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S owo poprzedzaj ce

W demokratycznych wyborach, odbytych w czerwcu 1989 r., kiedy Polska
zacz a wybija  si  na pe n  niepodleg o , jej obywatele zadecydowali o reaktywowaniu
Senatu. Od pocz tku swojej pracy senatorskiej w 2007 r. podj em zadanie, nawi zuj c
do tradycji Drugiej Rzeczypospolitej, polegaj ce na utrzymaniu partnerskiej wspó pracy
z polsk  diaspor . Jest ona systematycznie umacniana, z korzy ci  dla Polski i Polaków
na obczy nie.

Polacy w kraju z rado ci  i dum  odnosz  si  do osi gni  rodaków yj cych na
obczy nie, uzyskiwanych w technice, nauce, sporcie i kulturze.

Do osób szczególnie zas u onych nale y ojciec doktor Antoni Herkulan Wróbel
OFM. W czerwcu 2010 r. obchodzi  on pi dziesi ciolecie kap a stwa, na które z o y o
si  kilka etapów zwi zanych z dzia alno ci  duszpastersk , naukow , publicystyczn
i spo eczn  w kraju i na obczy nie.

Decyduj cy rozdzia  w jego yciu zacz  si  26 czerwca 1960 r., gdy wi cenia
kap a skie otrzyma  z r k biskupa Karola Wojty y, przysz ego papie a. Po kilkuletnim
sta u kap a skim w Polsce, w grudniu 1964 r. ojciec Herkulan przyby  do Argentyny,
gdzie rozpocz  prac  duszpastersk  w ród Polonii. W nast pnych latach godzi  j
z dzia alno ci  spo eczn  i naukow . Jako historyk sporz dzi  obszern , blisk
kompletno ci kartotek  rodzin o polskim pochodzeniu z dok adnymi o nich
informacjami.

Zebra  tak e i uporz dkowa  materia y o organizacjach polonijnych, polskich
zakonnicach, zakonnikach i ksi ach, czyli w sumie o historii polskiej w Argentynie.

W latach 1996-2006 pe ni  odpowiedzialn  funkcj  rektora Polskiej Misji
Katolickiej z siedzib  w Buenos Aires. Systematycznie odwiedzaj c wszystkich ksi y
zakonnych i diecezjalnych oraz wszystkie polskie siostry zakonne, przyczyni  si
wydatnie do koordynacji pracy duszpasterskiej i spo ecznej w ród polskiej diaspory
w Argentynie.

Odwiedza  wielokrotnie Polsk , bior c aktywny udzia  w yciu naukowym,
wyg aszaj c referaty oraz publikuj c swe prace. Jego wyniki naukowe i publicystyczne
stymuluj  polskich studentów i uczonych do pog bionych bada  nad histori  polskiej
diaspory w Ameryce Po udniowej.

Poprzez dzia alno  duszpastersk , organizacyjn  i naukow , ojciec Herkulan
zapisa  si  chlubnie w historii Ko cio a katolickiego, historii Polonii argenty skiej,
historii Argentyny i Polski.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sk adam Szanownemu Jubilatowi
najserdeczniejsze gratulacje. ycz  zdrowia i wytrwa o ci w kontynuowaniu misji
duszpasterskiej i dalszych planów naukowych.

Ciesz  si , ze reprezentanci krajowych rodowisk naukowych i „polskiego
Londynu” przygotowali niniejszy tom studiów historyczno-spo ecznych jako wyraz
uznania dla nieprzeci tnych rezultatów jego pracowitej drogi yciowej.

Henryk Maciej Wo niak  Senator RP
Gorzów Wielkopolski, dn. 17 wrze nia 2011 roku



Palabra antecedente
	
En las elecciones democráticas que tuvieron lugar en junio del año 1989, cuando

Polonia empezó a abrirse paso a la independencia completa, sus ciudadanos decidieron
sobre la reactivación del Senado. Desde los principios de mi trabajo como senador, en
2007, me hice cargo de una tarea, basándome en la tradición de la Segunda República de
Polonia, que constituía en mantener una colaboración de partenariado con la diáspora
polaca. La colaboración está sistemáticamente consolidada, con beneficios para Polonia y
los polacos en el extranjero.

Los polacos en Polonia con alegría y orgullo se refieren a los logros de sus
compatriotas que viven en el extranjero, conseguidos en el campo de la técnica, ciencia,
deporte y cultura.

A las personas particularmente beneméritas pertenece el padre doctor Antoni
Herkulan Wróbel OFM. En junio de 2010 celebró el cincuentenario de sacerdocio, que
consistía de varias etapas relacionadas con la actividad pastoral, científica, periodística y
social en Polonia y en el extranjero.

El capítulo decisivo de su vida empezó el 26 de junio de 1960 cuando recibió las
órdenes sagradas de parte del obispo Karol Wojty a, el futuro Papa. Después de unos
años de prácticas de sacerdocio en Polonia, en diciembre del año 1964, el padre Herkulan
llegó a Argentina donde empezó su trabajo pastoral entre la colonia polaca. En los años
siguientes concilió el mismo con la actividad social y científica. Como historiador
elaboró un fichero amplio, casi completo, de las familias de origen polaco con la
información detallada sobre ellas.

Recogió también y ordenó materiales sobre las organizaciones de la colonia polaca,
monjas polacas, sacerdotes y curas, es decir, en resumen sobre la historia polaca en Argentina.

Entre 1996 y 2006 desempeñó función responsable del rector de la Misión Católica
Polaca con domicilio en Buenos Aires. Visitando sistemáticamente a todos los sacerdotes  de
convenios y diocesanos y todas las hermanas de convenios, contribuyó considerablemente a la
coordinación del trabajo pastoral y social entre la diáspora polaca en Argentina.

