Warszawie oraz w Galicji Wschodniej. Aleksander krytycznie oceniał 
zarówno nieprzemyślaną politykę permanentnej walki z Niemcami, jak też stan relacji 
polsko-ukraińskich. Warto dodać, że swoją negatywną ocenę działań Komendy Głównej 
AK i rządu polskiego na wychodźstwie w kwestii stosunku do okupanta niemieckiego,  
w tym również do Powstania Warszawskiego, wielokrotnie wyrażał w swojej powojennej 
publicystyce31. 

Z kolei w piśmie z 18 listopada 1943 r. adresowanym do Jana Stanisława Łosia Bocheń-
ski krytycznie wypowiadał się na temat sytuacji polskiej, wspominając jednocześnie  
o swoich pracach nad Dziejami głupoty. Adresata listu znał doskonale sprzed wojny, będąc 
wówczas obok niego i Włodzimierza Bączkowskiego jednym z autorów książki stanowią-
cej fundamentalną analizę problematyki ukraińskiej w Polsce międzywojennej pt. Problem 
polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej32. 

Te dwa źródła dają znakomity obraz i pozwalają dostrzec wewnętrzne rozterki Bocheń-
skiego, które miały niewątpliwie wpływ na jego polityczną przyszłość. Przeświadczenie  
o katastrofalnych perspektywach narodu polskiego połączone również z niepewną sytuacją 
własnej rodziny musiało nie tylko wpłynąć na poszukiwanie nowych dróg realizmu 
politycznego, ale też umocnić pogląd o słuszności dotychczasowej drogi politycznej, której 
determinantą było szukanie możliwości ratowania narodu w sensie samych jego zasobów 
demograficznych „biologicznej substancji” narodu. W tym też kontekście umieścić można 
jego refleksję z lat siedemdziesiątych: „od Stalingradu, a co dopiero od Jałty, wydawało mi 
się pewne, że po pierwsze jedyną możliwą i wskazaną polityką dla Polski jest ścisły sojusz 
ze Zw[iązku] Radzieckim, a po drugie, że naturalną konsekwencją sytuacji powojennej 
będzie ustrój socjalistyczny. Każda inna droga wydawała mi się nierealna, a na tle kolosal-
nych strat ludzkich i materialnych, jakie ponieśliśmy podczas okupacji – nawet szaleńcza”33. 
W ten nurt wpisywałoby się również wezwanie „do nieujawnionych” z 1947 r. o skorzystanie 
z amnestii w celu zarówno pracy nad odbudową Polski, jak i nieutrudniania realizacji 
„sojuszu” polsko-sowieckiego34. 

Trzeci z zamieszczonych poniżej listów skierowany jest również do Łosia i nie został 
opatrzony datą, jednak z jego treści dotyczącej powołania „Słowa Powszechnego” oraz 
rozpoczęcia prac Sejmu Ustawodawczego wynika, że musiał zostać napisany na przełomie 
marca i kwietnia 1947 r. Stanowi on świetne źródło do dziejów ruchu katolików społecznie 
postępowych. Przeczy on tezie, według której środowisko to było od początku całkowicie 
zdominowane przez Piaseckiego i jego zwolenników. Wprawdzie dawni członkowie Ruchu 
Narodowo-Radykalnego „Falanga” i Uderzeniowych Batalionów Kadrowych Konfederacji 
Narodu stanowili jego istotną część tworzącego się ruchu katolików społecznie postępo-
wych, jednak spory wpływ u progu jego funkcjonowania starali się w nim odgrywać skupieni 

                                                           
31 Twierdził m.in., że „decyzja o wybuchu powstania i zniszczenia stolicy była jedną z najbardziej szaleńczych, 

jaką Polak kiedykolwiek przeciwko własnemu społeczeństwu podjął”. Zob. A. Bocheński, Wycinki prasowe,  
„Kierunki” 1957, nr 13, s. 2. Por. idem, Pochwała laureatów, „Kierunki”1958, nr 5, s. 1; idem, Wycinki prasowe, „Kie-
runki” 1958, nr 5, s. 2. 

32 A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski, Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej, Warszawa 1938. 
33 Motywy i postawy [wypowiedź Aleksandra Bocheńskiego], „Kierunki” 1970, nr 48, s. 8. 
34 A. Bocheński, List do nieujawnionych, SP 1947, nr 30, s. 1.  



Nieznane listy Aleksandra Bocheńskiego z lat czterdziestych XX wieku…  255 
 

 

wokół Bocheńskiego czy Frankowskiego intelektualiści o przedwojennych sympatiach 
dalekich od narodowego radykalizmu. Co prawda w optyce Aleksandra zasługą Piaseckiego 
było stworzenie środowiska, które miało możliwość twórczej pracy dla Polski, przyjmują-
cego przekonanie o trwałości rzeczywistości pojałtańskiej i konieczności szukania możli-
wości porozumienia pomiędzy katolikami a komunistami35. 

Bocheński w swym elaboracie wyraźnie wskazuje również na dążenie jego grupy do 
zdobycia większej pozycji w tzw. Ruchu Nienazwanym, który później przekształcił się w Sto-
warzyszenie PAX. Akcentuje rozbieżności, jakie środowisko to wzbudzało w polskim Ko-
ściele katolickim i polskiej prawicy. Chociaż dostrzegał pozytywne cechy linii politycznej Pia-
seckiego, pragnął odróżniać się od jego politycznej linii. Dotyczyło to przede wszystkim sto-
sunku do koncepcji społeczeństwa dwuświatopoglądowego, czyli wizji, w której Polską Ludo-
wą rządziliby na przemian marksiści i katoliccy socjaliści, co miało doprowadzić do uzyskania 
przez Piaseckiego kontroli nad partią komunistyczną, a przez to – objęcia przezeń władzy  
w państwie36. Bocheński był o wiele bardziej pragmatyczny. Interesowały go obrona polskiej 
„substancji narodowej”, zabezpieczenie Polaków przed represjami ze strony Sowietów  
i możliwie jak największy zakres swobody dla katolików. Warto dodać, że jego plany uzyska-
nia silniejszych wpływów w Ruchu Nienazwanym nie powiodły się. Aleksander miał opowia-
dać Mieczysławowi Pruszyńskiemu, że po powołaniu grupy Piaseckiego pozostawał w sensie 
politycznym bardziej osamotniony i nie chciał tworzyć konkurencyjnej organizacji. Jak już 
wspomniano, do samego Stowarzyszenia wstąpił kilkanaście lat później, do 1985 r. będąc 
członkiem jego Zarządu Głównego, ale nie mając faktycznego wpływu na jego politykę37. 

Z kolei poglądy Jana Łosia pozwalały sytuować go w gronie potencjalnych współpra-
cowników „postępowych katolików”, z czego doskonale znający go Bocheński musiał zda-
wać sobie sprawę. Wybitny historyk starożytności, w II RP związany z grupą Giedroycia 
ekspert od spraw wschodnich, po wojnie skupił się na pracy naukowej38, jednak dał również 
wyraz swoim poglądom politycznym w nieopublikowanej recenzji Dziejów głupoty. Była 
ona afirmacją koncepcji realizmu politycznego w ujęciu Bocheńskiego39. 

W świetle poniższych listów geneza politycznych, powojennych wyborów Bocheńskiego 
może być określona jako motywowana trzeźwą analizą sytuacji i przekonaniem o potrze-
bie uchronienia narodu polskiego przed stratami biologicznymi, materialnymi i politycz-
nymi. Sprawa polska w jego ujęciu musiała pozostać związana na skutek geopolitycznego 

                                                           
35 W 1987 r. mówił, że zasadniczą zasługą Piaseckiego było utworzenie „zastępu wartościowych, ideowych ludzi 

przekonanych, że dobry chrześcijanin może, a nawet powinien być dobrym współtwórcą współczesnej Polski” 
(Laureaci nagród im. Bolesława Piaseckiego…, s. 5). Z kolei po jego zgonie stwierdzał, że „przenigdy nie miał innej 
wizji narodu polskiego, jak jego wielkość i suwerenność – te dwa atrybuty widział nierozłącznie związane z ustrojem 
socjalistycznym i ze ścisłym sojuszem ze Związkiem Radzieckim”. Samego siebie nazywał nie tylko jego towarzy-
szem, ale i uczniem (A. Bocheński, Pamięci Bolesława…, s. 2). 

36 Włodzimierz Sznarbachowski doskonale znający Piaseckiego i rozumiejący jego koncepcje zauważał, że 
„Piaseckiemu chodziło o zlikwidowanie przeciwieństwa państwo–społeczeństwo. […] ze względów taktycznych  
i pragmatycznych, aby zapewnić swym kolejnym organizacjom możność działania w radykalnie zmieniającej się 
rzeczywistości wewnętrzno-politycznej i międzynarodowej (od sanacji przez wojnę i okupację do komunizmu),  
a sobie dojście do władzy – będzie uzasadniał wciąż tymi samymi »prawdami bezwzględnymi« zarówno »penetrację« 
sanacji, jak również współżycie katolicyzmu z komunizmem w ramach »wieloświatopoglądowości«”. Zob.  
W. Sznarbarchowski, 300 lat wspomnień, Londyn 1997, s. 74. 

37 M. Pruszyński, op. cit., s. 174. 
38 P. Gach, Łoś Stanisław Jan, [w:] Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, 

Lublin 1996, s. 150–151. 
39 Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec [dalej: APL, AŁN], sygn. 484, A. Bocheń-

skiego: Dzieje głupoty w Polsce, k. 2–5. 
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układu sił z hegemonią Związku Sowieckiego w Europie Środkowej. Z tego stanu rzeczy 
Bocheński wyciągał konsekwencje dla swojej dalszej politycznej drogi, konkretyzując je  
w oparciu o analizę polskiej sytuacji wewnętrznej. 

Poniżej zamieszczone dokumenty stanowią nie tylko istotne źródło do biografii Alek-
sandra Bocheńskiego i monografii jego koncepcji politycznych oraz dziejów Stowarzysze-
nia PAX, lecz także do refleksji nad przyczynami politycznych wyborów inteligencji pol-
skiej u progu Polski Ludowej. 

Listy pisane są na maszynie, odręcznie podpisane, co sprawia, że są całkowicie czytelne. 
W teczkach zawierających źródła nie znalazły się koperty, w których przesłane były listy. 
Dwa pierwsze listy znajdują się w teczce zawierającej korespondencję Aleksandra i Adolfa 
Bocheńskich ze Stanisławem Łosiem z okresu międzywojennego i powojennego dotyczącą 
przede wszystkim problematyki politycznej. Trzeci list został odnaleziony w obszernej 
teczce zawierającej pisma kierowane do Stanisława Łosia w okresie powojennym, pocho-
dzące od znacznej liczby nadawców i o różnorodnej tematyce, zarówno prywatnej, jak też 
politycznej. W tekście uwspółcześniono ortografię i interpunkcję, zachowując jednak 
typową dla Bocheńskiego pisownię niektórych wyrazów. 
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List Aleksandra Bocheńskiego do nieznanej adresatki z 20 października 1943 r. 
dotyczący oceny sytuacji politycznej w Warszawie i Małopolsce Wschodniej 

 
 

Ponikwa, 20 X 43 
Wielce Szanowna Pani 

 
Z Brzysk pojechałem prosto do Warszawy, z Warszawy teraz dopiero wróciłem do Po-

nikwy, razem więc poślę Pani diariusz moich podróży od chwili wyjazdu i spełnię przy tem 
przyjemny obowiązek podziękowania Pani za tak miłą gościnę w Brzyskach. Nazywam ten 
obowiązek przyjemnym, bo dzięki niemu mogę na chwilę oderwać myśli od trosk i zajęć, 
z którymi się tu borykam, i powrócić, przynajmniej wspomnieniem, do paru dni, które 
spędziłem u Pani. Dlaczego były one tak miłe? Czy na pierwszym miejscu wymienić trzeba 
gościnność i dobroć, z jaką byłem przyjęty, czy przepiękny krajobraz, czy urok starego 
pałacu, którego nie da się opisać, tak jest indywidualny, ale bez którego całość przemiłych 
wrażeń nie byłaby tak kompletna? Mniejsza o to. W każdym razie parę dni spędziłem  
w Brzyskach, które należą do najprzyjemniejszych, jakie przeżyłem od kilku lat. 

Prawie nie zatrzymując się po drodze, pojechałem stamtąd do Warszawy, już w drodze 
byłem ciekawy, jak przez dwa lata Warszawa się zmieniła. To, co zastałem, przewyższało 
wszelkie oczekiwanie. Wprawdzie Warszawa nigdy nie robiła wrażenia miasta sterroryzowa-
nego i pod tym względem nastrój był lepszy niż w Krakowie, i znacznie lepszy niż we Lwowie, 
gdzie ludzie nie mogą przyjść do siebie po okupacji sowieckiej, ale teraz warszawiacy prze-
kroczyli już wszelkie granice stawiane przez ostrożność i pozwalali sobie na prowokacje, 
które mnie w najwyższym stopniu niepokoiły. Naprzykład nie było dnia, podczas całego mego 
pobytu w tym mieście, żeby w biały dzień nie było strzelaniny na Alejach Ujazdowskich albo 
na przyległych wielkich ulicach. Strzelali partyzanci i zabijali codziennie dość dużą ilość fun-
kcjonariuszy niemieckich. Wieczorami chodzenie ulicami było zupełnie niebezpieczne, 
można było dostać zabłąkaną kulą z łatwością. Równocześnie obiegały miasto pogłoski o fan-
tastycznych represjach, jakie mają być zastosowane ze strony niemieckiej i jakie zdaje mi się 
rzeczywiście zastosowano, ale już po moim wyjeździe, tak że szczegółów żadnych nie znam. 

W Ponikwie nie zastałem nic lepszego. Wydaje się, że stosunki polsko-ukraińskie są 
gorsze niż kiedykolwiek i codziennie są notowane w gazetach wypadki morderstw. Poznaje 
się w „Gazecie Lwowskiej”, że ktoś został zamordowany przez Ukraińców, po tem, że w ne-
krologu jest napisane „Zmarł nagle”, a potem: „Cześć jego pamięci”, otóż takich nekrolo-
gów jest co dzień parę. Z drugiej strony we Lwowie Polacy łupią podobno Ukraińców i zno-
wu co dzień jest kilka zabitych z tamtej strony. Wracamy do czasów jaskiniowych, nieza-
długo nie będzie można wychodzić z domu bez rewolweru i kiedy się zobaczy z daleka dru-
giego człowieka, to trzeba będzie do niego strzelać, tak człowiek człowiekowi stanie się 
wrogiem! Jestem zdecydowany przenieść się do Krakowa albo gdziekolwiek indziej za San, 
gdyż w miarę rozwoju wypadków położenie będzie tu coraz bardziej groźne. Niestety mojej 
żonie szkoda ślicznej jesieni, no i aprowizacji ponikwieskiej, która dzieciom jeszcze służy: 
nie śpieszy się więc z wyjazdem, tak że na razie zostajemy tu jeszcze wszyscy i czekamy 
lepszych albo gorszych czasów. 

Całuję najserdeczniej ręce Pani, Cioci Tunowej i Pani Baderowej załączam także ucało-
wania rąk: 

 

Aleksander Bocheński 
 

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 463, k. 10. 
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List Aleksandra Bocheńskiego do Jana Stanisława Łosia z 18 listopada 1943 r.  
z prośbą o pomoc dla znajomego więzionego w obozie na Majdanku, z informacjami 
o bliskich i przyjaciołach oraz z oceną położenia politycznego sprawy polskiej 

 
 

Ponikwa, 18.11.1943 
Wielce Szanowny Panie, 

 
Czy mógłby Pan przekazać jakieś paczki żywnościowe do jednego z moich krewnych  

i przyjaciół, który siedzi w obozie w Majdanku w Lublinie? Nazywa się tam Henryk Duński 
i niedawno został przywieziony z Warszawy. Nie wiem, czy Pan go zna, zdaje mi się że na 
pewno tak, jest to bardzo miły człowiek. Niech mi Pan wybaczy tę prośbę po tak długiej 
przerwie w naszej korespondencji. Pisać teraz się nie kwapię, bo to, o czem pisać lubię, do 
pisania teraz niezbyt się nadaje. Miałem niedawno wiadomości od Państwa przez Ziunię 
Borkowską, która bardzo mile Niemce wspomina, o nas samych niewiele jest do pisania. 
Borykamy się z różnemi trudnościami, nic nie udało się nam z Ponikwa odebrać, ale zosta-
łem dyrektorem w browarze i piwa mam pod dostatkiem, cała bieda, że bardzo tego napoju 
nie lubię. O moim bracie Adolfie miałem wiadomość bardzo lakoniczną z listopada ub. roku, 
donoszącą, że jest zdrów. Ksawery Prusz[yński] miał mieć tyfus, a brat jego Mieczysław 
złamał obie nogi, nie wiem już, w jakich okolicznościach. Mieliśmy list ze Szwecji, który 
donosił że moja teściowa40 z czteroma córkami jest dalej na Syberii, koło Omska. Mój 
drugi brat dominikanin [Józef Bocheński] nie daje znaku życia o sobie. Nie wiem, jak  
i kiedy to wszystko pozbiera się razem, i często mi się wydaje, że po wojnie spotkamy się 
chyba na drugiej półkuli albo co możliwe na drugim świecie. Szerokość geograficzna, na 
której usadowił się nasz naród, nie daje ani obecnie, ani na jakąkolwiek przyszłość wido-
ków. – We wolnych chwilach przepisywałem sobie na maszynie moje materiały do Dziejów 
głupoty w Polsce. Są to notatki dotyczące historiozofii upadku Polski, jak zwykle obszedłem 
się bardzo ostro z naszymi historykami41. 

Łączę wyrazy wys. szacunku i poważania, Pani Hrabinie ręce całuję, Anulce posyłam 
serdeczne pozdrowienia: 

 
Al[eksander] Bocheński 

 

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 463, k. 10. 
 
 
 
  

                                                           
40 Maria Magdalena Meysztowicz z d. Potocka. 
41 Bocheński wspominał: „podczas wojny jedna z moich siostrzenic, studentka czy absolwentka historii na 

Uniwersytecie czytała rękopis Dziejów głupoty. Była zdumiona różnicą tez, jakie tam znalazła, a tym, czego ją 
uczono. Pobiegła do profesora Kolankowskiego zapytać, kto miał rację w ocenie polityki porozbiorowej? »Rację 
mieli stańczycy – odpowiedział Kolankowski – ale nie radzę pani nigdy tego mówić«. Skoro quislingiem, agentem, 
autorem brudnych ugód był Wielopolski – jakież epitety groziły […] studentce” (A. Bocheński, Drugi artykuł  
o margrabim, „Kierunki” 1958, nr 11, s. 7). Stanisław K. Rostworowski wspominał, że podczas wojny maszyno-
pis książki był czytywany przez polskich historyków (S.K. Rostworowski, O szkołę politycznego myślenia, „Dziś  
i Jutro” 1947, nr 28, s. 4). 
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List Aleksandra Bocheńskiego do Jana Stanisława Łosia z przełomu marca  
i kwietnia 1947 r. zawierający prośbę o zaangażowanie się w działalność  
„Słowa Powszechnego” oraz informację o ruchu katolików „społecznie postępowych” 

 
 

Kraków, Łobzowska 8, m. 7 
Kochany Stasiu, 

 
Dziękuję Ci bardzo za list i nr „Meandra” z Twoim artykułem. Przeczytałem szybko jedno 

i drugie, i tem bardziej cieszę się na Twoją współpracę w „Słowie [Powszechnym]”, a mar-
twię się, że tak fatalnie rozminęliśmy się w Warszawie! 

Bardzo bym się cieszył zarówno na kontakt z ks. biskupem [Stefanem] Wyszyńskim, jak 
i Rektorem KUL. Sprawę zbiórek na ziemiach odzyskanych podejmuję się załatwić pozy-
tywnie, nie odmówią nam tego teraz przed sesją budżetową. W zamian pragnąłbym mieć 
jakiś stały kontakt z pisarzami KUL-u, w tym znaczeniu, żeby zasilali nasze pismo tj. „Słowo 
Powszechne” artykułami. Zaznaczam z naciskiem, że pismo to nie jest, tak jak „Dziś i Jutro”, 
organem [Bolesława] Piaseckiego (który zresztą od czasu wojny, a raczej od czasów przed-
wojennych przebył nader korzystną ewolucję. Wiem, że biskup Wyszyński nie jest wrogo 
usposobiony do grupy Piaseckiego, natomiast KUL z Dembinskim na czele traktuje tych 
ludzi z zawziętością wcale nie chrześcijańską). „Słowo Powszechne” jest organem naszej 
grupy parlamentarnej, która się składa z dwu członów: grupy Piaseckiego i naszej, mam tu 
na myśli moją małość, oraz [Jana] Frankowskiego42, który jest dawnym długoletnim człon-
kiem Odrodzenia, potem pracował w „Polityce” i był razem z Mieczysławem Prusz[yńskim], 
[Jerzym] G[i]edroyciem, moim bratem Adolfem i ze mną, jednym z 5–osobowego kierow-
nictwa grupy. W czasie wojny należał do Unii [Federacja Organizacji Narodowo-
Katolickich „Unia”], a potem był członkiem Rady Nacz[elnej] popielowskiego Str[onnictwa] 
Pracy i razem z [Karolem] Popielem wystąpił ze Stronnictwa. Obecnie jest leaderem naszej 
grupy. 

Jakim będzie „Słowo [Powszechne]”, to zależy wyłącznie od nas i dlatego zależy mi 
bardzo na Twoich artykułach i na licznych współpracownikach z KUL. O ile nie uda się nam 
tego zmobilizować, to siłą rzeczy pismo stanie się organem grupy Piaseckiego. Cenię tych 
ludzi bardzo i jesteśmy z niemi związani dlatego, że obok nas byli to jedyni katolicy, którzy 
uznali, że z chwilą, gdy rząd zgadza się na życzliwą neutralność dla dzikich list katolickich, 
choć odmawia pozwolenia na utworzenie stronnictwa, należy „brać, co dają”, a potem my-
śleć o dalszym etapie43. Rzeczywiście sądzę, że może uda się nam stworzyć powoli jakąś 
ramową organizację. 

Następnie, skoro znaleźliśmy się w Sejmie, uzgodniliśmy zarówno linię zasadniczą, jak 
i zasady kierownictwa z Piaseckim. Zobaczymy, co z tego wyniknie. 

Wystąpienie na listach dzikich, a potem założenie „Katolickiego-Społecznego Klubu 
Parlamentarnego” poszło nie w smak naszym endekom, w szczególności ks. [Zygmuntowi] 

                                                           
42 Trzecim posłem z ramienia środowiska „katolików postępowych” był Witold Bieńkowski – pierwszy redaktor 

naczelny tygodnika „Dziś i Jutro”. 
43 Bocheński poznał Piaseckiego jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, kiedy „mocarstwowcy” dokonywali próby 

porozumienia z grupami nacjonalistycznymi. Widział pewne możliwości porozumienia z kierowanym przez póź-
niejszego przywódcę PAX-u RNR-Falanga, lecz zarzucał mu „mentalność endecką” oraz brak umiejętności zrozu-
mienia problematyki ukraińskiej. Zob. APL, AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia,  
4 XII 1938 r., k. 8; List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, 31 XII 1938 r., k. 8. 
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Kaczyńskiemu, Jerzemu Braunowi44, ks. biskupowi [Zygmuntowi] Choromańskiemu i in-
nym. O ile więc zarówno z kard. [Adamem Stefanem] Sapiehą, jak i kanclerzem [Stefanem] 
Mazankiem w Krakowie mam nader pozytywną współpracę i o ile stosunki z kard. [Augu-
stem] Hlondem są raczej dobre, to ze strony tamtych czynników mamy duże opory do zwal-
czenia. Naturalnie to osłabia efekt naszej pracy parlamentarnej, bo nie mając pewnego hin-
terlandu ze strony biskupów za sobą, możemy być mniej korzystnie traktowani przez rząd. 

Nie chciałbym, żeby KUL przyjął następującą taktykę: my ich za posłów katolickich nie 
uznajemy, ale niech oni dla nas starają się o to czy owo. Z drugiej strony nie chciałbym za 
nic, żebyś w rozmowach z KUL czy biskupem [Stefanem Wyszyńskim] przedstawił, że uza-
leżniamy rozmaite interwencje od pozytywnego stosunku do nas. Jestem daleki od takiej 
sugestii i będziemy się starali o rozwój KUL bez względu na to, czy skorzysta, czy nie z łamów 
naszego pisma dla swoich artykułów, czy też w inny sposób zaakcentuje z nami swoją 
łączność. Uważam jednak, że rozumie się samo przez się, że skoro jest w jakimś kraju kilku 
posłów, którzy mimo zasadniczo bezbożniczego charakteru reżymu nie wahają się pod-
kreślać swojej woli walczenia o całość praw Kościoła, jeżeli z drugiej strony istnieje w tym 
kraju Uniwersytet Katolicki i jeżeli do tego wszystkiego jest tylko jeden dziennik do dyspo-
zycji, to nie powinien on być bojkotowany przez siły pisarskie tego Uniwersytetu. 

Całość tych sugestii proszę Cię zostaw dla siebie. Wybierz z tego to, co należy, przemyśl 
to dobrze i zrób z tego użytek, jaki uważasz za stosowny W jakiej mierze da się zyskać po-
parcie KUL dla „Słowa [Powszechnego]”? Czy dałoby się zrobić może co tydzień Kronikę 
KUL? Czy można by na terenie Uniw[ersytetu] stworzyć placówkę rozprowadzającą i zbie-
rającą prenumeraty i ogłoszenia lub przynajmniej adresy, gdzie pismo posyłać należy? Czy 
też ograniczyć się do indywidualnych artykułów, oto, co musisz wysondować i przygoto-
wać. Może by też dało się zorganizować jakiś wykład mój albo Frankowskiego, albo nas 
obu, ale tylko w b[ardzo] poważnym ośrodku? Proszę Cię z największą ostrożnością wy-
sonduj sytuację, i jeżeli widzisz jakiekolwiek możliwości konkretnego załatwienia, depe-
szuj po mnie do Krakowa, natychmiast przyjadę do Lublina. Nie zrażajcie się pierwszymi 
n[ume]rami „Słowa [Powszechnego]”! Pismo będzie takiem, jak się potem rozkręci. Ścis-
kam Cię serdecznie, Pani Hrabiny ręce całuję, Pios wczoraj wyjechał. 

 
Al[eksander]B[ocheński] 

 
[dopisane na marginesie:] Ps. Materiały ew[entualne] do dziennika posyłaj na adres: Jan 
Frankowski, Dantyszka 3, Warszawa. 

 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 123, k. 176–177. 

                                                           
44 Symptomatycznym świadectwem rozbieżności koncepcji Bocheńskiego i Brauna była ich polemika w kontek-

ście koncepcji realizmu politycznego i Dziejów głupoty. Zob. J. Braun, Bronię romantyzmu, „Tygodnik Warszawski” 
[dalej: TW] 1948, nr 7, s. 1; A. Bocheński, List do redakcji, TW 1948, nr 9, s. 8; J. Braun, Katolicyzm a machia-
welizm, TW 1948, nr 12, s. 6. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RECENZJE I OMÓWIENIA 





 

 

J. Ewa Leśniewska, Łańcuchów. Dobra ziemskie 
i ich właściciele (XIV–XX w.). Od Kuropatwów 
do Steckich, Wydawnictwo Werset, Lublin 
2016, ss. 396 

 
W 2016 r. nakładem Wydawnictwa Werset zosta-

ła wydana książka J. Ewy Leśniewskiej pt. Łańcuchów. 
Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV–XX w.). Od 
Kuropatwów do Steckich. Informację o pojawieniu się 
publikacji na półkach księgarskich przyjąłem z rado-
ścią z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że 
oto do rąk czytelników trafiła kolejna praca Autorki 
znanej ze swych zainteresowań badawczych koncen-
trujących się wokół problematyki ziemiańskiej. Po 
wtóre, istotny był także podjęty przez J.E. Leśniewską 
temat dotyczący w tym wypadku historii szlacheckiej 
fortuny położonej w malowniczym zakątku nad 
Wieprzem.  

Dzieje lubelskiej własności ziemskiej, zwłaszcza w odniesieniu do epoki postycznio-
wego półwiecza i kwestii związanych z działalnością społeczną, polityczną i kulturalno- 
-oświatową, stały się dotychczas tematem wielu publikacji i należą chyba do lepiej opra-
cowanych w skali ogólnopolskiej. Pomimo znaczącego postępu w badaniach daleko nam 
jednak do wyczerpania tematu, co skłania do poszukiwania nowych wątków i prowadze-
nia szczegółowych rozważań. Wśród takich frapujących zagadnień, które w większości 
czekają na omówienie, znajdują się m.in. komplementarne dzieje poszczególnych zespołów 
majątkowych. Całościowe spojrzenie na historię konkretnych dóbr przez pryzmat nie 
tylko dziesięcioleci, ale i epok oraz przeobrażeń własnościowych, ekonomicznych i społecz-
nych jest bardzo potrzebne, dlatego temat wybrany przez Autorkę zasługuje na uznanie  
i baczniejszą uwagę. 

Konstrukcja recenzowanej pracy jest klarowna, ma układ chronologiczny. Monografia 
składa się z (poprzedzonych wstępem) sześciu rozdziałów, które wieńczy zakończenie. 
Całość tekstu uzupełniają aneksy, bibliograficzny wykaz źródeł i opracowań oraz indeksy: 
osób i miejscowości. Pracę zamyka spis źródeł ilustracji. Pewne zastrzeżenia budzą w moim 
przekonaniu tytuły poszczególnych rozdziałów, które niezbyt precyzyjnie korespondują  
z tytułem książki. Uwaga ta nie dotyczy jedynie rozdziału I (Geneza powstania dóbr Łań-
cuchów i ich właściciele do 1536 r.), w którym przedstawiono najdawniejsze dzieje majątku 
do czasu objęcia dominium przez rodzinę Orzechowskich. Pozostałe partie książki zostały 
zatytułowane nazwiskami kolejnych familii władających dobrami na przestrzeni lat, np. 
rozdział II nazwano Orzechowscy herbu Rogala, rozdział III – Druszkiewiczowie herbu Prus I 
itd. Takie rozwiązanie sugeruje, że w monografii sportretowano tylko właścicieli Łańcucho-
wa, co przecież nie jest prawdą. Zostało to zresztą wyraźnie zaakcentowane w tytule opra-
cowania. 

Istotnym drogowskazem dla czytelników książek naukowych, a do takiego miana aspi-
ruje monografia J. Ewy Leśniewskiej, jest wstęp, w którym winny znaleźć się uzasadnienie 
wyboru tematu, konstrukcji pracy oraz pytania badawcze. Takich szczegółowych informacji 
w recenzowanej książce niestety zabrakło. Dowiadujemy się jedynie, że dzieje Łańcucho-
wa nie doczekały się jak dotąd naukowego opracowania oraz że „publikacja jest pierwszą 



264  RECENZJE I OMÓWIENIA 
 

 

próbą kompleksowego spojrzenia na całe dzieje, przemiany własnościowe, ekonomiczne 
i społeczne poprzez pryzmat ich właścicieli, sposobów gospodarowania, dokonań i porażek 
w tym względzie. Ukazuje, kim byli dziedzice Łańcuchowa, z jakich warstw społecznych się 
wywodzili, przedstawia ich aktywność polityczno-społeczną na tle mieniających się deter-
minantów, rekonstruuje ich biografie, stając się tym samym przyczynkiem do dziejów 
ziemiaństwa na Lubelszczyźnie” (s. 9). Przywołany fragment dowodzi, że wprowadzenie 
jest typowe i ogólne. Badaczka nie wskazała choćby miejsca tematu w problematyce doty-
czącej ziemiaństwa, nie pokusiła się wreszcie o umiejscowienie podjętych rozważań na tle 
literatury przedmiotu.  

Lektura wstępu i późniejszych wywodów Autorki uświadamia, że praca jest przede 
wszystkim wysoce erudycyjną i pełną szczegółów kroniką dziejów Łańcuchowa, tymczasem 
postawienie pytań badawczych i sformułowanie ogólniejszego celu pracy, wykraczającego 
poza prostą rekonstrukcję chronologiczną pozwoliłoby uporządkować przeładowaną  
w moim przekonaniu faktami narrację i ułatwiłoby czytanie opasłej przecież książki.  