Visitó Polonia en muchas ocasiones, activamente tomando parte en la vida
científica, pronunciando memorias y publicando sus trabajos. Sus resultados científicos y
periodísticos estimulan a estudiantes y eruditos polacos a examinar de manera más
profunda la historia de la diáspora polaca en Sudamérica.
A través de la actividad pastoral, organizativa y científica, el padre Herkulan se inscribió
con distinción en la historia de la Iglesia Católica, la historia de la Colonia polaca
argentina, la historia de Argentina y Polonia.
En nombre del Senado de la República de Polonia felicito mucho al Estimado Homenajeado.
Le deseo salud y perseverancia en continuar la misión pastoral y futuros proyectos científicos.
Me alegro que los representantes de los ámbitos científicos polacos y del “Londres
polaco” han preparado el presente tomo de los estudios históricos y sociales en
reconocimiento a los sobresalientes resultados de su laboriosa trayectoria vital.

	
												Henryk Maciej Wo niak - Senador de la República de Polonia
           En Gorzów Wielkopolski, a 17 de Septiembre de 2011



Foreword

In the democratic election that took place in June 1989, when Poland entered the
road to full independence, a decision was made to reactivate the Senate. Since the
beginning of my tenure as a senator in 2007, I took up the task to maintain close
cooperation with the Polish diaspora. Since then the cooperation has been systematically
strengthened with the benefits for both Poland and Poles abroad.

Poles in the country with joy and pride have viewed the achievements obtained
by their countrymen living abroad in the fields of art, science, sports and culture.

Among people who are particularly deserving recognition is father doctor
Antoni Herkulan Wróbel OFM. In June 2010 he celebrated the fiftieth anniversary of his
priesthood, which consisted of several stages of pastoral, academic and journalistic
activity in the country and abroad.

The decisive chapter of his life began on June 26 1960 when he was ordained
priest by Bishop Karol Wojty a, future Pope John Pole II. After several years of priestly
experience in Poland, in December 1964 father Herkulan left for Argentina. There he
started his pastoral activity among the Polish community. In subsequent years he also
continued his academic and social work. As a historian he drew up an extensive, almost
complete, directory of Polish families in Argentina with detailed information about them.

Father Wróbel also gathered and put in order materials about Polish
organizations, Polish nuns, monks and priests, that is about the entire Polish history in
Argentina.

In 1996-2006 he held the office of the rector of the Polish Catholic Mission in
Argentina with the headquarter in Buenos Aires. By systematic visits among the Polish
clergy, he managed to coordinate pastoral and social work among the Polish diaspora in
Argentina.

Father Herkulan has visited Poland several times, taking an active part in the
academic life by giving speeches and writing articles. The results of his works have
stimulated students and professors to in-depth research on the history of the Polish
diaspora in South America.

Through his pastoral, organizational and academic activity, father Herkulan has
put a mark on the history of the Catholic Church, the Polonia in Argentina, as well as the
history of Argentina and Poland.

On  behalf  of  the  Senate  of  the  Polish  Republic  I  offer  my  heartiest
congratulations to the esteemed Jubilee. I wish Him health and perseverance in pursuing
his pastoral mission and academic work.

I am pleased that academicians from Poland and the “Polish London” have
prepared this volume of historical and social studies as a recognition of the outstanding
results of Father Wróbel’s industrious path of life.

Henryk Maciej Wo niak - Senator of the Polish Republic
Gorzów Wielkopolski, September 17 2011
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Anna Popielarczyk-Pa ga, Marek Szczerbi ski

MISJONARZ, HISTORYK, SPO ECZNIK. YCIE I DZIA ALNO
OJCA DOKTORA ANTONIEGO HERKULANA WRÓBLA

Wed ug róde  archiwalnych wie  Wierzchowiska liczy a w ko cu
XIX w. 735 mieszka ców, zasiedlaj cych 86 domów. Na pocz tku lat
dwudziestych XX w. utworzona zosta a wierzchowicka parafia, wie  wchodzi a
w sk ad gminy Modliborzyce w powiecie Janów Podlaski. W latach Drugiej
Rzeczypospolitej dobrze prosperowa  folwark dworski nale cy do Gustawa

widy, daj c zatrudnienie i zarobek miejscowym ma orolnym ch opom. Jednym
z nich by  Jan Wróbel, który pracowa  w maj tku widy jako fornal. Wraz z on
Zofi  z d. Serwatka w trudnych warunkach dba  o wykarmienie i wychowanie
siedmiorga dzieci. Troje z nich urodzi o si  przed wojn , troje w latach okupacji,
a jedno przysz o na wiat po wojnie.

Drugim z kolei dzieckiem Zofii i Jana Wróblów by  Antoni, który urodzi
si  8 marca 1934 r. Ca a rodzina, podobnie jak kilka innych, mieszka a
w czworakach nale cych do dziedzica. Pomieszczenia parterowe zajmowa y
rodziny folwarcznych pracowników, pi tro s u y o na suszarni  chmielu,
a piwnica pod mieszkaniami nadawa a si  na przechowywanie ziemniaków.
Wychowaniem gromadki dzieci zajmowa a si  g ównie matka, ojciec
zaabsorbowany by  mozoln  prac  na roli. W latach okupacji niemieckiej
warunki ycia uleg y radykalnemu pogorszeniu, mimo funkcjonowania folwarku

widy, pracuj cego na rzecz Trzeciej Rzeszy, ale nawet daj cego zarobek
wierzchowiczanom. Rodzinie Wróblów, jak i innym mieszka com Wierzchowic,
codziennie towarzyszy a przygn biaj ca obawa o ich dalszy los.