Poszczególne rozdziały zostały skonstruowane według pewnego schematu, który spraw-
dził się już we wcześniejszej publikacji Autorki poświęconej właścicielom dóbr łęczyńskich – 
Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800–1944 (Lublin 2004). W pierwszej kolejności scha-
rakteryzowana bowiem zostaje rodzina, później czytelnik poznaje sylwetkę bohatera bądź 
portrety bohaterów, a następnie losy majętności za czasów kolejnych włodarzy Łańcuchowa. 
Biograficzne rozważania Autorki są bez wątpienia cenną częścią recenzowanej książki – 
kompetentne, oparte o krytyczną kwerendę archiwalną i lekturę fachowej literatury sta-
nowią wartościowy przyczynek do dziejów tak znanych familii, jak Kuropatwowie, Orze-
chowscy czy Spinkowie. Leśniewska przywraca też pamięć o rodzie Druszkiewiczów,  
a zwłaszcza o Stanisławie Druszkiewiczu, którego barwne życie – niekiedy awanturnicze, 
pełne wojennych przygód – splotło się z Łańcuchowem w latach siedemdziesiątych XVII stu-
lecia. Na kartach książki ożywa też postać zapomnianego już dzisiaj literata Kajetana 
„Bodzantowicza” Suffczyńskiego zaprzyjaźnionego lub zaznajomionego z luminarzami 
XIX–wiecznego świata nauki, literatury i kultury: Wincentym Polem, Karolem Szajnochą 
czy Józefem Szujskim. W monografii pojawiają się również osoby odgrywające niepoślednią 
rolę w historii ziemiaństwa polskiego na przełomie XIX i XX w. oraz w epoce międzywojnia 
(wśród nich przede wszystkim Jan Stecki) oraz rodziny związane z lokalnym łańcuchow-
skim kręgiem (Suffczyńscy i Wołk-Łaniewscy). Przywołując dzieje tych rodów i kreśląc syl-
wetki poszczególnych dziedziców, Autorka siłą rzeczy posiłkowała się licznymi genealo-
gicznymi i politycznymi odniesieniami wykraczającymi poza dzieje Lubelszczyzny (np. 
najazd Jana Kuropatwy wraz z kompanami na klasztor w Częstochowie, niesławny udział 
Józefa Suffczyńskiego w konfederacji targowickiej), co podkreślił w recenzji wydawniczej 
Albin Koprukowniak. Zasadnicze partie poszczególnych rozdziałów są jednak na ogół bar-
dzo szczegółowymi opisami struktury majątku, zarządzania, produkcji, wydatków i stopnia 
zadłużenia, wreszcie przychodów, gospodarczych sukcesów, ale i hodowlanych porażek.  

Trzeba przyznać, że przedstawiony przez Autorkę obraz jest bardzo precyzyjny, poparty 
godnym uznania naukowym wysiłkiem charakteryzującym rzetelnych i wytrwałych bada-
czy. Dopełnieniem treści jest unikalny materiał ikonograficzny pozyskany w większości ze 
zbiorów prywatnych. Dzięki temu czytelnik może po raz pierwszy zobaczyć łańcuchowskie 
artefakty (np. zdobyty przez Druszkiewicza namiot perski), reprodukcje portretów i zdjęć 
przedstawiających bohaterów książki, wreszcie ilustracje medali i dyplomów otrzymanych 
przez Steckich za wyróżniającą działalność hodowlaną. Mimo to mam wrażenie, że poza 
bardzo interesującą prezentacją poszczególnych posesorów dominium i ich rodzinnych 
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koligacji, poza dogłębnym, drobiazgowym wręcz zbadaniem kondycji gospodarczej dóbr 
na przestrzeni nie tylko dziesięcioleci, ale i stuleci, niewiele więcej wynika z lektury książki. 
Jak wyżej wspomniano, brakuje przede wszystkim szerszego kontekstu historycznego, 
który pozwoliłby ulokować historię Łańcuchowa w pojemniejszej panoramie dziejowej  
i skłoniłby czytelnika do głębszej refleksji nad kondycją szlachty/ziemiaństwa w omawia-
nym okresie. Nieco szerzej pisze Autorka jedynie o następstwach reformy uwłaszczeniowej – 
bolesnych dla ziemiaństwa, ale też stwarzających lepiej wykształconym i bardziej przed-
siębiorczym szanse rentownego gospodarowania, a także o trudnych, dramatycznych wręcz 
latach I wojny światowej. Z kolei abstrahując od przyzwyczajeń i zamiłowań Kajetana 
Suffczyńskiego, który wedle Kajetana Kraszewskiego był człowiekiem korzystającym z przy-
jemności życia, nieporadnym, niepraktycznym, oderwanym od realiów i niemającym głowy 
ani do gospodarki, ani do interesów (s. 169), można było choćby w kilku zdaniach wspom-
nieć o przesileniu czy nawet kryzysie trawiącym rolnictwo w Królestwie Polskim w latach 
czterdziestych XIX w., a więc w okresie, kiedy „Bodzantowicz” zmagał się z narastającymi 
kłopotami finansowymi (s. 161–175). Godna pochwały działalność inwestycyjna Stanisła-
wa Wołk-Łaniewskiego (s. 224–233) również zyskałaby szerszy wymiar, gdyby została 
przedstawiona na tle wspomnianych problemów agrarnych. Z książki nie dowiemy się, jak 
w okresie międzywojennym radzili sobie Steccy z dławiącym większą własność podatkiem 
majątkowym uchwalonym przez Sejm w sierpniu 1923 r. Możemy jedynie domniemywać, 
że kredyt w wysokości 4850 dolarów amerykańskich (s. 296) obciążający folwark Górny 
został przyznany przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (TKZ) na zapłacenie tej nadzwy-
czajnej daniny. Jest to prawdopodobne, jeśli zważymy na fakt, że na mocy stosownego 
rozporządzenia ministra skarbu TKZ przyznawało tego typu pożyczki w dolarach. Szczęśli-
wie Autorka nie zapomniała o największym w historii kryzysie, który u schyłku lat dwu-
dziestych XX w. pochłonął cały świat kapitalistyczny, kładąc się na wiele lat cieniem na 
kondycji finansowej wsi i ziemiaństwa – w tym także dóbr w Łańcuchowie (s. 297). 
Nagromadzenie informacji w poszczególnych rozdziałach uzasadniałoby przy tym wieńcze-
nie większych partii tekstu zwięzłym podsumowaniem nie tylko ułatwiającym lekturę, ale 
też porządkującym narrację.  

Pomimo uwag krytycznych pracę Autorki oceniam pozytywnie, przede wszystkim dla-
tego, że monografia jest próbą pokazania dziejów jednego z majątków Lubelszczyzny, co 
przy nasileniu tego typu badań pozwoli w przyszłości na sformułowanie bardziej szczegó-
łowych wniosków – zwłaszcza w odniesieniu do XIX i XX stulecia. Na pochwałę zasługuje 
wykorzystana w pracy baza materiałowa. Skonstruowanie wnikliwej narracji oddającej 
całokształt funkcjonowania dóbr stało się możliwe z jednej strony dzięki żmudnej kwe-
rendzie trudnych w badaniu ksiąg hipotecznych przechowywanych w Archiwum Państwo-
wym w Lublinie, rękopisów ze zbiorów Biblioteki im H. Łopacińskiego w Lublinie, a z dru-
giej – przede wszystkim poprzez dogłębną analizę źródeł z Archiwum Jana Steckiego (AJS) 
znajdujących się w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zawarty w AJS prze-
bogaty materiał faktograficzny pozwolił nie tylko na prowadzenie zajmującej narracji, ale 
też na nasycenie tekstu bardzo cennymi informacjami dotyczącymi: struktury dóbr, opisów 
dworu, jego otoczenia i różnych ruchomości, które Autorka zaczerpnęła z dworskich 
inwentarzy oraz przede wszystkim dozwolił na pokazanie dochodowości majątku i wydat-
ków dziedziców. Dysponując w niemałej części bilansami finansowymi, co w przypadku 
wielu ziemiańskich dominiów na Lubelszczyźnie jest ewenementem, J.E. Leśniewska mogła 
więc pokusić się o dość wierną rekonstrukcję gospodarczych dziejów Łańcuchowa na 
przestrzeni wielu dziesięcioleci. I w tych właśnie rozważaniach tkwi w moim przekonaniu 
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największa wartość książki. Może ona bowiem z powodzeniem stanowić punkt odniesie-
nia oraz cenny materiał porównawczy dla badaczy zajmujących się historią społeczną  
i gospodarczą ziemiaństwa. Szkoda tylko, że takiej właśnie informacji, stanowiącej wska-
zówkę dla czytelników, zabrakło we wstępie. 

Na pochwałę zasługuje również język narracji noszący wszelkie znamiona „stylu Le-
śniewskiej” – wykład jest elegancki, żywy i potoczysty, napisany ze swadą i lekkością pióra, 
charakteryzuje się przy tym naukowym obiektywizmem. Potknięcia stylistyczne zdarzają 
się incydentalnie1 i nie wpływają na ogólną ocenę. Jeśli miałbym wyrazić jakieś zastrzeżenia, 
to dotyczyłyby one nadużywania niekiedy sformułowań zaczerpniętych z języka staropol-
skiego, współcześnie już archaicznych np. natenczas (s. 30, 66). 

Od strony warsztatowej monografia jest skonstruowana na ogół poprawnie. Przypisy 
proste oraz dominujące w książce rozbudowane odsyłacze zawierają wiele ciekawych  
i uzupełniających narrację informacji. Wydzielenie ich poza tekst główny było uzasadnio-
ne – dopełniają one bowiem wykład, nie burząc przy tym zasadniczego wywodu. Jeśli chodzi 
natomiast o wykaz źródeł i opracowań, to w dziale źródeł drukowanych wyodrębniłbym  
z całości herbarze, encyklopedie i pamiętniki. Błędem było umieszczenie tutaj opracowania 
Stanisława Kurasia Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowie-
czu (Warszawa 1983) (s. 369). Z tej części bibliografii należałoby również usunąć biogram 
Kajetana Suffczyńskiego pióra Haliny Gacowej2 (s. 369).  

Podobne uwagi dotyczą działu opracowań. Zawarte tam liczne biogramy, m.in. Tadeu-
sza Czackiego (s, 371), Janusza Modesta Sanguszki czy Kajetana Suffczyńskiego (s. 370), 
warto było w moim przekonaniu wydzielić. Poza tym np. Opis obyczajów za panowania 
Augusta III Jędrzeja Kitowicza (wyd. 3, Warszawa 2003) (s. 371) winien znaleźć się wśród 
źródeł drukowanych. Opracowaniem nie jest też raczej „głos w dyskusji” będący dopełnie-
niem materiałów pokonferencyjnych (s. 371)3. 

Baczniejsza lektura wykorzystanej w pracy literatury przedmiotu skłania wreszcie do 
wypunktowania pewnych jej braków. Szkoda, że Autorka zajmując się sprawami gospo-
darczymi, nie sięgnęła do książki Aleksandra Kierka Rozwój kapitalizmu w rolnictwie regio-
nu lubelskiego w latach 1864–1913 (Lublin 1964). Pominęła też inne cenne dzieła Reginy 
Chomać (Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970), 
Krzysztofa Groniowskiego (Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., Warszawa 1963) 
czy Wojciecha Roszkowskiego (Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej  
w Polsce: 1918–1939, Warszawa 1986). Przywołując postać Kajetana Suffczyńskiego, nale-
żało także odwołać się do znanej i cenionej pracy Augusta Grychowskiego, który w swoim 
opracowaniu pt. Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowie-
cza do 1968 r. (Lublin 1974) poświęcił „Bodzantowiczowi” kilka stron tekstu (s. 184–187). 
Z nowszych publikacji można by się upomnieć np. o wartościową książkę Jacka Chachaja 
Bliżej schizmatyków niż Krakowa… Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku (Lublin 2012). 

                                                           
1 Na s. 25–26 należałoby przekształcić niefortunne zdanie dotyczące kasztelanowej Barbary Kuropatwowej, 

które brzmi: „Miała – przypomnę – zapisane jej przez męża dożywocie na całym majątku, ale widocznie nie czuła 
się na siłach, by nim zarządzać i w tę rolę wszedł Mikołaj Kobylański, dworzanin królewski, brat stryjeczny 
kasztelanowej, a ten nie miał interesu, by biedzić się nad umiastowieniem Łańcuchowa”. 

2 H. Gacowa, Suffczyński Kajetan, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2: N–Ż, red. J. Krzy-
żanowski, Cz. Hernas, Warszawa 1985, s. 411. 

3 A. Jastrzębski, Głos w dyskusji, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z II sesji naukowej zorganizowanej 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003, s. 589–590. 
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Reasumując powyższe rozważania, sadzę, że mamy do czynienia z książką pionierską, 
dobrze napisaną pod względem stylistycznym i opartą o rzetelny warsztat badawczy. 
Ograniczenie rozważań do wąskiego wątku dworu (tj. majątku) i jego mieszkańców, bez 
głębszego osadzenia narracji w realiach politycznych i gospodarczych, powoduje jednak, 
że publikacja ma przede wszystkim wymiar regionalny. Pominięcie szerszego kontekstu 
dziejowego i wydarzeń powiązanych z nim relacjami przyczynowo-skutkowymi, wpływa-
jącymi przecież na poczynania bohaterów i kondycję dóbr, sprawia więc, że praca może 
być w pełni czytelna jedynie dla odbiorców zaznajomionych z historią ziem polskich i wpi-
sanymi w jej bieg kolejami losu większej własności ziemskiej.  
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Monika Głazik, Ostatni Pan na Bychawie. 
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Staraniem Bychawskiego Towarzystwa Re-

gionalnego została wydana książka Moniki Gła-
zik pt. Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny 
(1861–1943). Publikacja ta jest niemal wier-
nym odzwierciedleniem rozprawy doktorskiej 
napisanej pod zmienionym nieco tytułem przez 
Autorkę pod kierunkiem prof. Albina Kopru-
kowniaka. Opracowanie tematycznie wpisują-
ce się w rozwijany od lat nurt badawczy doty-

czący dziejów lubelskiego ziemiaństwa jest bez wątpienia pozycją ciekawą i godną odnoto-
wania przede wszystkim dlatego, że stanowi interesujące dopełnienie nie tak znów obfitego 
dorobku naukowego i popularnonaukowego poświęconego wybitniejszym przedstawicie-
lom większej własności Lubelszczyzny. Ziemianie byli wprawdzie bohaterami biogramów, 
przyczynków i większych artykułów naukowych, niemniej poświęcona im biografistyka 
to w niemałej części terra incognita.  

Antoni Budny, którego wspaniałe dokonania w zakresie chowu koni i trzody chlewnej 
zostały dostrzeżone w pomnikowej wręcz pracy Witolda Pruskiego poświęconej hodowli 
zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim1, był bez wątpienia postacią zasługującą na 
odrębne i obszerne opracowanie. Zadania przywrócenia pamięci o Budnym podjęła się 
wspomniana Monika Głazik i wyszła z tej próby po części zwycięsko. O pewnych wątpli-
wościach pozwolę sobie napisać w dalszych partiach recenzji. 

Uwagę czytelnika przyciąga w pierwszej kolejności zewnętrzna szata graficzna książki, 
która ma twardą oprawę i niestandardowy jak na monografię format albumowy. Awers  
(z umieszczonym centralnie zdjęciem i autografem podpisu Budnego) i rewers okładki spra-
wiają wrażenie wykonanych ze szlachetnej tapiserii. Książka zawiera ponadto ułatwiającą 
lekturę tasiemkę/zakładkę, sam tekst zaś został wzbogacony różnymi komentarzami, cyta-
tami i wyjaśnieniami, które Autorka umieściła na marginesach. Taki zabieg wzbogacił 
narrację, nadając przy tym wykładowi nieco podręcznikowy charakter.  

Powstanie biografii stało się możliwe dzięki wykorzystaniu szerokiej bazy źródłowej. 
Autorka przeprowadziła wnikliwą kwerendę zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i para-
fialnych, przywołała szereg źródeł drukowanych na czele z wielotomowym wydawnic-
twem Polskiej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej (Polish Stud-Book)2, co pozwoliło 
jej na odtworzenie rodowodów koni z bychawskiej stadniny, a także sięgnęła do materiałów 
prasowych. W nieco mniejszym, wręcz skromnym stopniu oparła się natomiast na opraco-
waniach, które w zestawieniu bibliograficznym liczą nieco ponad 80 pozycji. W wykazie 
brakuje szeregu kluczowych prac, np. książki Krzysztofa Groniowskiego poświęconej 
realizacji reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim3. Nie znalazłem też w spisie 
doskonałej monografii Aleksandra Kierka dotyczącej procesu przeobrażeń kapitalistycz-

                                                           
1 W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1918, t. 3: Okres 1899–1918, 

Warszawa 1969, s. 381–388. 
2 Polska Księga Stadna Koni Pełnej Krwi Angielskiej. Polish Stud-Book, t. 1–4, Warszawa 1924–1943. 
3 K. Groniowski, Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 r., Warszawa 1963. 
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nych w lubelskim rolnictwie w postyczniowym półwieczu4 oraz dzieła Reginy Chomać na 
temat struktury agrarnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w.5 Upomniałbym 
się również chociażby o pionierską książkę Wojciecha Roszkowskiego pt. Gospodarcza rola 
większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939 (Warszawa 1986). Bezcenną 
wręcz część bazy materiałowej wykorzystanej w recenzowanej pracy stanowią natomiast 
dokumenty i spuścizna ikonograficzna pochodzące ze zbiorów prywatnych spowinowaco-
nej z Budnym rodziny Derewiczów, a także źródła wywołane, czyli przeprowadzone przez 
Autorkę wywiady i pozyskane przez nią relacje. 

Powstała w ten sposób książka o uzasadnionym, chronologiczno-problemowym ukła-
dzie tematycznym podzielona została na 19 niewielkich rozdziałów, które wieńczy synte-
tyczne zakończenie. Całość dopełniają: spis obrazów (lepiej by brzmiała nazwa spis ilustracji), 
wykaz tabel i bibliografia oraz zawarty na początku książki, zaraz po spisie treści, katalog 
używanych skrótów. Brakuje natomiast ułatwiającego lekturę indeksu osób i miejscowości.  

Autorka portretuje swego bohatera nie tylko jako zamiłowanego, doskonale wykształ-
conego i wybitnie utalentowanego hodowcę, ale też jako dobrego gospodarza, który poszu-
kując prawdopodobnie kapitału pod inwestycje, prowadził bardzo intensywną, wręcz rabun-
kową gospodarkę leśną (s. 98). Prezentuje go także wreszcie jako społecznika. Przed czy-
telnikami Monika Głazik odsłania również mechanizmy funkcjonowania bychawskiego 
majątku, historię działającego tam przemysłu młynarskiego oraz gospodarstwa rybackiego, 
przedstawia także dość szczegółowy opis dworu i folwarcznej zabudowy. To dogłębne spoj-
rzenie na strukturę dóbr skłania recenzenta do następującej refleksji czy konstatacji: tytuł 
książki jest nieadekwatny do jej zawartości, bowiem wykracza ona daleko poza ramy bio-
grafistyki. Tytuł o wiele bardziej precyzyjny i oddający charakter prezentowanych przez 
Autorkę dociekań mógłby brzmieć następująco: Dobra ziemskie Bychawa Podzamcze i ich 
właściciel Antoni Budny (1861–1943). 

Punktem wyjścia do zasadniczych rozważań Moniki Głazik jest genealogiczny wywód 
i charakterystyka rodziny Budnych wzbogacona o niezwykle ciekawe, wręcz intymne wspo-
mnienie bychawskiego dziedzica, którym zechciała się podzielić z czytelnikami jego brata-
nica – Krystyna Sobocińska6. Wątkowi temu towarzyszy ujęta w osobnym rozdziale zwięzła 
historia bychawskiej majętności w XIX w. Całość podstawowego tekstu zamyka opis losów 
majątku w okresie realizacji dekretu PKWN o reformie rolnej, a więc już po śmierci dzie-
dzica. Interesujące zwieńczenie narracji stanowi rozdział 19 pt. Ostatni pan na Bychawie 
przedstawiający sylwetkę ziemianina widzianą oczami żyjących jeszcze byłych pracowni-
ków majątku lub ich dzieci. Powstały w ten sposób „portret zbiorowy” ukazuje Budnego jako 
szanowanego i terminowego pracodawcę, ale także jako honorowego gentlemana mającego 
słabość do kobiet i powodzenie wśród nich. Rozdział ten jest jednym z ciekawszych frag-
mentów pracy. 

 Wykorzystanie w książce nieznanych dotychczas materiałów źródłowych pochodzących 
przede wszystkim z rodzinnego archiwum rodziny Derewiczów podnosi niewątpliwie war-
tość opracowania i każe wystawić mu wysoką notę. Dokumenty te pod postacią zreprodu-
kowanych zdjęć dyplomów, medali i odznaczeń, różnych zaświadczeń, świadectw czy 
wreszcie planów gruntów współtworzących bychawskie dobra nie tylko wydatnie wzboga-

                                                           
4 A. Kierek, Rozwój kapitalizmu w rolnictwie regionu lubelskiego w latach 1864–1913, Lublin 1964. 
5 R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970. 
6 Zawarte w książce informacje zostały zaczerpnięte z wywiadu udzielonego Autorce przez K. Sobocińską w listo-

padzie 2013 r. 
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cają szatę ikonograficzną publikacji, ale stanowią także, a może nawet przede wszystkim, 
bogate kompendium informacji.  

Język, którym posługuje się Autorka, współgra z ciekawą zawartością i jest na ogół sty-
listycznie poprawny. Monika Głazik pisze klarownie i precyzyjnie, choć niekiedy w ramach 
sąsiadujących ze sobą zdań zdarzają się niepotrzebne powtórzenia wyrazów, które można 
było zastąpić synonimami. Tekst jest poprawny pod względem redakcyjnym, co w wydaw-
nictwach regionalnych nie jest normą. 

Wśród materiałów uzupełniających tekst główny, poza tabelami i ilustracjami, znalazł 
się system przypisów obejmujący głównie proste odwołania bibliograficzne. Przypisy 
rozbudowane, zawierające przy tym dodatkowe, cenne dla czytelnika informacje opisowe, 
pojawiają się z rzadka. Bibliografia została zestawiona prawidłowo, co pozwoliło uwidocznić 
bogactwo i zróżnicowanie wykorzystanych źródeł archiwalnych i drukowanych. Jeśli chodzi 
o opracowania, to zawarte tam słownikowe hasła-biogramy wyodrębniłbym z ogólnego spi-
su. Powyższe uwagi nie wpływają jednak na ogólną ocenę merytorycznej zawartości książki. 

Pewnym mankamentem monografii jest natomiast bardzo skromny kontekst histo-
ryczny (polityczny, ekonomiczny i gospodarczy), bowiem publikacja – jak wyżej wspomnia-
no – została zawężona do precyzyjnego i wieloaspektowego odtworzenia dziejów bychaw-
skiej majętności oraz sukcesów hodowlanych Budnego. Tak przedstawiona mikrohistoria 
nie ma więc głębszego oparcia w kluczowej dla tego typu książek panoramie dziejowej, co 
znalazło swoje odbicie w zestawionym przez Autorkę spisie opracowań. Dla przykładu: 
Budny nabył majątek w 1890 r., a więc w szczytowym okresie szalejącego w Królestwie 
Polskim kryzysu agrarnego, który w różnym, nierzadko dramatycznym stopniu dotyczył 
świata mniejszej i większej własności. W pierwszych latach Niepodległej ziemiaństwo 
zmagało się z kolei z finansowymi konsekwencjami narzuconej przez państwo daniny ma-
jątkowej i tzw. lasowej, a na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. produkcję 
rolną i przemysłową dotknął kolejny krach gospodarczy. Jak w tych realiach radził sobie 
Budny? Poza krótką wzmianką na s. 128 raczej się nie dowiemy.  

Pomimo uwag krytycznych i szeregu zastrzeżeń książkę Moniki Głazik polecam 
wszystkim czytelnikom zainteresowanym dziejami ziemiaństwa na Lubelszczyźnie oraz 
przede wszystkim historią lokalnej społeczności Bychawy i okolic. Monografia posiada 
bowiem niepodważalne walory poznawcze gwarantujące satysfakcjonującą lekturę, choć 
treść pracy, może poza ciekawymi opisami sukcesów sportowych bychawskiej stajni  
i chlewni, ma wymiar w przeważającej części lokalny.  
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Antysemicki paszkwil, czyli Tomaszów z pejsami 
Mariana Adama Staweckiego (Agencja Rozwoju 
Roztocza, Tomaszów Lubelski 2015, ss. 341) 

 
Już pierwszy kontakt z książką Tomaszów z pejsa-

mi. Opowieść o mieście[,] którego już nie ma Mariana 
Adama Staweckiego nie zwiastował niczego dobrego. 
Banalna okładka z tłem mieniącym się gwiazdami 
Dawida i megalomańska konstatacja Autora w tek-
ście reklamującym wydawnictwo (na czwartej stro-
nie okładki), głosząca, że jedyne, co pozostało po to-
maszowskich Żydach, to „odrestaurowany kirkut” 
i… „ta właśnie książka”, która przedstawia zdaniem 
jej twórcy „niemal trzy wieki ich życia w mieście”. 
Komizm tego stwierdzenia żywo koresponduje z ty-
tułem książki – Tomaszów z pejsami – utrzymanym 
w banalnej, bazującej na stereotypach stylistyce, 
przywodzącej na myśl kiczowate wizerunki „Żyd-

ków” z pieniążkiem, oferowane niewybrednym klientom niemal w co drugim kiosku. Można 
jedynie odetchnąć z ulgą, że na podobny tytuł nie zdecydował się jak dotąd żaden z regio-
nalistów zgłębiających dzieje Żydów np. w… Jarosławiu. Gdy jednak przystąpiłem do 
lektury omawianego dzieła, początkowe rozbawienie szybko przerodziło się w niedowie-
rzanie i szok. Wzorem czechowowskiej maksymy jest tu „i śmiesznie, i strasznie”, a poziom 
napięcia opierającego się przede wszystkim na dorzucaniu coraz to nowych elementów do 
starej i znanej już antysemickiej śpiewki, wzrasta u Staweckiego niczym u Hitchcocka.  

Książka Tomaszów z pejsami jest moim zdaniem utworem antysemickim, a jej Autor 
wcale nie kryje się ze swymi poglądami nacechowanymi niechęcią i pogardą względem 
Żydów. Już we wstępie wprowadzenie czytelnika w tematykę publikacji rozpoczyna się od 
stwierdzenia, że historia Żydów w Tomaszowie „może posłużyć za ilustrację do »Proto-
kołów mędrców Syjonu«”, czyli „swoistego przewodnika dla Żydów co i jak mają działać 
by przejąć władzę nad Światem” [pisownia oryginalna]1. Jak dalej wyjaśnia: „wprawdzie 
dyskusje trwają czy »Protokoły« były naprawdę czy też są wymysłem i plagiatem napisa-
nym by zniechęcić inne nacje do Żydów”, tym niemniej „chęć zdominowania miasta i oko-
licy, tego najbliższego świata miejscowych Żydów w Tomaszowie widoczna jest jak na dłoni” 
(s. 5–6)2. Już po tak sformułowanym na samym początku książki stosunku Autora do 
opisywanego problemu badawczego w zasadzie nic dalej w narracji Staweckiego dziwić nie 
powinno. Z kuriozalnym wywodem we wstępie koresponduje układ treści i tytuły rozdzia-
łów, w stylu: Prawo prawem, ale…, Pieniądz ponad wszystko, Żyd to Żyd od najmniejszego 
czy Tam Żyd gdzie interes. Wczytując się w poszczególne części książki dowiadujemy się 
prawdziwych rewelacji, skądinąd dobrze już znanych zarówno z przedwojennej, jak  

                                                           
1 Zarówno w tym miejscu, jak i na przestrzeni całego tekstu cytaty z książki podane są bez żadnych zmian, w ich 

oryginalnym brzemieniu, z zachowaniem składni i interpunkcji używanej przez Autora.  
2 Dyskurs naukowy dotyczący autentyczności protokołów mędrców Syjonu nie pozostawia raczej żadnych 

wątpliwości, że są one falsyfikatem spreparowanym przez carską Ochranę pod koniec XIX w. Por. N. Cohn, Warrant 
for Genocide. The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, Londyn 1967; J. Tazbir, 
Protokoły mędców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992; W. Benz, Die Protokolle der Weisen von Zion. Die 
Legende von der jüdischen Weltverschwörung, München 2007. 
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i współczesnej spuścizny polskiego antysemityzmu. Żydzi zatem, począwszy od 1580 r. 
(data powołania do życia Sejmu Czterech Ziem), stanowili w Rzeczypospolitej swoiste 
„państwo w państwie” (s. 20), ciesząc się niemal nieograniczonymi swobodami. Rzecz 
jasna, początki ich osadnictwa w samym Tomaszowie związane były z zastosowaniem 
„starej, a skutecznej metody”, czyli łapówki (Stawecki nazywa ją eufemistycznie „finanso-
wym wsparciem”), dzięki której przekupiony przez Żydów ówczesny właściciel miasta 
Tomasz Zamoyski zdecydował się wydać w 1621 r. korzystny dla nich przywilej lokacyjny 
(s. 31). W wyniku „normalnego na wschodzie” opanowania miasta przez Żydów, doszło 
wkrótce do tego, że „wszystko z czego słynął ówcześnie […] Tomaszów było w rękach 
Żydów, poczynając od słynnej fabryki fajansów, poprzez handel[,] na produkcji kapeluszy, 
mydła i grzebieni kończąc” (s. 36). W zasadzie nie mogło być inaczej, gdyż według Sta-
weckiego, Żydzi opanowując i zawłaszczając dla siebie Tomaszów, realizowali jedynie zna-
ne od wieków zalecenia „tchnącego nienawiścią do innych nacji” Talmudu, z którego prze-
cież jasno wynika, że „Żyd jest panem świata” i do niego „należą ludzie, ziemie, domy, 
sprzęty, zwierzęta, słowem wszystko co istnieje, bo wszystko to stworzył Bóg jedynie dla 
Izraela” (s. 41). „Mądrości” talmudyczne przytaczane przez Autora – niewątpliwego 
eksperta w tej kwestii – zakładają przecież, że „nieczyści i na dodatek zanieczyszczający 
Żydów” goje „mieszkają w zagrodach dla bydła, bowiem nie różnią się oni od zwierząt”  
(s. 47), a także „nie posiadają […] żadnej własności”, stąd też każdemu Żydowi wolno „zabrać 
ich mienie, bez względu na drogę i środki, jakich do dopięcia swego celu użyje” (s. 41). 
Wśród tego bogatego arsenału „dróg” i „środków” wymienia się: lichwę, krzywoprzysięstwo 
i – jak to ujął Autor – „nieubłagane postępowanie w procesach” czy też „sprzedanie goja 
przez rabinów pierwszemu lepszemu z brzegu Żydkowi”.  