We wrze niu 1941 r. Antoni wraz ze starszym bratem Stanis awem
zostali uczniami pierwszej klasy Publicznej Szko y Powszechnej, istniej cej we
wsi w latach 1939-1944. Nauczanie odbywa o si  w sposób ograniczony, wed ug
programu narzuconego przez okupanta. Do ko ca lipca 1944 r., to jest do czasu,
kiedy Niemcy zostali wyparci z Wierzchowic i okolic przez wojsko radzieckie,
Antoni uko czy  trzy klasy. Kolejny rok szkolny rozpocz  si  2 pa dziernika
tego  roku, ale nie w dotychczasowym budynku, lecz w pa acu dziedzica widy.
W wyniku reformy rolnej realizowanej przez w adze Polski „lubelskiej”,
mieszka cy wsi otrzymali po kilka hektarów ziemi uprawnej. Rodzina Antoniego
sta a si  w a cicielem trzech hektarów niezapewniaj cych pe nego, dostatniego
utrzymania z uzyskiwanych plonów.
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W latach 1945-1948 Antoni pobiera  nauk  w klasach od pi tej do
siódmej. Nale a  do szkolnej dru yny harcerskiej, by  jako jeden z nielicznych
posiadaczem harcerskiego uniformu. Warunki bytowe rodziny w tych latach
i nast pnych by y nadal skromne, trzeba by o na wszystkim oszcz dza .
Pogorszy y si  jeszcze po mierci ojca w dniu 8 stycznia 1952 r. Utrzymanie
domu i wychowanie dzieci spocz o na matce, której jak mog y pomaga y dzieci,
a zw aszcza najstarsi ch opcy Stanis aw i Antoni. Szko  podstawow  uko czy
w czerwcu 1948 r., ju  wcze niej planuj c kontynuacj  nauki w ma ym
seminarium duchownym.

Jego postanowienie zacz o si  realizowa  od jesieni 1949 r., gdy podj
nauk  w ósmej klasie ma ego seminarium duchownego ojców Franciszkanów we
Wroc awiu, przeniesionego w roku szkolnym 1950-1951 do Nysy. Po
uko czeniu dziewi tej klasy wst pi  10 sierpnia 1951 r. do nowicjatu ojców
Bernardynów w Le ajsku. Letnie wakacje stara  si  sp dza  w Wierzchowicach,
pomagaj c rodzinie w pracy na roli. Czas nowicjatu wype niony by  intensywn
nauk , która nie sprawia a mu trudno ci. luby zakonne z o y  w dniu
31 sierpnia 1952 r.

W latach 1952-1956 brat Antoni kontynuowa  nauk  ukierunkowan  na
filozofi  w ma ym seminarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniu 6 lutego
1956 r. z o y  luby wieczyste, przyj  imi  Herkulan i przywdzia  habit na ca e
dalsze zakonne ycie. W latach 1956-1959 kontynuowa  pog bianie wiedzy
filozoficznej. Matur  zdo a  10 czerwca 1959 r. wi cenia kap a skie, do których
przyst pi , odby y si  26 czerwca 1960 r. w Kalwarii Zebrzydowskiego.

Po krótkim urlopie stawi  si  w klasztorze w Krakowie. Nowo
wy wi ceni ksi a podlegali obowi zkowi ucz szczania na roczne Studium
Pastoralne. Mie ci o si  ono w krakowskim klasztorze Ojców Franciszkanów
Konwentualnych. Ojciec Herkulan w ramach dodatkowych obowi zków, które
mu zlecono, uczy  religii uczniów klas od pi tej do siódmej szkó  podstawowych
w parafii w. Józefa w krakowskiej dzielnicy Podgórze.

W roku 1961 r. zda  egzamin wst pny na wydziale geografii i nauk
o ziemi Uniwersytetu Jagiello skiego. Mimo osi gni tych pozytywnych
rezultatów, nie zosta  przyj ty na pierwszy rok, o czym zadecydowa a polityka
ówczesnych w adz polskich wobec Ko cio a katolickiego.

Dzi ki pomocy yczliwych mu osób, rozpocz  nie trac c roku studia
historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uko czy  je w 1964 r.,
jednak bez zdania ko cowego egzaminu magisterskiego.

Rozterki odno nie dalszych planów yciowych usun a w cie
propozycja wyjazdu na misj  do Argentyny. Zbiorowo ci polonijne w tym
rozleg ym kraju zacz y si  kszta towa  od lat 90. XIX w. Na emigracj  do
Brazylii i Argentyny kierowali si  bezrolni ch opi, g ównie osiedlaj c si  wokó
Buenos Aires i w stanie Misiones. Polonijne skupiska w Apóstoles, Azara
i Corpus posiadaj  histori  ju  ponad studwudziestoletni . Wspó czesna Polonia
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argenty ska szacowana jest na ok. 170 tys. osób. Od lat mi dzywojennych
zacz y rozwija  intensywn  i zró nicowan  dzia alno  stowarzyszenia
spo eczne o ró nych celach, ukazywa a si  prasa, Poloni  wspomaga a polska
s u ba konsularna i dyplomatyczna. Niezwykle wa n  rol  pe ni y polskie parafie
oraz dzia aj ce przy nich stowarzyszenia, o ywione prac  ksi y i zakonników
przybywaj cych z Polski.

Jedna z polskich placówek duszpasterskich znajdowa a si  od 1957 r.
w miejscowo ci Martin Coronado, po o onej w niewielkiej odleg o ci od stolicy
kraju. Pocz wszy od 1963 r. funkcj  prowincja a tej placówki pe ni  ojciec
Wilhelm Wrona z Kalwarii Zebrzydowskiej, który poszukiwa  kandydatów na
przyjazd misyjny i prac  g ównie w ród Polonii. To by a szansa dla ojca
Herkulana, który rozpocz  niezw ocznie starania o paszport. Czynno ci
biurokratyczne przeci ga y si , tote  kandydat na wyjazd od stycznia 1965 r.
uczy  religii dzieci i m odzie  szko y podstawowej i szkó  rednich w niewielkiej
miejscowo ci Warta ko o odzi.

Decyzj  Ministerstwa Spraw Wewn trznych o przyznaniu paszportu (za
drugim razem, po odwo aniu), otrzyma  w dniu swoich imienin, tj. 2 czerwca
1966 r. W wyje dzie do Argentyny towarzyszy  mu brat zakonny Jerzy

akomiak, któremu w adze tak e na to zezwoli y. Podró  rozpocz li 14 wrze nia
tego  roku poci giem przez Wiede  do Rzymu. W dniu 15 listopada odp yn li
transatlantykiem z Neapolu do Buenos Aires. Powitanie w miejscu docelowym
nast pi o 2 grudnia przez ojca Andrzeja Smolenia i ojca ucjana uszczka,
rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.