Oczywiście nie mogło w książce zabraknąć opowieści o bezlitosnych żydowskich lichwia-
rzach (s. 77–79), międzynarodowej finansjerze żydowskiej z nieśmiertelnymi Rothschildami 
na czele (s. 81–84), unikaniu przez Żydów płacenia podatków i niemal „talmudycznym” 
nakazie nieafiszowania się swoim niewątpliwym bogactwem, aby tylko uniknąć tego przy-
krego obowiązku (s. 88–90)3, o rozpijaniu chłopów (s. 91–93), sprzyjaniu Żydom przez 
zaborcę austriackiego – rzecz jasna – dzięki łapówkom (s. 96), mitycznej „Judeopolonii” 
(s. 103), straszliwej i brutalnej ceremonii obrzezania (s. 116–117), barbarzyńskich meto-
dach edukacyjnych (s. 124), dopuszczanych przez prawo mojżeszowe „skokach w bok” 
żydowskich mężów, „szczególnie z kobietami innych nacji” (s. 125), „okrutnym prawie 
»chalicot«” (s. 126), praktykowanym przez „bezproduktywnych” żydowskich mężczyzn 
zwyczaju „żerowania niczym pasożyt na teściach i żonie” (s. 127), żydowskiej „obsesji 
seksu” (s. 136), uboju rytualnym (s. 223) itd. Nie ma chyba sensu wymieniać wszystkich 
niedorzeczności, nonsensów i kalek antysemickich wypisywanych przez Staweckiego.  
W swoim antyżydowskim zacietrzewieniu zapędza się on niekiedy tak daleko, że sam wpada 
w zastawione własnoręcznie sidła. Rozpisując się o unikaniu przez Żydów służby w polskiej 
armii, zauważa m.in., że zjawisko to miało charakter masowy (mimo zagrożenia karą dwóch 
lat pozbawienia wolności), żydowscy rekruci byli przeważnie „słabsi i mniej sprawni fizycz-
nie od swoich chrześcijańskich rówieśników”, a ponadto z wieloma po prostu nie można 
było się porozumieć, ponieważ „około 60 procent miało trudności w używaniu języka 
polskiego” (s. 231). „Efekt tego był taki – pisze Stawecki – że w marcu i końcu sierpnia 1939, 
[…] powołano pod broń 1,1 miliona obywateli, w tym 150 tysięcy Żydów, czyli niespełna 
                                                           

3 Nie wiem, skąd Stawecki zaczerpnął owe rewelacje (nie podaje ich źródła), jednak żywo korespondują one 
z jedną z początkowych scen antysemickiego filmu propagandowego Jud Süß wyprodukowanego w Niemczech 
w 1940 r.  
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18 proc. stanu armii” (s. 232). Zaiste, był to porażający efekt „unikania” przez Żydów służby 
wojskowej, zważywszy, że (ufając liczbom podanym w książce) odsetek Żydów w armii  
w przededniu wojny dość wyraźnie przewyższał udział procentowy wyznawców judaizmu 
w społeczeństwie II Rzeczypospolitej, który w 1939 r. szacuje się na ok. 9,7%. Zależności 
tej nie zmienia nawet fakt, że Autor myli się w prostych obliczeniach matematycznych, 
gdyż rzeczywisty odsetek 150 tys. żołnierzy żydowskich w liczącej 1,1 mln polskiej armii 
wynosi nie 18, lecz nieco ponad 13,5%. Trudności z prostymi rachunkami pojawiają się 
także w kilku innych miejscach. Podsumowując skutki Holokaustu, Stawecki stwierdza, 
że przeżyło go „1 procenta [sic!] polskich Żydów”, co według niego oznacza, że „pozostało 
wśród żywych […] około 350 tysięcy Żydów” (s. 267). Uznanie tej statystki za prawdziwą 
prowadzi do prostej konstatacji – skoro po wojnie 350 tysięcy to zaledwie 1% przedwo-
jennej populacji żydowskiej w Polsce, to ta przed wybuchem wojny musiałby liczyć dokładnie 
35 mln, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła całkowita liczba ludności II Rzeczypospolitej.  

Wywody Staweckiego czasami zakrawają na groteskę. Autor z jednej strony zarzuca 
Żydom rozpijanie chłopów, a z drugiej twierdzi, że mimo rozpowszechnionego w Tomaszo-
wie tajnego gorzelnictwa „nie było ono opanowane przez Żydów”, gdyż „skutecznie odstra-
szały [ich – A. K.] kary więzienia czy wysokiej grzywny” (s. 100). Dziwne to wnioski, 
zważywszy chociażby na nieustannie podkreślaną „przebiegłość” i „kryminalną” naturę 
Żydów oraz ich chęć zysku za wszelką cenę. Poza tym dlaczego Żydzi mieliby się bać kar 
za pędzenie bimbru, skoro nie wahali się ryzykować utratą wolności aż na dwa lata za rze-
kome unikanie służby wojskowej?  

Gwoli sprawiedliwości odnotować należy, że przynajmniej w dwóch miejscach, mniej lub 
bardziej ochoczo, Stawecki bierze Żydów w obronę i nie potwierdza rozpowszechnionych 
na ich temat stereotypów. Opisując zwyczaje pogrzebowe, wielkodusznie przyznaje, że „nie-
prawdą jest, że ortodoksyjnych Żydów chowano w pozycji siedzącej, by mogli oni szybciej 
wstać, gdy nadejdzie Mesjasz”, i dodaje, że jest „to tylko wymysł” (s. 59). Drugie zaprze-
czenie stereotypowi nie przychodzi już Staweckiemu z tak dużą łatwością, zwłaszcza że 
dotyczy ono jednej ze sztandarowych antysemickich klisz, czyli zaangażowania Żydów  
w powojennym aparacie bezpieczeństwa. Narracja na ten temat budowana jest starannie, 
a zaczyna ją stwierdzenie, że znajdujący się wśród wspomnianego wcześniej 1% pozosta-
łych przy życiu polskich Żydów komuniści „wespół z sowiecką NKWD i polską bezpieką 
zgotowali swoisty Holocaust”, o którym „rzadko kiedy się mówi, a w poprzednim systemie 
w ogóle nie wspominano” (s. 267). Następnie przez niemal sześć stron następuje wyliczanie 
żydowskich związków z komunizmem, począwszy od kolaboracji z Sowietami w 1939 r., 
po opanowanie w okresie tuż-powojennym struktur Ministerstwa Bezpieczeństwa Publi-
cznego, a zwłaszcza jego najwyższej kadry. „Schodząc na niższe stopnie – pisze Stawecki – 
wzrastał stopień polskich funkcjonariuszy, a malał żydowskich”, co według niego jasno 
dowodzi, że „Żydzi szczególnie byli zainteresowani działalnością we władzach najwyższych 
»bezpieki«” (s. 273). Niestety, kończąc swe wyliczenia Autor zmuszony jest przyznać, że 
mimo tak skrupulatnie udokumentowanej nadreprezentacji Żydów w organach bezpie-
czeństwa w skali całego kraju, w samym Tomaszowie zaledwie jeden spośród dwunastu 
szefów Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego był „pochodzenia żydowskiego”. 
Trzeba przyznać, że choć całkowicie zaprzecza to wcześniejszym wywodom, z rzetelnością 
godną „bezstronnego” badacza Stawecki „uczciwie” fakt ów podaje, nie próbując w żaden 
sposób go komentować czy też podważać. Muszę Go jednak w tym miejscu zmartwić, bo 
nawet tak mizernego dowodu na „nadreprezentację” czy w ogóle obecność Żydów w toma-
szowskim PUBP utrzymać się nie da. Otóż wzmiankowany jako Żyd Czesław Cygler, z zawo-
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du buchalter, był rodowitym Polakiem. W czasie wojny mieszkał we wsi Wohyń, a w latach 
1942–1944 był żołnierzem AK4. Trudno więc powiedzieć, dlaczego Stawecki uznał go za 
Żyda. Być może tropem było „obco” brzmiące nazwisko, ewentualnie starannie odnotowane 
w książce miejsce urodzenia Cyglera, czyli Samara (Autor w nawisie dookreśla położenie 
tego miasta jako: „ZSSR”, jednak w momencie narodzin późniejszego szefa tomaszowskiego 
PUBP, czyli w 1907 r., była to raczej carska Rosja).  

Książka Staweckiego, podobnie jak większość tego typu podrzędnej, antysemickiej „lite-
ratury”, charakteryzuje się moim zdaniem całkowitym brakiem jakichkolwiek wartości 
poznawczych, licznymi nieświadomymi pomyłkami, celowymi zafałszowaniami, uogólnie-
niami, uproszczeniami, a nade wszystko nieznośną manierą hołdowania z góry przyjętej, 
wyraźnie zarysowanej tezie, zakładającej, że wszelkie zło, jakie w ciągu wieków spotkało 
Tomaszów, spowodowane było tylko i wyłączenie niecnymi knowaniami zamieszkałych 
w nim Żydów. W opisywanej książce szwankuje w zasadzie wszystko. Przedstawiając czy-
telnikom informacje z zakresu żydowskiej historii, religii czy obyczajowości, Autor popełnia 
błąd za błędem. Mylą mu się podstawowe fakty i epoki historyczne, przekręca nazwy własne, 
imiona i nazwiska, wypisuje niedorzeczności na temat żydowskiego kalendarza, prawa cywil-
nego, nakazów religijnych itp. Nie sposób wymienić wszystkich pomyłek Staweckiego, gdyż 
te pojawiają się niestety niemal na każdej stronie jego książki. Już na samym początku,  
w kilku wstępnych zdaniach pierwszego rozdziału przedstawiono zadziwiającą syntezę 
starożytnych dziejów „Królestwa Izraela”. Czytamy bowiem, że kraj ten „przez jedenaście 
wieków rozwijał się kulturalnie, militarnie i naukowo”, stając się mocarstwem i „oddzia-
łując na okolicę”. Kres owej „mocarstwowości” nastąpił dopiero w I w. n.e. („mocarstwa mają 
to do siebie, że upadają”) w wyniku rzymskiego podboju. Trudno powiedzieć, czy pisząc  
o „mocarstwowym” statusie państwa żydowskiego „przez jedenaście wieków”, Autor miał 
również na myśli upadek północnego królestwa w 722 r. p.n.e., zaginione dziesięć poko-
leń Izraela, upadek Jerozolimy w 587 r. p.n.e. czy wreszcie niewolę babilońską.  

Błędy, uproszczenia i przeinaczenia gonią jedne za drugimi. Stawecki – jak wspomnia-
łem – przekręca wiele nazw: Delegat Rządu na Kraj Stefan Korboński raz jest Kordobań-
skim (s. 9), innym razem Korobońskim (s. 10), rady miejskie podpisują ugody z kabałami 
(prawdopodobnie chodzi o kahały, s. 19), znany żydowski historyk Szymon Dubnow przed-
stawiany jest jako Dubno (s. 38), Sejm Czterech Ziem to Waad Arba Racot (s. 50), kabała 
staje się Kalabą (s. 65), mohel – Mojernem (s. 117), Majer Szapira – Majerem Szafirą  
(s. 120), maskile – baskilami (s. 127), Icchok Lejbusz Perec – Lechakiem Lejbuszem Pere-
cem (s. 128), Turzysk – Murzyskami (s. 147), Włodzimierz Żabotyński – Władimirem Jabo-
tyńskim (s. 156), Ha-Zomir – Hazamirem (s. 158), Aguda – Gaudą (s. 161 i następne, 
mimo że wcześniej kilka razy nazwę tę zapisano poprawnie), lord Balfour – lordem Balfour-
dem (s. 163 i 164), Poalej Syjon – Paolej Syjonem (s. 172 i dalsze), czulent – czulenią  
(s. 189), święto Szmini Aceret – Szminiki Aceret (s. 210), miesiąc siwan – swinem (s. 213), 
sefer – soforem (s. 217) itd.  

 Kuriozalne wywody o kalendarzu żydowskim zaczynają się od banalnych stwierdzeń 
typu: „był dla Polaków niezrozumiały” i „zupełnie inny niż katolicki czy prawosławny”.  
W żydowskiej rachubie czasu – jak pisze Autor – „wszystko było inaczej, nie pokrywały się 
lata miesiące i dni”, „nie ma ona nic wspólnego z kalendarzem słonecznym” [sic!], 
„tydzień w kalendarzu żydowskim liczy się tak jak w gregoriańskim” (a nie przypadkiem 
                                                           

4 S. Poleszak, Narodziny bezpieki. Powstawanie powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyź-
nie od sierpnia 1944 do czerwca 1945 roku, [w:] „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, 
red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 40. 
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na odwrót?), święto Paschy zaś „jest świętem ruchomym i wypada innego dnia, w zależ-
ności od tego, którego dnia tygodnia wypada dzień 14 Nisan” [sic!] (s. 200). Zdaniem Sta-
weckiego na wszystkich żydowskich macewach znajduje się Gwiazda Dawida (s. 59), 
obrzezanie „to także chrzciny dziecka” (s. 116), każdy z chasydów „posiada swój dany 
przez Boga kod (menory), który gdyby udało się go złamać, byłaby odpowiedź na wszystko” 
(s. 150), „Żydom nie szkodziło nawet tworzenie ich gett” (s. 154), w Tomaszowie „w zasa-
dzie tylko Żydzi mogli organizować partie polityczne” (s. 158), a określenie seder wywodzi 
się od nazwy świątecznego talerza (s. 195). Te i podobne „złote myśli” Autora przewijają 
się na kartach całej książki. Na stronie 190 dowiadujemy się, że jedną z głównych przyczyn 
„niesnasek” pomiędzy Żydami i Polakami (oprócz rzecz jasna „ekspansji gospodarczej tej 
uczciwej jak i oszukańczej w postaci geszeftów”) było „niezrozumienie ich języka”, oby-
czajowości oraz „uznawanie tylko Boga jako Najwyższego Stwórcę, a w żadnym wypadku 
za świętego syna jego Jezusa”. 

Temu i podobnym wywodom Staweckiego dziwić się nie należy, zważywszy na intere-
sujący dobór fachowej literatury przedmiotu, którą się posiłkuje. Wśród cytowanych 
przez niego autorów przewija się cała plejada przedwojennych i powojennych klasyków 
myśli antysemickiej na czele z Teodorem Jeske-Choińskim, księżmi Stanisławem Trzecia-
kiem i Józefem Kruszyńskim, Andrzejem Leszkiem Szcześniakiem, Aleksandrem Grafem 
Pruszyńskim, Henrykiem Pająkiem i Jerzym Robertem Nowakiem. Za Kruszyńskim  
i Trzeciakiem Stawecki przepisuje „rewelacje” na temat Talmudu, za Szcześniakiem podaje 
mit Judeopolonii. Nowak jest jednym z ekspertów w kwestii Holokaustu, a Pająk – okresu 
powojennego. Podobnych „perełek” jest jednak więcej. Pod znaczącą częścią informacji 
dotyczących świąt żydowskich widnieją przypisy odsyłające do portalu internetowego 
„przyjdzpaniejezu.pl”, natomiast jednym ze źródeł wiadomości o uboju rytualnym jest 
strona „Hej-kto-Polak.pl” (s. 223).  

Aparat naukowy – jeśli już o nim mowa – to kolejna pięta achillesowa recenzowanej 
książki. Stawecki nie radzi sobie z zasadami poprawnego zapisu bibliograficznego. Prze-
kręcane są nazwiska autorów, tytuły zamiast kursywą zapisuje się w cudzysłowie, w nie-
których przypadkach podawane są nazwy wydawnictw, innym razem nie (to samo dotyczy 
numerów stron). Zdarzają się przypisy, w których widnieje jedynie nazwisko autora, 
ewentualnie sam tytuł. W przypadku źródeł archiwalnych podawane są enigmatyczne 
skróty bez najmniejszej nawet próby ich rozwinięcia, np. „CPAHUL, frond [sic!] 1, opis 
[sic!] 1, ks. 569, s. 68” (s. 62) czy „BPANKr, rkps 2371/I, k. 241” (s. 84). Wiele wskazuje 
na to, że Stawecki po prostu bezrefleksyjnie przepisuje odwołania bibliograficzne z innych 
książek i artykułów. Robi to zresztą niestarannie i często pomija niektóre elementy, jak 
choćby nazwę archiwum (np. „Akta Hipoteki Tomaszowa nr 87/1082” [s. 77]) lub nazwę 
zespołu (np. „APL, sygn. 1622.K 146, 110-111 v.” [s. 106]). Mechaniczne i w żaden sposób 
niesygnalizowane kopiowanie aparatu naukowego za innymi autorami znajduje swoje 
potwierdzenie w kilkukrotnym stosowaniu przez Staweckiego skrótowego zapisu poszcze-
gólnych pozycji bibliograficznych (np. „A. Paczkowski, Żydzi…, s. 97” [s. 272]), podczas 
gdy nie były one wcześniej cytowane. Niekompetencja nawet w tak prostej czynności, jak 
skopiowanie treści przypisu z czyjegoś opracowania, jest wprost porażająca i rodzi kurioza 
typu: „R. Bauman, »Panika moralna „w English wydaniu. »Dewiacje seksualne i WIZERUNKI 
przestępczości Żydowskiej Na Początku XX wieku«” (s. 134). Stawecki nie zna zapewne 
zasad pisowni angielskiej (także niemieckiej, nie wspominając już o językach żydowskich) 
skoro tytuł książki przywołanego wcześniej Stefana Korbońskiego The Jews and the Poles 
in World War II zapisuje jako The News and Polen in Word War II [sic!] (s. 10). Odnoszę 
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również nieodparte wrażenie, że wielu pozycji wyszczególnionych w przypisach i biblio-
grafii Autor recenzowanej pracy nigdy nie widział, w tym wielu publikacji w językach 
obcych, a zwłaszcza w jidysz i hebrajskim.  

Przywołane powyżej przykłady wykazują kolejny słaby punkt książki, czyli jej warstwę 
językową. Liczba potknięć w tej materii jest doprawdy zaskakująca jak na dziennikarza  
z niemal trzydziestoletnim stażem (na 2 stronie, w notce biograficznej otwierającej publi-
kację Stawecki stwierdza, że „od roku 1988 całkowicie poświęcił się pracy żurnalisty”), 
redaktora naczelnego kilku poważnych czasopism wydawanych na Zamojszczyźnie, w tym 
m.in. „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego” i „Tygodnika Tomaszowskiego”, oraz przez 
pewien czas wykładowcy uniwersyteckiego („dziennikarstwo prasowe na UMCS”). Wertując 
kolejne strony publikacji, wyraźnie dostrzegalny jest brak starannej czy w ogóle jakiejkol-
wiek redakcji i korekty: w wielu miejscach szwankuje ortografia i interpunkcja (wielkie  
i małe litery, znaki przestankowe), składnia zdań i ich styl. Narracja prowadzona jest  
w sposób chaotyczny. Brakuje jasnego, precyzyjnego planu, co powoduje, że charakteryzuje 
się ona wyjątkową niekoherencją. Autor najwyraźniej ma problemy ze spójnością kompo-
zycyjną swego dzieła, bowiem zdarzają mu się niezrozumiałe przeskoki czasowe, „rwanie” 
narracji, a także swobodne przeskakiwanie z jednego wątku na drugi. Często można 
odnieść wrażenie, że Stawecki pisze o tym, co właśnie przyszło mu do głowy, niezależnie, 
czy ma to jakikolwiek związek z ogólnym kontekstem lub też tematyką (tytułem) kon-
kretnego rozdziału. I tak np. w części poświęconej tomaszowskim rabinom w miarę spójny 
wywód zostaje rozerwany wtrętami o rolnictwie (s. 144–146), żydowskiej kolaboracji  
z Sowietami w 1939 r. (s. 148–150) oraz niezrozumiałą, zupełnie niezwiązaną z treścią 
ilustracją – wycinkiem prasowym informującym o spoliczkowaniu Antoniego Słonimskiego 
(s. 154). W rozdziale zatytułowanym By żyć trzeba jeść obok charakterystyki zasad koszer-
ności (pomijam jej warstwę merytoryczną) znalazło się także miejsce na opisy: czytelnictwa, 
księgarstwa, drukarstwa, wojska, kabały i medycyny ludowej.  

Szczerze powiedziawszy, długo zastanawiałem się, gdy zwrócono się do mnie z prośbą 
o zrecenzowanie omawianej tu książki o tomaszowskich Żydach. Jej zjadliwy, jawnie anty-
semicki charakter zniechęcał do podejmowania jakiejkolwiek reakcji, wszak nie od dziś 
wiadomo, że dyskusja, prostowanie faktów czy wymiana argumentów z autorami tego 
typu dzieł pozbawiona jest większego sensu. Racjonalne argumenty do nich nie trafiają,  
a jedyne, co się liczy, to własna, groteskowa i przesiąknięta uprzedzeniami wizja dziejów 
kraju, regionu czy miasta „opanowanych” i „eksploatowanych” przez Żydów. Zresztą  
o samym mieście i historii żydowskiej części jego mieszkańców jest tu naprawdę niewiele. 
Podobnie jak inne pozycje o charakterze antysemickim, także książka Staweckiego pre-
tenduje raczej do bycia swoistym przewodnikiem po „mętnych zakamarkach” duszy 
żydowskiej niż opracowaniem stricte regionalnym. Kontekst, zresztą najczęściej niechęt-
ny Żydom, jest tu o wiele istotniejszy od meritum, stąd też zamiast konkretów dotyczących 
tylko i wyłącznie tematyki tomaszowskiej zamieszczono obszerne, nużące i nieprzystające 
do zasadniczej treści opisy traktujące o sprawach ogólnych: zawartości Talmudu, świętach 
żydowskich czy kabale. Drugim, nie mniej istotnym powodem takiej, a nie innej kompo-
zycji książki, jest rzecz jasna ignorancja i nieznajomość problematyki badawczej. Autor 
zamiast solidnej kwerendy archiwalnej (chociażby w archiwach w Lublinie i Zamościu) 
ograniczył się do zgromadzenia bardziej lub mniej właściwej literatury przedmiotu (w tym 
wielu pozycji o naprawdę podejrzanej proweniencji), z której wysupłał pojedyncze informa-
cje dotyczące Tomaszowa i umieścił je w ogólnym, bezbarwnym i źle opowiedzianym kon-
tekście. Gdy natrafił na wartościowe opracowania, jak np. na artykuł Grzegorza Jońca  
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o działalności syjonistów w przedwojennym Tomaszowie, umiejętnie przepisał treść wraz 
z przypisami i potrafił skoncentrować się tylko na tematyce dotyczącej bezpośrednio 
tytułowego miasta. Gdy jednak takich pozycji nie odnalazł – a oczywiście o żadnych ba-
daniach własnych mowy w tym przypadku nie ma, wtedy nadmiernie rozbudowywał 
wszelkie konteksty. Znakomitą egzemplifikacją tego rodzaju procederu jest chociażby za-
wartość rozdziału poświęconego okresowi Holokaustu, w której niemal połowę stanowią 
przedruki antyżydowskich rozporządzeń generalnego gubernatora Hansa Franka z 1939 r. 
dotyczących obszaru całego GG (zresztą bez podania ich źródła). 

Dostaliśmy zatem do rąk nieumiejętnie spreparowaną, pozbawioną polotu, przekłamaną 
i rojącą się od błędów kompilację, jedynie w pewnej części poświęconą tytułowej tematyce, 
która na dodatek przesiąknięta jest niestrawnym, antysemickim duchem. Nie jest to ani 
opracowanie regionalne, ani tym bardziej – mniej lub bardziej rzetelne – studium histo-
ryczne, a jedynie kolejny przykład antyżydowskiego paszkwilu nieudolnie podszywające-
go się pod obie wcześniejsze kategorie piśmiennictwa. Książka Staweckiego to także jeden 
z niestety wielu przyczynków do smutnej historii postępującej degrengolady sporej części 
wydawnictw regionalnych tworzonych i wydawanych na lubelskiej (choć nie tylko) 
prowincji. Wzrastające możliwości finansowania, pozyskiwania sponsorów i znajdowania 
wydawców z jednej strony zaowocowały wzmożeniem aktywności w tej materii oraz wysy-
pem nowych publikacji, a z drugiej – otworzyły szeroko bramę autorom nieodpowiedzial-
nym, nieposiadającym odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, warsztatu, a nawet – 
jak w przypadku Staweckiego – owładniętym kuriozalnymi uprzedzeniami, do „produkcji” 
rzeczy pozbawionych większej wartości. Obfitość literatury regionalnej oraz jej rosnące 
zróżnicowanie pod względem jakości i zawartości merytorycznej nakłada na barki pro-
fesjonalnych historyków odpowiedzialne zadanie oddzielania „ziarna” od „plew” – wskazy-
wania prac wartościowych i ciekawych oraz krytykowania pozycji bezwartościowych czy 
wręcz – jak Tomaszów z pejsami – po prostu szkodliwych. Kierując się tego rodzaju poczu-
ciem obowiązku względem potencjalnych czytelników, postanowiłem oddać w dość dużym 
skrócie ogólną charakterystykę książki Mariana Adama Staweckiego, ostrzec przed nią nie 
tylko zainteresowanych dziejami swojej małej ojczyzny mieszkańców Tomaszowa i Ziemi 
Tomaszowskiej, ale także zaalarmować i zalecić ostrożność ewentualnym wydawcom  
i sponsorom kolejnych książek pokroju Tomaszowa z pejsami. 
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Historyczne badania regionalne i ich korzystny 

wpływ na rozwój historiografii dają się rozpatrzyć 
na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim chodzi  
o stymulację rozkwitu takiej problematyki historycz-
nej, która odwołuje się do lokalnego nurtu w dzie-
jach, wzmacniając jej znaczenie w perspektywie 
ogólnonarodowej i ogólnopaństwowej. Ważne są 
także inne funkcje, w tym nie tylko mobilizująca 
lokalne kadry miłośników regionu, lecz także akty-
wizująca w zakresie refleksji nad regionalistyką 
wśród uczonych z ośrodków akademickich (uniwer-
sytety, akademie, towarzystwa naukowe). Następnie 
w ujęciu naukowym należy postrzegać rozważania 

o tematyce regionalnej jako zadanie integrujące badania naukowe z uwagi na całościowe 
kryterium leżące u podstaw metodyki dociekań tego obszaru. Wyniki mogą mieć pozy-
tywny wpływ z punktu widzenia rozwoju metod i poznania historycznego. Badaniom regio-
nalnym przypisać można wreszcie funkcję dydaktyczną. Przez kształtowanie świadomości 
historycznej oraz podnoszenie poziomu kultury historycznej wpływają na konsolidację 
społeczeństwa, budzą w nim poczucie odpowiedzialności za region oraz aktywizują 
działania mające na celu jego rozwój. Zarysowano szkicowo podstawowe funkcje badań 
regionalnych, gdyż dopiero na tym tle nabierają szczególnego znaczenia prace z zakresu 
bibliografii historycznej regionalnej, które dokumentują stan badań z tego zakresu i sta-
nowią jednocześnie niezbędną pomocą w ich prowadzeniu. Lubelskie środowisko histo-
ryków wiele uwagi poświęciło dokumentacji bibliograficznej prac dotyczących dziejów 
regionalnych. Nie sposób bowiem pominąć znakomitej retrospektywnej bibliografii 
historii województwa lubelskiego (od najdawniejszych czasów aż po rok 1944) autorstwa 
Andrzeja Wojtkowskiego1 czy bibliografii historii sztuki za lata 1944–2000 sporządzo-
nych przez Jerzego Kowalczyka2 i Lesława Lamańskiego3. Dzięki inicjatywie i wysiłkom 
pracowników Instytutu Historii UMCS jedynie dzieje Lubelszczyzny, poza Śląskiem oraz 
Pomorzem Wschodnim i Zachodnim, posiadały bieżącą bibliografię ogłaszaną w latach 
1968–1996 w „Roczniku Lubelskim”4. Szkoda, że zrezygnowano z jej publikowania. 

Wśród tego typu prac pojawiła się nowa, ważna pozycja. Mowa o Bibliografii historii 
lubelskiego sportu autorstwa Dariusza Słapka i Ewy Zielińskiej przygotowanej w Lubel-
skim Centrum Dokumentacji Historii Sportu działającym przy Uniwersytecie Marii Curie- 
-Skłodowskiej w Lublinie. Książka ta stanowi pierwszą próbę zaprezentowania oraz udo-

                                                           
1 A. Wojtkowski, Bibliografia historii województwa lubelskiego, wyd. M. Juda, A. Matczuk przy współpr. A. Zna-

jomskiego, Lublin 2000. 
2 J. Kowalczyk, Bibliografia historii sztuki województwa lubelskiego za lata 1944–1964, „Biuletyn Historii 

Sztuki” 1965, R. 27, nr 2, s. 103–134. 
3 L. Lameński, Bibliografia historii sztuki dawnego województwa lubelskiego za lata 1965–2000, Lublin 2008. 
4 A Wielgosz [et al.], Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny [za lata 1967–1992], „Rocznik Lubelski” 

1968–1992, t. 11–31/34. 
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kumentowania piśmiennictwa dotyczącego dziejów sportu regionu lubelskiego. Warto 
podkreślić, że praca jest pod względem tematycznym ewenementem wśród polskich publi-
kacji bibliograficznych o charakterze regionalnym, co stwarza wyśmienite warunki do opra-
cowania syntezy dziejów sportu lubelskiego.  

Omawiana tu książka poprzedzona jest obszerną przedmową pt. O kondycji i potrzebie 
badań nad dziejami lubelskiego sportu (zamiast wprowadzenia) autorstwa D. Słapka. Ponad-
to praca zawiera wstęp, w którym szczegółowo scharakteryzowano przyjętą metodę opra-
cowania, wykaz skrótów użytych w opisie bibliograficznym oraz indeks krzyżowy.  

Podstawowy cel stworzenia Bibliografii historii lubelskiego sportu stanowiło rozbudzenie 
zainteresowania wskazaną w tytule przestrzenią badawczą. We wstępie czytamy, że intencją 
Autorów było „wykorzystanie najlepszych doświadczeń zdobytych na polu bibliografii 
sportowej udokumentowanych opublikowanymi zestawieniami bibliograficznymi dla 
zbudowania obrazu piśmiennictwa traktującego o historii sportu rozwijającego się na Lu-
belszczyźnie od drugiej połowy wieku XIX po początek bieżącego stulecia” (s. 42). 

Z uznaniem należy podkreślić, że materiał bibliograficzny w dużej mierze zebrano i opi-
sano samodzielnie. Pewna część informacji została zgromadzona w oparciu o różne źródła, 
w tym bibliografie: narodowe („Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Cza-
sopism”), regionalne retrospektywne (wspomniana książka A. Wojtkowskiego) i bieżące 
(„Bibliografia Lubelszczyzny”), lokalne i dziedzinowe dotyczące zwłaszcza kultury fizycz-
nej. Ponadto wykorzystano również dane zawarte w pracach magisterskich przygotowanych 
przez studentów kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo prowadzonego na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.  

Celem niniejszej recenzji jest omówienie pracy D. Słapka i E. Zielińskiej od strony jej 
warsztatu bibliograficznego i ocena jego metody. Selekcja materiałów wchodzących do 
bibliografii, jej układ, opisy bibliograficzne, indeksy oraz ukształtowanie typograficzne 
mają bowiem zasadnicze znaczenie nie tylko dla autora opracowania w toku jego pracy, 
ale przede wszystkim dla późniejszego czytelnika. To głównie te parametry decydują o war-
tości użytkowej bibliografii, a tym samym w ogóle o jej wartości, gdyż każde tego typu dzieło 
powinno być przygotowywane z myślą o potrzebach odbiorców. Musi ono przedstawiać 
interesujące materiały w sposób jak najmniej skomplikowany, powinno być zatem proste 
i łatwe w użyciu.  

 
Zakres  

Bibliografia ze względu na historyczne ukierunkowanie „pomija szereg zagadnień, które 
tradycyjnie składają się na zawartość retrospektywnych bibliografii sportu i wychowania 
fizycznego takich, jak: prace naukowo-badawcze z zakresu teorii i metodyki sportów, 
opracowania dotyczące obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego, przepisów sportowych, 
dydaktyki i taktyki sportów, teorii wyniku sportowego, teorii i metodyki treningu, rekre-
acji, rehabilitacji ruchowej itp.” (s. 42). Prace z zakresu turystyki odnotowywano tylko 
wówczas, gdy „akcentują one czynny aspekt wypoczynku i związaną z nim aktywność 
fizyczną”. Pominięto natomiast publikacje o charakterze statystyk sportowych. 

 
Zasięg 

W Bibliografii historii lubelskiego sportu wykazano publikacje polskie i nieliczne obco-
języczne wydane od końca XIX w. do połowy roku 2013. Przedmiotem rejestracji stały się 
wydawnictwa zwarte, ciągłe, rozprawy z dzieł zbiorowych oraz artykuły z czasopism. 
Godnym pochwały jest uwzględnienie w spisie fragmentów bibliograficznych, których 
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wyszukanie wymagało dodatkowego nakładu pracy i czasu. Oprócz prac naukowych i po-
pularnonaukowych odnotowano również publikacje o doraźnym przeznaczeniu i typowo 
informacyjnym charakterze, jak np. programy zawodów oraz wspomnienia, pamiętniki  
i reportaże. Wykazano w dodatku nie tylko piśmiennictwo ogłoszone drukiem, ale także 
teksty niepublikowane przygotowane jako prace dyplomowe (doktorskie, magisterskie, 
licencjackie) oraz inne opracowania pozostające w maszynopisie autorstwa historyków- 
-amatorów. Decyzja o zebraniu danych o tych rozprawach była jak najbardziej słuszna  
i zasadna, bowiem stanowią one często ważne, a niekiedy jedyne źródło informacji rze-
czowej i bibliograficznej, przez co ułatwiają prowadzenie kwerendy archiwalno-biblio-
tecznej. W sumie Bibliografia liczy 715 pozycji, z czego 609 stanowią prace drukowane,  
a 106 – niepublikowane.  