Polski O rodek Katolicki w Martin Coronado ojców Franciszkanów
(Bernardynów) powsta  z inicjatywy zakonników Andrzeja Smolenia i Justyniana
Maciaszka. Uroczyste powitanie misjonarzy przyby ych z Polski nast pi o w nim
4 grudnia, po tradycyjnej mszy wi tej. Wzi a w nim udzia  licznie przyby a
miejscowa Polonia. Ojców Herkulana i ucjana powita  tak e wychodz cy
w Buenos Aires „G os Polski”. Dzi ki temu pocz tek adaptacji do nowych
warunków i jej dalszy przebieg nast pi  w sposób naturalny i bezproblemowy.

W Argentynie rozpocz  si  kolejny etap w yciu ojca Herkulana
i w jego pracy kap a skiej. Jak sam napisa  w opublikowanych po latach
wspomnieniach, jego rola „polega  zacz a na sianiu ziarna duszpasterskiego
w polskie o rodki, polskie organizacje, w ród Polaków, do których wys a  go
zakon i Ko ció ”. Pisa  dalej, e „w ten sposób nasza Ojczyzna przed u y a si ,
bo Polska jest tam, gdzie s  Polacy”.

Aby skutecznie pe ni  kap a skie obowi zki, anga owa  si  do pracy
spo ecznej, publicystycznej, a z czasem tak e naukowej, musia  w krótkim czasie
opanowa  j zyk hiszpa ski. Realizacja misji duszpasterskiej w zbiorowo ciach
polonijnych w Argentynie przebiega a w ca kiem innych warunkach ni
w Polsce. Przybyli w ró nych latach imigranci z Polski, utworzyli w tym kraju
kilka wi kszych zwartych skupie , natomiast niema a ich liczba y a
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w rozproszeniu, z up ywem czasu integruj c si  z miejscow  ludno ci . Od
1897 r. istnia o polskie osiedle Apóstoles, inne to Azara czy Wanda. To ostatnie
powsta o o wiele pó niej, bo w 1936 r. Funkcjonowa y w nich stowarzyszenia
spo eczne, o rodki duszpasterskie, polskie ko cio y lub kaplice.

Ojciec Herkulan nie marnowa  czasu, rozpocz  sw  misj  niemal
z marszu. U atwienie w kontaktach nast pi o dzi ki post pie w nauce j zyka
hiszpa skiego oraz yczliwo ci ludzi, z którymi si  styka . Obowi zki jego,
przede wszystkim te zasadnicze, polega y na odprawianiu mszy wi tych oraz
realizacji innych pos ug wynikaj cych z uprawnie  katolickiego kap ana.
Z biegiem czasu zakres ich znacznie si  powi kszy , w zwi zku
z zaanga owaniem si  ojca Herkulana w zagadnienia spo eczne, publicystyczne,
charytatywne i naukowe.

W latach 1967-1972 uczestniczy  jako kapelan i wyk adowca w obozach
harcerstwa polonijnego, które odbywa y si  kolejno w Miramar (prowincja
Buenos Aires), Durango (San Luis), Rio de los Sauces (prowincja Cordoba),
dwukrotnie w Sierra de La Ventara (prowincja Buenos Aires) oraz Tauti
(prowincja Cordoba). Raz w miesi cu doje d a  celem odprawienia mszy wi tej
do San Miguel, miejscowo ci oddalonej o dziesi  kilometrów od Martin
Coronado, a tak e do innych miejscowo ci, np. San Martin.

Dzi ki krótszym i d u szym podró om, odbywanym samochodem
osobowym, rowerem, pieszo lub autobusem, coraz lepiej i dok adniej poznawa
Argentyn . Przyczyni y si  do tego tak e przeja d ki samochodem w trakcie
obozów harcerskich, co zawsze z wdzi czno ci  oferowali mu rodzice harcerzy
polonijnych, którymi si  opiekowa .

Ze wzgl du na ró nice klimatyczne mi dzy Ameryk  Po udniow
a Europ , tym samym mi dzy Argentyn  a Polsk , duszpasterskie odwiedziny
rodzin (tak zwana kol da), odbywa y si  w okresie od po owy pa dziernika do
po owy grudnia. Realizowa  je pieszo, doje d aj c autobusem lub poci giem. Od
odwiedzanych uzyskiwa  poprzez wywiady podstawowe, charakterystyczne dla
nich informacje. Dowiadywa  si  o adresy kolejnych rodzin polonijnych,
yj cych w rozproszeniu. Gromadzone informacje o polonijnych rodzinach po

latach z o y y si  na zbiór kilku tomów socjologicznych materia ów
statystyczno-opisowych.

W kwietniu 1971 r. ojciec Herkulan zosta  oddelegowany do
miejscowo ci Rosario (po polsku Ró aniec), po o onej nad rzek  Parana,
oddalonej o 320 kilometrów od Buenos Aires, w której mieszka a liczna Polonia.
Od 1947 r. duszpasterzem w Rosario by  ks. pra at Andrzej Gaw dzki.
W zwi zku z coraz bardziej zaawansowanym wiekiem potrzebowa  on pomocy
m odszego ksi dza. Ojciec Herkulan po przybyciu na now  placówk  zamieszka
w klasztorze ojców Franciszkanów. Odprawia  msze wi te, naucza  dzieci
i m odzie  religii, odwiedza  chorych w szpitalu. Doje d a  odprawia  msze do
miejscowo ci oddalonych od Rosario nawet o kilkadziesi t kilometrów.
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Kontynuowa  wizyty duszpasterskie rodzin polonijnych, spisywa  ich dane
wed ug jednolitego wzoru wypracowanego w Martin Coronado. Uczy  dzieci
polonijne i z rodzin mieszanych j zyka polskiego, w ramach Towarzystwa im.
Fryderyka Chopina w Rosario. Uczy  m odzie  pie ni i ta ców prezentowanych
po ich opanowaniu w trakcie obchodów polskich wi t narodowych. Z czasem
przy wymienionym stowarzyszeniu utworzy  kilkuosobowy zespó  muzyczny.
Uczestniczy  w dzia alno ci spo ecznej dwóch aktywnych stowarzysze
w Rosario, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Towarzystwa „Dom Polski”.