 
Dobór i selekcja materiału 

Bibliografie retrospektywne dziedzin i zagadnień zwykle w intencjach autorów mają 
być możliwie kompletne, tzn. wykazywać maksimum pozycji dotyczących danego tematu. 
Jednak zarówno ze względów technicznych, jak i merytorycznych konieczne jest stosowanie 
selekcji. Ten problem dotyczy również omawianej książki. D. Słapek i E. Zielińska wykazali 
się wyjątkową skrupulatnością w rejestrowaniu publikacji naukowych dotyczących historii 
sportu lubelskiego. Z kolei przy dobieraniu materiałów z czasopism zastosowali dość ostre 
kryteria selekcji, a mianowicie naukowy charakter periodyku i częstotliwość jego ukazy-
wania się. Ograniczono się przy tym do gromadzenia informacji tylko o artykułach ogło-
szonych w rocznikach, półrocznikach, kwartalnikach i miesięcznikach. Nie uwzględniono 
zatem zawartości centralnych oraz regionalnych gazet i tygodników, robiąc jedynie wyjątek 
dla „niektórych czasopism regionalnych, prasy XIX wieku oraz prasowych podsumowań 
dłuższych okresów w historii lubelskiego sportu” (s. 43–44). Zasada ta istotnie słuszna  
w wielu przypadkach budzi pewne wątpliwości właśnie w odniesieniu do bibliografii re-
trospektywnej o charakterze regionalnym, dla której pozycje z prasy codziennej i tygodni-
ków (regionalnych i lokalnych) mogą być pierwszorzędnym (w pewnych okresach nawet 
niezastąpionym) materiałem informacyjnym dla badacza. Wprawdzie Autorzy odsyłają 
zainteresowanych do czasopism ukazujących się częściej niż raz w miesiącu oraz do biblio-
grafii regionalnych i lokalnych rejestrujących zawartość tych wydawnictw, niemniej sięga-
nie do wielu dodatkowych źródeł zawsze jest dla szukającego uciążliwe. Zgodzić by się 
można co do konieczności zastosowania selekcji i wykazania tylko w wielkim wyborze 
artykułów prasowych, ale niesłuszne wydaje się całkowite ich pominięcie.  

Zastrzeżenia budzi także rezygnacja z uwzględniania recenzji publikowanych w perio-
dykach regionalnych i prasie codziennej, mimo że dotyczą opracowań poświęconych w ca-
łości historii sportu lubelskiego5, a jednoczesne wzięcie pod uwagę omówień niełączących 
się bezpośrednio z tematyką sportową tylko dlatego, że zostały opublikowane w roczniku 
lub kwartalniku (poz. 1, 12). Także w ramach przyjętych zasad doboru materiału można 
stwierdzić braki pośród odnotowanych recenzji6. 

 
 

                                                           
5 Np. A. Kwiek, M. Niedźwiecki, Sportowe asy Lubelszczyzny, Lublin 2000 – Rec.: A. Kowalczyk, „Kurier Lu-

belski” 2001, nr 28, s. 3; Bialskopodlaski biograficzny słownik sportowy, red. T. Demidowicz, Biała Podlaska 1998 – 
Rec.: W. Gromadzki, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 1998, nr 4, s. 82.  

6 Np. J. Górko, Piłkarskie dzieje Podlasia. 80 lat historii piłki nożnej w regionie podlaskim: 1929–2009, 
Żelechów 2010 – Rec.: Cz. Rybicki, „Studia Łomżyńskie” 2010, t. 21, s. 445–448. 
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Opis  
Opisy są nazbyt rozbudowane jak na potrzeby bibliografii specjalnej. Zbędne jest bowiem 

podawanie w przypadku książek kilku miejsc wydania, a przy rozprawach z dzieł zbioro-
wych – nazwy wydawnictwa, brak jest natomiast informacji o materiale ilustracyjnym. 
Argumentowanie, że nie zastosowano formy opisu zalecanej normami bibliograficznymi, 
gdyż „w opinii przeciętnych użytkowników bibliografii uchodzi za mało przejrzystą”, jest 
mało przekonujące z tego względu, że stosowana jest ona od dość dawna w pośrednich 
źródłach informacji (katalogi, bibliografie) i odbiorcy mieli czas oswoić się i przywyknąć 
do nowej postaci zapisu.  

Opis jest wzorowany na schemacie stosowanym w bieżącej Bibliografii Historii Pol-
skiej, jednak z pewnymi odchyleniami. Np. w cytatach wydawniczych podaje się pełny 
tytuł czasopism, a nie jego skrót, stawia się kropkę po nieskracalnym tytule periodyku, nie 
zaznacza się występowania ilustracji czy informacji o formacie. W omawianej bibliografii 
widać nadto niestosowanie się do zwyczajów katalogowych i bibliograficznych już od dawna 
przyjętych. Spotyka się np. w haśle autorskim tylko nazwę pierwszej osoby, zaznaczając 
pominięcia dalszym skrótem i in. lub et al. (np. poz. 361, 317, 421), przy wyborze hasła 
uwzględnia się kryptonim mimo ustalonej nazwy właściwej, np. H. W. [Wiercieński Henryk] 
(poz. 565), czego w naszych bibliografiach się nie praktykuje. Nadto liczby rozpoczynające 
tytuł publikacji nie zawsze są rozwiązywane słownie (np. poz. 538).  

W opisach artykułów pochodzących z XIX–wiecznej prasy lubelskiej (np. poz. 88, 308, 
564, 565) nie podano paginacji, a opisy zostały przejęte w niezmienionej postaci z Bibliogra-
fii historii województwa lubelskiego A. Wojtkowskiego (2000). Takie rozwiązanie zmusza 
niepotrzebnie czytelnika chcącego przeczytać dany tekst do wertowania całego numeru 
gazety, gdzie z reguły nie ma spisu treści. Przy sporządzaniu opisów powinno się pamiętać, 
aby jak najbardziej ułatwić pracę użytkownikowi i zwolnić go z trudu przeszukiwania 
numeru, pozostawiając mu tylko wertowanie właściwego materiału. Ponadto w opisach 
fragmentów niepotrzebne jest podawanie stron całości wydawnictwa, zwłaszcza jeśli jest 
wykazywana paginacja interesującej nas części. 

 We wstępie czytamy, że opisywana tu praca ma charakter bibliografii adnotowanej, co 
nie do końca jest zgodne z prawdą. Nie wszystkie opisy uzupełniono adnotacjami, jednak 
te, które się pojawiły, stanowią wielką zaletę omawianego spisu. Podnoszą one jego wartość 
informacyjną i użytkową, orientując w treści odnotowanych prac. W przypadku niejasnego 
sformułowania tytułu zastosowano uwagi rzeczowe, chronologiczne, nazwiskowe. Stanowią 
one ważną pomoc dla użytkownika zwłaszcza przy pracach o charakterze ogólnym, doty-
czących historii Lubelskiego, w których problematyka sportowego życia regionu pojawia 
się na marginesie głównych rozważań. Przydałyby się one jednak jeszcze przy niektórych 
opisach (np. 60, 61, 62, 65, 153, 434, 464). W notatkach księgoznawczych mieszczą się 
m.in. informacje o kolejnych wydaniach publikacji, recenzjach. Adnotacje zamieszczono 
a linea po zasadniczym opisie bibliograficznym i złożono mniejszą czcionką, przez co są 
czytelne i przejrzyste. 

 
Układ  

Szczególnie trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jest przyjęcie odpowiedniego ukła-
du, który najprościej i w sposób najbardziej przejrzysty informowałby czytelnika o zawar-
tości bibliografii. W omawianej pracy zastosowano układ systematyczny. Całość materiału 
została podzielona na sześć głównych części. Są to: I. Dział ogólny; II. Sport w regionie 
lubelskim; III. Dyscypliny sportowe; IV. Sport w szkołach; V. Osoby; VI. Prace niepubliko-
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wane. Większość działów dzieli się na poddziały drugiego stopnia. Przyjęta systematyzacja 
materiału budzi jednak pewne wątpliwości i zastrzeżenia. 

Niecelowe wydaje się np. wydzielanie poddziału Słowniki biograficzne (I. Dział ogólny), 
który należało połączyć raczej z działem Osoby i utworzyć oddzielną grupę z nagłówkiem 
Biografie zbiorowe, a pozycje dotyczące konkretnych postaci zgromadzić pod nagłówkiem 
Poszczególne osoby. W poddziale Region lubelski (II. Sport w regionie lubelskim) można było 
wydzielić kategorię Opracowania ogólne zawierającą prace dotyczące historii sportu lubel-
skiego w ogólności, by następnie podzielić publikacje odnoszące się do poszczególnych 
okresów historycznych. Z niektórych działów warto było utworzyć odrębne kategorie dla 
jednorodnych tematycznie materiałów. Np. z części Sport w regionie lubelskim pożyteczne 
byłoby wydzielenie oddzielnego działu Towarzystwa, organizacje. Stowarzyszenia sportowe. 
Czytelnik, który chce rozeznać się w piśmiennictwie dotyczącym lubelskich towarzystw 
sportowych, musi bowiem przejrzeć cały dział, właściwie pozycja po pozycji lub prze-
wertować indeks i wszystkie wskaźniki cyfrowe. Z kolei wyodrębnienie działu Prace nie-
publikowane nie jest w pełni uzasadnione, gdyż tworzy się skupienie, które nie jest istotne 
dla czytelnika szukającego informacji rzeczowych bez względu na to, czy są one zwarte  
w publikacjach ogłoszonych drukiem czy w maszynopisach. Rzecz jasna opis tych ostatnich 
powinien zawierać informację o lokalizacji i w miarę możliwości także sygnaturę.  

 
Szeregowanie wewnętrzne  

W ramach poddziałów szczegółowych zastosowano szeregowanie alfabetyczne.  Wyjątek 
stanowi dział Osoby, w którym występuje układ przedmiotowy według nazwisk postaci 
będących przedmiotem opracowania.  

Zasadniczo szeregowanie alfabetyczne nie jest raczej wskazane w bibliografii specjalnej 
jakiejś dziedziny, gdyż nie daje to żadnych korzyści. Nie nazwiska autorów są bowiem rzeczą 
najważniejszą, a tematyka piśmiennictwa. Ważniejsze jest w obrębie działów i poddziałów 
skupienie rzeczowe niż często przypadkowy układ według pierwszych liter nazwisk auto-
rów i tytułów prac anonimowych. Pozycje jednego autora, które zresztą mogą być rozpro-
szone po różnych działach, skupi indeks krzyżowy.  

Skoro jednak Autorzy zdecydowali się uporządkować pozycje bibliograficzne w obrębie 
grup w oparciu o kryterium formalne, to w przypadku Bibliografii obejmującej większy 
okres czasu właściwszy byłby układ chronologiczny (według dat wydania bądź chronologii 
przedmiotowej). Dałoby to znacznie ciekawszy obraz piśmiennictwa niż mechaniczne 
szeregowanie alfabetyczne.  

Szeregowanie według chronologii przedmiotowej, tj. okresów będących przedmiotem 
dokumentów można by zastosować w poddziale Region lubelski (II. Sport w regionie lubel-
skim). W ten sposób wszystkie publikacje dotyczące np. historii sportu w okresie między-
wojennym byłyby skupione w jednym miejscu, natomiast w Bibliografii są one rozrzucone 
po całym dziale (poz. 90, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 127, 
132, 148, 158, 161). Z kolei w poddziale Czasopisma sportowe, dodatki sportowe do czasopism 
i inne wydawnictwa ciągłe (I. Dział ogólny) można by zastosować szeregowanie chronolo-
giczne według dat wydania, które pokazywałoby dynamikę rozwoju tego typu publikacji  
w regionie lubelskim. W pozostałych grupach szeregowanie takie obrazowałoby rozwój 
zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami na przestrzeni lat, zwracając w ten sposób 
uwagę na pozycje starsze i nowsze oraz umożliwiając łatwe odnalezienie tych ostatnich.  

W Bibliografii nie używa się w ogóle opisów wielokrotnych. Stosuje się sztywną zasadę, 
że każda pozycja występuje tylko raz w najodpowiedniejszym dziale, natomiast w pozosta-
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łych w razie potrzeby podaje się jako odsyłacze tylko numer pozycji. Taka forma nawiązań 
nie jest wygodna dla użytkownika. Nawet gdyby przyjąć jednak metodę zastosowaną w Biblio-
grafii, można byłoby odsyłacze uczynić czytelniejszymi, dodając odpowiednie określniki, 
zwłaszcza że nie ma ich w indeksie. 

 
Indeksy i spisy pomocnicze  

Bibliografia zaopatrzona jest w indeks krzyżowy obejmujący nazwiska autorów, współ-
autorów, redaktorów, recenzentów, hasła geograficzne, osobowe i przedmiotowe. Indeks 
jest jednak niepełny. Nie uwzględnia pozycji anonimowych, zbiorowych i wydawnictw 
ciągłych, których hasła mogły w indeksie figurować. Brakuje w nim kryptonimów, np. 
EMBE (poz. 196), W. C. (poz. 307), H. W. (poz. 565), odsyłaczy od rozwiązanych kryptoni-
mów do właściwych nazw (poz. 565) oraz odwołań od części nazwiska złożonego niestano-
wiącego początku hasła. 

Zgodnie ze wskazaniami metodyki bibliograficznej dałoby się z łatwością wyodrębnić 
(poprzez zróżnicowanie graficzne, np. kursywą) nazwy osób będących przedmiotem opra-
cowania, natomiast dodane skróty dopowiedzeń pozwoliłyby wskazać funkcję poszczegól-
nych osób (red., wyd., oprac. itd.). Obecnie brak tego rodzaju wyróżnień postrzegany jest 
jako zubożenie informacji. Wyliczone wskaźniki cyfrowe przy miejscowościach nie mają 
określników wskazujących na ujęcie lub problem danej pozycji. Wprowadzenie takich 
elementów umożliwiałoby sięganie tylko do tych pozycji, które aktualnie są poszukują-
cemu potrzebne. Z uwagi na to, że bardzo rzadko przeprowadza się jednocześnie poszu-
kiwanie określonej pozycji lub zespołu prac danego autora oraz wyszukiwanie informacji 
rzeczowych wydaje się, że użytkownikowi wygodniej byłoby szukać w mniejszych oddziel-
nych indeksach niż w jednym łącznym indeksie krzyżowym. 

Jeśli chodzi o pomocnicze spisy w Bibliografii, należałoby dodać wykaz uwzględnio-
nych czasopism, który informowałby użytkownika, jakie źródła wykorzystali autorzy  
w gromadzeniu materiału do swojej pracy. Jego brak jest poważnym mankamentem 
zestawienia. 

Oceniając Bibliografię historii lubelskiego sportu w całości, podkreślić należy, że w ra-
mach przyjętych zasad doboru i opisu materiału jest ona opracowana starannie. Niemniej, 
niewielkim nakładem pracy można było wprowadzić pewne zmiany – zwłaszcza w układzie 
materiału i w indeksie, co znacznie udoskonaliłoby Bibliografię jako źródło informacyjne. 
Zwraca uwagę przejrzyste i celowe ukształtowanie typograficzne pracy (rozmiary kolumn, 
dobór czcionki i szata graficzna). 

Wykazane powyżej pewne niedociągnięcia metodyczne nie podważają zasadniczej 
wartości informacyjnej Bibliografii będącej efektem żmudnej pracy. Zestawienie stanowić 
będzie niezastąpioną pomoc w badaniach naukowych nad dziejami sportu lubelskiego  
i służyć z pożytkiem wszystkim interesującym się tą tematyką. Nakład Bibliografii sięgnął 
niewiele ponad 100 egzemplarzy, dlatego dobrze się stało, że została ona udostępniona  
w wersji online na stronie Lubelskiego Centrum Dokumentacji Historii Sportu. 

 
ALICJA MATCZUK 
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Targi historyczne pt. „Było… nie minęło” – Spotkanie Miłośników Historii, 
Lublin, 22–23 października 2016 r.  

 
W dniach 22–23 października 2016 r. na terenie Targów Lublin S.A. odbyła się zorga-

nizowana przez dyrekcję centrum wystawowego i zespół koordynatorów pierwsza edycja 
spotkania historycznego Było… nie minęło. Głównym celem przedsięwzięcia było udowod-
nienie, że historia nie jest nudna i może być prezentowana w sposób nie tylko interesujący, 
ale i inspirujący. Przyjęta została klasyczna formuła zlotu łączącego wątki naukowe z aspek-
tami popularyzatorskimi i amatorskimi. Jest to właściwy sposób organizowania tego typu 
wydarzeń, bowiem umożliwia on zarówno zaszczepienie zainteresowania historią wśród 
dzieci i młodzieży, jak i pogłębienie wiedzy dorosłych o różnych zagadnieniach. Moje 
obserwacje potwierdziły rzeczywistą skuteczność tego rozwiązania – przy stanowiskach 
rekonstruktorów i sprzętu wojskowego gromadziła się młodsza część widzów, podczas gdy 
starsi amatorzy muzy Clio uczestniczyli w debatach. 

Najważniejszym gościem wydarzenia był historyk, dziennikarz i archeolog Adam 
Sikorski znany z programu Było, nie minęło emitowanego w TVP Lublin. Spotkanie z nim 
było kluczowym elementem programu targów i cieszyło się największym zainteresowaniem. 
W trakcie swoich wystąpień redaktor Sikorski mówił o kulisach produkcji wspomnianego 
programu, a także o potrzebie umacniania pamięci historycznej wśród dzieci i młodzieży 
oraz budzenia miłości do historii. Odnosił się przy tym do wyreżyserowanego przez siebie 
filmu Jeżeli zapomnimy o nich… (2014) opowiadającego historię rzezi wołyńskiej. 

Część naukowa wydarzenia została powierzona zawodowym historykom reprezentu-
jącym Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut 
Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz lubelskie oddziały Instytutu Pamięci 
Narodowej i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacze przeprowadzili szereg debat 
tematycznych. Największą popularnością cieszyły się rozważania na temat z jednej strony 
konieczności, a z drugiej niepodjęcia walki we wrześniu 1939 r. W tym panelu wystąpili 
dr hab. Marek Sioma (UMCS) i dr Michał Durakiewicz (IPN). Niezwykle interesujące były 
także dysputy o potrzebie oporu tzw. żołnierzy wyklętych, o czym debatowali Jerzy Ma-
słowski (ZK „WiN”) i dr Sławomir Poleszak (IPN). Moderatorami dyskusji byli kolejno  
dr hab. Rafał Wnuk, prof. nadzw. (KUL) i dr hab. Mariusz Mazur, prof. nadzw. (UMCS). 
W czasie targów odbyło się także kilka prelekcji z historii, wojskowości, rekonstrukcji i ar-
cheologii militarnej, w tym spotkanie z Markiem Grajkiem – autorem książek poświęco-
nych kryptografii. Z pracownikami naukowymi IPN, Muzeum Wojska Polskiego, Narodo-
wego Banku Polskiego, Muzeum Lubelskiego czy Muzeum Sił Powietrznych można było 
wymienić uwagi przy ich stoiskach firmowych. 

Warto nadmienić, że w hali C Targów Lublin S.A. zgromadzona została duża ilość 
sprzętu wojskowego. Pojazdy obecnie eksploatowane reprezentowały wozy łączności Wojska 
Polskiego oraz pojazdy Żandarmerii Wojskowej i Policji. O wiele większa była natomiast 
wystawa poświęcona maszynom zabytkowym. Największym eksponatem była replika 
wodnosamolotu RWD R–XIII Lublin zaprezentowana przez Stowarzyszenie Historyczne 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Pojawiły się także cztery pojazdy z rodziny 
TK/TKS – tankietki z karabinami maszynowymi, działkiem 20 mm oraz ciągnik artyleryjski 
C2P. Można było także obejrzeć ciężarówki i transportery używane przez Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie, w tym przeciwlotniczy transporter M16 będący w posiadaniu Fun-
dacji Niepodległości z Lublina. Historię organów prewencji i bezpieczeństwa publicznego 
przybliżyła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, przedstawiając cały zbiór eksponatów, 
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takich jak auta czy sprzęt łączności. Na wszystkich stoiskach obecni byli pracownicy insty-
tucji, którzy służyli pomocą i komentarzem. Na tym tle niemal niezauważalna była wy-
stawa Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku, na której zaprezentowano śmigłowiec 
SM–2 będący ulepszoną wersją radzieckiego Mil Mi–1 produkowaną przez WSK Świdnik. 

Największe zainteresowanie wzbudziły natomiast dioramy grup rekonstrukcji histo-
rycznej (GRH). Na Było… nie minęło pojawiło się kilkanaście zespołów zajmujących się 
odtwarzaniem przeszłości, które zaprezentowały w większości dobrze przygotowane i cie-
kawe inscenizacje, chociaż wszystkie zamykały się w okresie pierwszej połowy XX w. 
Najciekawsze stanowisko zaprezentowała lubelska grupa „Grenadiere” we współpracy  
z GRH „Commonwealth”. Obie wspólnie odtworzyły biwaki żołnierzy Afrika Korps  
i 8 Armii brytyjskiej pod Tobrukiem. Doskonale przygotowane były także dioramy SRH 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, która pokazała punkt obrony spadochroniarzy  
w Arnhem, czy polowy punkt dowodzenia z roku 1939 r. odtworzony przez Stowarzyszenie 
Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych „FRONT”. Warto podkreślić, że na bardzo 
ciekawy pomysł wystawy wpadli odtwórcy z GRH „58 PP Wielkopolskiej”, którzy pokazali 
wartę honorową przy zrekonstruowanej płycie pamiątkowej z wojny 1920 r. Niespodzian-
ką była obecność odtwórców neutralnej armii szwedzkiej z lat 1939–1945. Z tego też 
powodu dioramy były oblegane przez zwiedzających, a ponadto toczono przy nich bardzo 
poważne dyskusje na tematy historyczne, barwy i broni. Organizatorów należy pochwalić 
za właściwy dobór grup rekonstrukcyjnych reprezentujących wysoki poziom odtwórstwa 
i wiedzy, a przy tym należących do krajowej czołówki. 

 

 
 

Ryc. 1. Rekonstruktorzy z GRH „Grenadiere” na dioarmie poświęconej walkom  

w Afryce Północnej w trakcie wydarzenia Było… nie minęło na Targach Lublin. 
 

Źródło: Fot.: Grzegorz Antoszek/Moldaw Reenacting Photograpy.  
 
Poza tymi atrakcjami na targach prezentowały się wydawnictwa historyczne i militar-

ne, sklepy militarne, zorganizowano również giełdę kolekcjonerską i kilka stoisk rzemieśl-
niczych. Ciekawa była także wystawa modeli redukcyjnych zaprezentowana przez lubel-
skich modelarzy, na której przedstawiono publiczności kilkaset miniatur samolotów, 
czołgów i wozów bojowych. 
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Pomimo patronatu medialnego mediów regionalnych i czasopism branżowych w wyda-
rzeniu wzięła udział raczej niewielka liczba osób. Szczególnie pierwszego dnia hala C 
Targów Lublin S.A. była stosunkowo pusta. Ilość gości znacząco wzrosła drugiego dnia 
imprezy – w niedzielę. Niewątpliwie na dość niską frekwencję pierwszego dnia wpływ 
miała deszczowa pogoda i niezbyt wysoka temperatura. Nie można także nie zauważyć, iż 
była to impreza komercyjna i aby wziąć w niej udział, należało kupić bilet w cenie 10 zł. 
Myślę jednak, że największy wpływ miał fakt, że były to pierwsze targi miłośników historii – 
wydarzenie, którego organizatorzy zapowiedzieli kolejną edycję w roku 2017. Pozostaje 
mieć nadzieję, że następne spotkania zgromadzą znacznie większą liczbę uczestników. 

Spotkanie Miłośników Historii pod hasłem Było… nie minęło okazało się udane i cie-
kawe. Zaproponowana formuła jest dobra i perspektywiczna na kilka następnych wydań, 
dopóki widz nie zacznie odczuwać monotonii, co spotkało ostatnio Strefę Militarną w Gosty-
niu. Pomimo relatywnie niewielkiego udziału publiczności można stwierdzić, że tema-
tyka historyczna jest w Lublinie popularna, a imprezy tematyczne niezwykle potrzebne. 

 
GRZEGORZ ANTOSZEK 

LUBLIN 
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CIOBANU Veniamin (1938–2015). 3 kwietnia 2015 r. zmarł w Jassach znany wielu pol-
skim badaczom dziejów rumuński historyk – prof. Veniamin Ciobanu. Śmierć zabrała 
znanego w Rumunii i w Polsce badacza dziejów nowożytnych. V. Ciobanu wiele artykułów 
i monografii poświęcił I Rzeczpospolitej i jej kontaktom politycznym z księstwem Moł-
dawii oraz stosunkom mołdawsko-szwedzkim w epoce nowożytnej. 

V. Ciobanu urodził się 6 września 1938 r. w niewielkiej miejscowości Ṣtirbăṱ w gminie 
Suceava. Po wojnie rozpoczął naukę – najpierw w szkole wiejskiej, następnie ukończył  
w Liteni gimnazjum, a w Suczawie Szkołę Pedagogiczną, uzyskując stopień nauczyciela 
wykwalifikowanego. W latach 1956–1960 pracował jako nauczyciel i odbywał równocześ-
nie służbę wojskową. Po zakończeniu tej służby w 1960 r. rozpoczął studia historyczne na 
Wydziale Historii i Filozofii najstarszego rumuńskiego Uniwersytetu im. Alexandru Ion 
Cuza w Jassach. Po ich ukończeniu w 1965 r. podjął pracę stażysty w Instytucie Historii  
i Archeologii Alexandru Dumitru Xenopol w Jassach. Stopniowo awansował, poszukiwał 
własnego pola badawczego. W roku akademickim 1970/71 rozpoczął roczny kurs nauki 
języka polskiego w Katedrze Języka Polskiego i Ukraińskiego na Uniwersytecie w Jassach, 
a w następnym odbył podobny kurs, tym razem w zakresie języka niemieckiego. To były 
dwa języki, które stanowiły podstawę w rozwoju jego prac badawczych. W 1975 r. obronił 
na Uniwersytecie im. A.I. Cuzy rozprawę doktorską pt. Relaţiile Moldovei cu Polonia în 
secolul al XVIII–lea (1699–1792), którą opublikowano w 1980 r. i w tym samym roku 
uhonorowano nagrodą im. N. Iorgi przyznaną przez Akademię Rumuńską. Odtąd 
problematyka polsko-rumuńskich relacji będzie jednym z ważniejszych nurtów badań 
historycznych prowadzonych przez V. Ciobanu. 

 W Instytucie Archeologii i Historii A.D. Xenopola dostrzeżono osiągnięcia młodego 
badacza. Stopniowo awansował, dochodząc w 1990 r. do stanowiska kierownika naukowe-
go zespołu badań stosunków międzynarodowych, a w 1993 r. awansował w tym zespole. 
W 1991 r. został sekretarzem rumuńskiej strony Mieszanej Polsko-Rumuńskiej Komisji 
Historycznej działającej od lat przy Instytucie Historii PAN w Warszawie oraz przy 
Rumuńskiej Akademii w Bukareszcie i funkcję tę pełnił do śmierci. 

Oprócz aktywności w placówkach naukowych w Jassach od 2009 r. V. Ciobanu był 
również członkiem Centrum Badawczego Historii Stosunków Międzynarodowych „Grigore 
Gafencu” przy Uniwersytecie Valahia w Târgovişte. W tej samej uczelni został członkiem 
honorowym Rumuńskiego Towarzystwa Studiów Bałtyckich i Północnej Europy. W tym 
samym roku w listopadzie za promocję polskiej kultury i nauki w świecie otrzymał w pol-
skiej ambasadzie w Bukareszcie Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Podczas 50–letniej pracy naukowej V. Ciobanu zajmował się m.in.: dziejami kontaktów 
polsko-rumuńskich od XIV w. do pierwszej połowy XIX w.; dynamiką położenia prawnego 
Księstw Rumuńskich w okresie XIV w. – koniec lat pięćdziesiątych XIX w.; wzajemnym 
oddziaływaniem politycznym i ideologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej (XIV– 
–XIX w.); kwestią wschodnią i polityką państw Północnej Europy wobec kwestii wschodniej 
(XVIII–XX w.); historią integracji europejskiej i budową wspólnych systemów bezpie-
czeństwa (XVIII–XX w.). V. Ciobanu kierował dwoma grantami: 1. Pozycja międzynaro-
dowa Księstw Rumuńskich w świetle zagranicznych źródeł (XVIII–XIX w.) oraz 2. Raport 
władz centralnych – wewnętrzne czynniki polityczne i ich wpływ na status prawny Księstw 
Rumuńskich w XVIII–XIX w., a także był członkiem zespołu realizującego międzynaro-
dowy grant La guerre de Crimée 1853–1856. Une confrontation des civilisations diverses, 
który w latach 2005–2007 prowadził prof. dr hab. Jerzy Borejsza z Instytutu Historii PAN 
w Warszawie.  
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Dorobek naukowy V. Ciobanu obejmuje 27 monografii oraz edycje nieznanych doku-
mentów, a także 150 artykułów i szkiców historycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na takie książki, jak: La graniţa a trei imperii (At the Border of Three Empires), Junimea 
Publishing House (Iaşi 1985) czy Statele Nordice şi problema orientală (1792–1814) (Iaşi 
2005). Do tego należy dodać publikację serii dokumentów dotyczących kwestii wschodniej – 
Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question 3 tomy tematyczne z 2006 r.  

V. Ciobanu był członkiem rad naukowych różnych periodyków, w tym: „Rocznika 
Instytutu Historii »A.D. Xenopol«” drukowanego w Jassach, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”, sectio F „Historia” wydawanego w Lublinie, przeglądu naukowego 
„Analele Univărsiṱăti Dimitrie Cantemir” publikowanego w Bukareszcie. 

Udział w konferencjach naukowych organizowanych cyklicznie w różnych instytucjach 
w Suczawie oraz Polsce, których tematyka koncentrowała się wokół stosunków polsko- 
-rumuńskich na przestrzeni wieków, zaowocował serią interesujących rozważań. Profe-
sora Ciobanu spotykaliśmy podczas posiedzeń Komisji Polsko-Rumuńskiej w Warszawie, 
Bukareszcie, Krajowej, Kazimierzu Dolnym, Târgovişte. Białymstoku, Klużu. Był wyrazistą 
osobowością, precyzyjny w wypowiedziach; podczas konferencji w Polsce chętnie dysku-
tował po polsku, bo język ten znał bardzo dobrze. 

Profesor V. Ciobanu uczestniczył w wielu konferencjach naukowych zarówno organi-
zowanych w Rumunii, jak i poza jej granicami. Szczególnie lubił spotkania w Polsce czy  
w Szwecji. Był związany z Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (szczególnie z prof. dr hab. Iloną Czamańską), z Uniwersytetem Marii Curie-
-Skłodowskiej – tu, z niżej podpisaną, gdy w latach siedemdziesiątych XX w. przyjeżdżał 
dwukrotnie do Instytutu Historii na kwerendy archiwalne oraz z Instytutem Historii PAN 
w Warszawie jako członek i sekretarz dwustronnej Polsko-Rumuńskiej Komisji Histo-
rycznej PAN. 

 Pozostawił nam swoje teksty, wydawnictwa źródłowe publikowane dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu badawczemu, które posiadał. Drogi Kolego, Veniaminie! Non omnis moriar! 
Pozostałeś z nami poprzez swoje dzieła! 

 
MAŁGORZATA WILLAUME 

LUBLIN 