Ojciec Herkulan nie ogranicza  swej pracy duszpasterskiej
i charytatywnej tylko do zbiorowo ci polonijnych. Dzia a  tak e na rzecz
rdzennych mieszka ców Argentyny. W marcu 1976 r. mianowany zosta
wikariuszem parafii w dzielnicy Saladillo, w której by a szko a i kaplica.
Doje d a  do niej rowerem podarowanym mu przez siostry kapucynki, dwa razy
w tygodniu. Okres ten wspomina nast puj co: „Tam zobaczy em Argentyn  od
podszewki. Parafia ta prawdziwe »slumsy«. Mieszkania to w a ciwie budy
pokryte blach . W takich »mieszkaniach« yli ludzie. Nie by o pod ogi, ale
klepisko. Brak urz dze  sanitarnych. Rodziny wielodzietne. W jednej rodzinie
by o pi cioro dzieci, ale ka de mia o innego ojca, a matka jedna. Trzeba by o
tym ludziom pomaga . Stara em si  o bielizn , odzie  i ywno  dla tych ludzi”.

Mimo wielu absorbuj cych obowi zków duszpasterskich
i wymagaj cych nie mniejszego zaanga owania dzia a  spo ecznych
i charytatywnych, ojciec Herkulan napisa  i opublikowa  w latach 1971-1978
dziewi dziesi t artyku ów o historii i pracy duszpasterstwa polskiego
w Argentynie i o wybranych zagadnieniach wspó czesnych. Zamie ci y je
redakcje „Miesi cznika Franciszka skiego” w Pulaski (USA), „G osu Polskiego”
i „Bóg i Ojczyzna” w Buenos Aires. W latach 1978-1979 prowadzi
cotygodniow  audycj  zatytu owan  „Pami tki z Polski” w Radio w San Nicolas.

W lutym 1977 r. przyby  po raz pierwszy od dziesi ciu lat do Polski.
Podró  odby  samolotem etapowo z pobytem w Chicago i Toronto. Po powrocie
z Polski kontynuowa  prac  w Rosario a  do pocz tku 1980 r. W styczniu tego
roku, po wcze niejszych ustaleniach z prze o onymi, opu ci  Rosario i przyjecha
do Martin Coronado. Podj  tam prac  duszpastersk , któr  realizowa  tak e
w dwóch innych miejscowo ciach, a mianowicie San Jos  i Llavallol. W tej
pierwszej, w ci gu krótkiego okresu czasu, dzi ki inicjatywie spo ecznej,
wybudowa  plebani  oraz zorganizowa  sal  szkoln . W styczniu 1981 r. oraz
ponownie w styczniu 1982 r. uczestniczy  w obozach harcerskich jako kapelan
i wychowawca. W 1983 r. pe ni  funkcj  kapelana m odzie y na kolonii
zorganizowanej przez Polsk  Macierz Szkoln  w La Granja (prowincja
Cordoba). Systematycznie uczy  dzieci rodzin polskich zamieszka ych w San
Jos  i Llavallol j zyka polskiego, organizowa  obchody polskich wi t
narodowych.



26

W lutym 1983 r. otrzyma  nominacj  na prze o onego klasztoru
w Martin Coronado. Nowe obowi zki czy  z dojazdami do San Jos  i Llavallol.
W latach 1986-1987 dzi ki pomocy yczliwych miejscowych rodowisk
ko cielnych i wieckich, doprowadzi  nie tyle do odremontowania, co
praktycznie do wzniesienia nowego ko cio a polonijnego w San Jos . Pisa  o tym
wydarzeniu w autobiograficznej publikacji: „Budowa nowej wi tyni w San Jos
i jej konsekracja stanowi  dowód na to, czego mo na dokona  w zgodnej
wspó pracy wiernych z duszpasterstwem. Duszpasterstwo polskie w Argentynie
wzbogaci o si  o nowy ko ció  pod wezwaniem w. Maksymiliana Kolbego”.

Wkrótce po obj ciu funkcji prze o onego klasztoru w Martin Coronado,
ojciec Herkulan powo a  komitet obchodów 25.lecia za o enia tego
franciszka skiego o rodka. W jego sk ad weszli dzia acze spo eczni w osobach:
dr Antoni So owiej (prezes Polskiego Towarzystwa Katolickiego), Jerzy
Koz owski (prezes Ko a Przyjació  Harcerzy), Barbara Szyda (kierownik Polskiej
Szko y Sobotniej), Kazimiera Rafalik (komendantka harcerek), Stanis aw
Czestniewik (wiceprezes Polskiego Towarzystwa w San Martin), ojciec
Mieczys aw Grzybowicki (Rektor Polskiej Misji Katolickiej), ojciec Andrzej
Smole  (za o yciel klasztoru). Postanowiono opracowa  program uroczysto ci,
wyda  broszur  o historii o rodka oraz wybi  pami tkowy medal. Inauguracja
jubileuszu odby a si  5 czerwca 1983 r., wype niona programem religijnym
i wieckim. Jego apogeum nast pi o 31 lipca z udzia em wielu wybitnych
osobisto ci wieckich i ko cielnych, m.in. Jana ó towskiego ministra rz du RP
na uchod stwie w Londynie i biskupa Micha a Rosponti. Zako czenie cyklu
uroczysto ci 25. lecia o rodka nast pi o w dniu 1 stycznia 1986 r.

Dzi ki niespo ytej w asnej energii oraz pomocy rodowisk polonijnych
i argenty skich, ojciec Herkulan rozbudowa  Dom Spokojnej Staro ci, który
oddany do u ytku w ko cu sierpnia 1982 r. nie móg  ju  przyjmowa  wszystkich
oczekuj cych. Drugi pawilon zosta  po wi cony 25 pa dziernika 1992 r.
z udzia em wielu osobisto ci polonijnych i argenty skich. W sierpniu 2005 r.
w Domu Spokojnej Staro ci, który prowadzi y siostry Albertynki, mieszka o 37
osób.

Przebywaj c w Polsce w po owie sierpnia 1991 r., ojciec Herkulan
nawi za  kontakt ze swoimi kolegami z okresu studiów w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, a zw aszcza z ks. Józefem Swastkiem, profesorem
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wroc awiu. Zosta  przez nich
zach cony do formalnego uko czenia studiów przez zdanie egzaminu
licencjackiego, a nast pnie magisterskiego. Ks. prof. Swastek zaplanowa  oba
egzaminy w jednym terminie, a mianowicie 11 stycznia 1994 r. Stanowi o to
udogodnienie dla ojca Herkulana, ze wzgl du na uci liw  podró  i jej niema e
koszty. Komisja przyjmuj ca egzaminy z o ona z naukowych autorytetów,
a zarazem osób yczliwych, wysoko oceni a odpowiedzi na zadane pytania przez
zdaj cego, a dotycz ce problematyki Ameryki aci skiej, Polonii i Ko cio a.
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Po egzaminach, w trakcie kole e skiej rozmowy, ks. profesor Swastek
zmobilizowa  ojca Herkulana do sfinalizowania realizowanych przez niego od lat
bada  przez przygotowanie rozprawy doktorskiej na temat dzia alno ci
duszpasterstwa polskiego w Argentynie.

Kwerenda w archiwach argenty skich i polskich, a tak e uzupe nienie
i zako czenie bada  zaj y doktorantowi kilka lat. Podczas kolejnego pobytu
w Polsce zda  obowi zuj ce egzaminy, by w dniu 1 marca 1999 r. przyst pi  do
obrony rozprawy nt. „Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach
1897-1997”, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc awiu. Wypad a ona
niezwykle pomy lnie dla jej autora, tote  z satysfakcj  wys ucha  przemówienia
rektora uczelni, w którym oznajmi  on o nadaniu mu stopnia doktora teologii
z zakresu historii Ko cio a. Gdy emocje opad y, ojciec doktor Herkulan Wróbel
móg  sobie w duchu powiedzie , e po tym osi gni ciu wszystkie poprzedzaj ce
troski i k opoty przesta y si  liczy .

Niew tpliwie uzyskanie stopnia naukowego stanowi o podsumowanie
jego dotychczasowej dzia alno ci jako historyka. Natomiast na podobn  miar
awansem w yciu kap a skim by o mianowanie ojca Herkulana Rektorem
Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Nast pi o ono z dniem 1 wrze nia
1996 r., na okres pi ciu lat, decyzj  Prymasa Polski Józefa kardyna a Glempa.

Wkrótce po obj ciu tej zaszczytnej i wysokiej funkcji zaplanowa
odbycie w dniu 17 grudnia 1996 r. I Zjazdu Duchowie stwa Polskiego w Martin
Coronado, pracuj cego w Argentynie. Uczestniczy o w nim czterech ksi y,
czterna cie sióstr zakonnych, jeden kleryk i jeden brat zakonny. W trakcie
urozmaiconego programu tego spotkania, ojciec Rektor og osi  opracowan  przez
siebie statystyk  duchowie stwa polskiego w Argentynie. Wynika o z niej, e na
terenie tego kraju po przyje dzie z Polski misj  duchowej opieki nad Poloni
pe ni o cznie 109 ksi y i zakonników oraz 33 siostry zakonne. Forma zjazdu,
ponawiana w latach nast pnych, okaza a si  jedn  z przydatnych form
koordynowania przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej dzia alno ci
duszpasterskiej i spo ecznej przez ksi y i zakonników.

Ojciec Herkulan koordynowa  przygotowaniem obchodów stulecia
przybycia pierwszych emigrantów polskich do prowincji Misiones. Do udzia u
w tej wa nej historycznie uroczysto ci zaprosi  abp. Szczepana Weso ego, który
przyby  21 sierpnia 1997 r. jako jeden z wybitnych go ci jubileuszu. Odby  si  on
w dniach 24-27 sierpnia tego  roku w Apóstoles.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej koordynowa  tak e przygotowaniami
do uroczysto ci stulecia osady polskiej w miejscowo ci Azara w prowincji
Misiones. Odby a si  ona w dniach 13-14 czerwca 2001 r. z udzia em abp.
Szczepana Weso ego, ambasadora RP Eugeniusza Naworyty, senator RP Janiny
Sagatowskiej oraz innych osobisto ci ko cielnych i wieckich. W dniach 16-17
czerwca Rektor Polskiej Misji Katolickiej towarzyszy  abp. Szczepanowi
Weso emu w podró y do Paragwaju, na spotkaniach z dostojnikami Ko cio a
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i Poloni . W zrekonstruowanych wspomnieniach tak opisa  i oceni  to
wydarzenie: „Udzia  abp. Szczepana Weso ego w uroczysto ci stulecia
osadnictwa polskiego w Misiones i w Paragwaju ukaza  trosk  Ko cio a
polskiego, który poprzez ksi y, siostry zakonne i Delegata Prymasa Polski
ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej stara si  zapewni  opiek  religijn
wszystkim Polakom yj cym poza krajem”.

Doceniaj c wyniki pracy ojca Herkulana, Prymas Polski Kardyna  Józef
Glemp przed u y  jego funkcj  Rektora PMK w Argentynie na kolejne pi  lat,
tak wi c pe ni  j  cznie w latach 1996-2006. Realizuj c t  zaszczytn , ale
zarazem odpowiedzialn  i pracoch onn  funkcj , ojciec Herkulan bra
nieustannie udzia  w uroczysto ciach religijnych i narodowych (polonijnych),
odbywanych w ró nych argenty skich miejscowo ciach. W ich trakcie stara  si
przypomina  uczestnikom o wspólnocie kulturowej i etnicznej, cz cej kolejne
pokolenia potomków polskich imigrantów. Temu celowi s u y y tak e kazania,
wyg aszane w czasie mszy i innych nabo e stw okoliczno ciowych.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej odwiedza  o rodki polonijne w ró nych
cz ciach Argentyny. Inicjowa  i koordynowa  dzia ania polonijnych dzia aczy
spo ecznych i duszpasterzy, zmierzaj ce do kultywowania w ród podopiecznych
warto ci religijnych oraz narodowych, zwi zanych z krajem pochodzenia oraz
aktualnego zamieszkania. W roku 2004, dla przyk adu, uczestniczy
w nast puj cych wydarzeniach:

Przeniesieniu prochów zas u onych Polaków do Panteonu na cmentarzu
Recoleta w Buenos Aires,
Odwiedzinach duszpasterskich polskich ksi y w Santa Rosa oraz
w prowincji La Pampa, Posadas, San Vincente,

wi cie Polonii w miejscowo ci Wanda, z obecno ci  S. Ratajskiego,
ambasadora RP, konsula honorowego M. Skowrona, przedstawicieli
lokalnych w adz argenty skich; w jego trakcie otwarto polsk
promenad  („Paseo Republica de Polonia”), o czym wiadczy ods oni ta
tablica pami tkowa,
Uroczysto  z okazji wst pienia Polski do Unii Europejskiej,
zorganizowanej przez Ambasad  RP w Buenos Aires,
Odwiedzinach zbiorowo ci polonijnej w Coronel du Graty,
Mszy wi tej w ko ciele polskim w Buenos Aires z okazji wi ta
(Konstytucji 3 Maja oraz 60. rocznicy powstania warszawskiego),
Naukowym seminarium na temat „Ko ció  i emigracja w Argentynie”,
podczas którego wyg osi  referat zatytu owany „Zadania Ko cio a
polskiego w zachowaniu to samo ci narodowej Polaków w Argentynie”,
Zebraniu rektorów Misji Katolickich ró nych narodowo ci, odbytym
w siedzibie Argenty skiej Komisji Katolickiej w Buenos Aires,
Mszy odprawionej z okazji Dnia Emigranta w katedrze metropolitalnej
w Buenos Aires,
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Kolejnej wizycie w Polsce, wype nionej spotkaniami naukowymi,
religijnymi i rodzinnymi,
VIII Zje dzie Duchowie stwa Polskiego w Argentynie, który z jego
inicjatywy odby  si  w Martin Coronado,
Wizycie u Polaków osiad ych w Paragwaju, którym przekaza  dary od
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.

Zjazdy polskich duchownych w Martin Coronado gromadz ce corocznie
polskich duszpasterzy, zainicjowa  ojciec Herkulan po obj ciu funkcji Rektora
Polskiej Misji Katolickiej. Stanowi y efektywn  form  wymiany do wiadcze
w pracy duszpasterskiej, przyczynia y si  do wzrostu spójno ci grupy polskich
ksi y diecezjalnych, braci zakonnych i sióstr pracuj cych w ró nych regionach
Argentyny. Rektor Polskiej Misji Katolickiej wys uchiwa  sprawozda  oraz
okre la  g ówne potrzeby i zadania, na które w kolejnym roku powinni
odpowiedzie  duszpasterze i siostry zakonne.

Jednym z wielu szczegó owych zada  ojca Herkulana by a pos uga dla
Polonii w miejscowo ci Coronel du Graty, w prowincji Chaco. W tym zakresie
wspó pracowa  z bra mi redemptorystami i ksi mi diecezjalnymi. Obok
realizacji tradycyjnych obowi zków nale cych do ksi dza, anga owa  si  do
dzia alno ci spo ecznej i organizacyjnej. Koordynowa  przygotowania
corocznych obchodów wi t ko cielnych i narodowych z udzia em Polonii.
Dzi ki zabiegom Rektora Herkulana Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
w Warszawie zaakceptowa o wsparcie finansowe umo liwiaj ce budow
siedziby Towarzystwa Polskiego im. Papie a Jana Paw a II w Coronel du Graty,
zako czon  w 2001 r.

Pierwsi osadnicy polscy przybyli do Coronel du Graty w latach
mi dzywojennych. Byli imigrantami zarobkowymi, poszukuj cymi warunków do
lepszego ycia w Ameryce Po udniowej. Przybywszy do Argentyny, musieli
zmaga  si  z trudnymi warunkami klimatycznymi i oddaleniem od rodzinnej
ziemi. Ich najwi kszym sojusznikiem w przetrwaniu i adaptacji okaza  si
Ko ció  i religia rzymsko-katolicka, której wierno  zachowali i przekazywali
z pokolenia na pokolenie. Od lat trzydziestych XX w. duchowni katoliccy
nieprzerwanie dbali o potrzeby tej wspólnoty, a ukoronowaniem ich pracy sta a
si  pos uga Ojca Rektora Herkulana Wróbla. Jego dzia alno  wp yn a tak e na
przychylno  lokalnych w adz argenty skich, które zaakceptowa y ufundowane
popiersia Jana Paw a II ods oni tego w Coronel du Graty oraz nadanio w 2005 r.
jednej z ulic miasta jego imienia.

W kadencjach sprawowania funkcji rektorskiej, ojciec Herkulan
opiekowa  si  m.in. zbiorowo ci  polonijn  w prowincji Misiones,
charakteryzuj c  si  najstarsz  histori  i tradycj  polskiego osadnictwa
w Argentynie. Do miejscowo ci Wanda i Azara doje d a  celem
przewodniczenia obchodom polskich wi t narodowych i religijnych. Wspiera
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tym samym dzia alno  ukierunkowan  na zachowanie to samo ci narodowej
polonijnych pokole  urodzonych ju  w Argentynie. Wspomaga  lokalne
inicjatywy, które doprowadzi y w 2003 r. do przekszta cenia Zwi zku Polaków
w Wandzie na Stowarzyszenie Selectividad Polaca de Wanda. Jego g ównym
celem sta o si  przekazywanie pami ci o polskim pochodzeniu i kulturze
kolejnym potomkom pierwszych polskich imigrantów. Odrodzeniu polsko ci
sprzyja y takie inicjatywy, jak za o enie chóru, szko y j zyka polskiego, grupy
tanecznej i nadawanie audycji radiowej. Zabiegi Rektora Polskiej Misji
Katolickiej doprowadzi y do nadania jednej z ulic imienia Jana Paw a II oraz
ods oni cia w dniu 15 listopada 2006 r. jego popiersia w Wandzie.

Najstarsze tradycje polskiego osadnictwa w prowincji Misiones stanowi
doskona  podstaw  do dzia a  ukierunkowanych na zachowanie to samo ci
narodowej. Wymagaj  jednak cierpliwego, metodycznego oddzia ywania, a tak e
zró nicowanego pod wzgl dem proponowanych zada , by trafi  do mo liwie
najwi kszej liczby osób, by przetrwa a w d ugim okresie czasu i w nast pnych
pokoleniach. By o to w du ej mierze zas ug  ojców franciszkanów, pod
przewodnictwem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie.

Nie do przecenienia wyniki osi gn  ojciec Herkulan w dzia alno ci
naukowej i publicystycznej. Specjalizuje si  od pocz tku w badaniach
historycznych zagadnie  dotycz cych zbiorowo ci polonijnych w Argentynie.
Realizuje te  swoj  pasj  ukierunkowan  na pozyskiwanie i gromadzenie róde ,
które z czasem sta y si  podstaw  do za o enia archiwum w Martin Coronado.
Jest wybitnym propagatorem wiedzy o historii polskiego osadnictwa
w Argentynie, któr  prezentowa  wobec s uchaczy w ró nych krajach. Trudno
by oby je wszystkie wymieni , wska my wi c na niektóre z nich.

W dniach 30 czerwca 1957 r. i 18 maja 1998 r. wyg osi  odczyty
w Centro de Espiritualidad de Jan Pablo II w Buenos Aires.

Wzi  udzia  w konferencji nt. Rola duszpasterstwa polskiego
w organizacji spo eczno ci lokalnych w Ameryce aci skiej, zorganizowanej
przez Centrum Studiów Latynoameryka skich Uniwersytetu Warszawskiego
w grudniu 1998 r.

W styczniu 1999 r. wyg osi  odczyt pt. Duszpasterstwo polskie
w Argentynie w Instytucie Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na zaproszenie marsza ek Senatu RP prof. Alicji Grze kowiak
uczestniczy  w konferencji nt. Polska kultura emigracyjna i dziedzictwo
narodowe za granic , odbytej w maju 1999 r. w Warszawie.

W po owie lipca 2000 r. uczestniczy  w pi dziesi tym
Mi dzynarodowym Kongresie Amerykanistów, zorganizowanym przez Centrum
Studiów Latynoameryka skich Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestniczy  w „Salonie ksi ki polskiej” w Rzymie (2002 r.) oraz
w Brukseli (2003 r.), zorganizowanych przez redaktor Agat  Kalinowsk .
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Wzi  udzia  w Mi dzynarodowych Sympozjach Biografistyki
Polonijnej, zorganizowanych przez prof. Zbigniewa Judyckiego w Rzymie
(2002 r.) i w Zakopanem (2005 r.).

W roku 2000 wyg osi  dwa odczyty w Junta de Historia Eclesiastica
Argentina (Zak ad Historii Ko cio a Argentyny) na temat polskiego
duszpasterstwa w tym kraju w latach 1897-1997.

W marcu 2003 r. przekazywa  studentom Akademii Polonijnej
w Cz stochowie wiedz  na temat odkrycia Ameryki aci skiej, ycia i kultury
Indian, chrystianizacji i Polaków w Argentynie.

Uczestniczy  w 51 Mi dzynarodowym Kongresie Amerykanistów,
odbytym w lipcu 2003 r. w Santiago de Chile, wyg aszaj c w j zyku hiszpa skim
referat pt. Wspó czesne cechy Polaków w Argentynie.

W tym e roku wyg osi  wyk ad w Katedrze Ameryki aci skiej
Uniwersytetu Jagiello skiego na temat: „Historia i wspó czesno  rodowisk
polonijnych w Argentynie”.

W pa dzierniku tego  roku uczestniczy  w sympozjum naukowym „550
lat obecno ci Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Pocz cia NMP
w Polsce”, odbytym w Kalwarii Zebrzydowskiej, wyg aszaj c referat pt.: „Praca
oo. Bernardynów po drugiej wojnie wiatowej w Argentynie”.

W tym samym miesi cu 2003 r. wzi  udzia  w III wiatowym
Polonijnym Spotkaniu Intelektualistów, Ludzi Nauki i Sztuki, zorganizowanym
przez Instytut Bada  nad Kultur  Polonijn  w Monachium. W jego trakcie
wyg osi  odczyty: „Ksi dz pra at Gaw dzki” oraz „Ojciec Andrzej Smole
za o yciel Polskiego O rodka Katolickiego w Martin Coronado”.

W maju 2004 r. uczestniczy  w VIII Seminario Sobre Iglesia e
Inmigracion w Buenos Aires, na którym wyg osi  referat nt. „La tarea de la
Iglesia Polaca en la conservacion de la identidad national de los Polacos en
Argentina”.

W lipcu tego  roku uda  si  do Bratys awy na Europejski Kongres –
Rad  Europejsk  Bada  Specjalnych Ameryki aci skiej, na którym wyg osi
w j zyku hiszpa skim referat nt. „G ówne o rodki polonijne w Argentynie”.

W pa dzierniku w tym samym roku wyg osi  prelekcje dla m odzie y
szkó  rednich w Polsce oraz wyk ady w Uniwersytecie Warszawskim.

W listopadzie 2004 r. wzi  udzia  w Mi dzynarodowym Sympozjum nt.
„Granice Ameryki aci skiej – Rozwój i Integracja”, odbytym w Santa Maria –
Porto Alegre (Brazylia), wyg aszaj c referat w j zyku hiszpa skim pt.
„Integracja mi dzykulturowa emigrantów polskich w Misiones – granice, które

cz ”.
W pa dzierniku 2005 r. uczestniczy  w konferencji naukowej z okazji

500.lecia mierci b ogos awionego W adys awa z Gielniowa w Kalwarii
Zebrzydowskiej, podczas której wyg osi  biograficzny referat.
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By  przewodnikiem po Argentynie, ze szczególnym uwzgl dnieniem
regionów zamieszkania Polonii, kardyna a Józefa Glempa, abp. Szczepana
Weso ego i prezydenta RP na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego, podczas
ich wizyt w tym kraju.

Ojciec doktor Antoni Herkulan Wróbel opublikowa  oko o 270
artyku ów popularno-naukowych, publicystycznych i naukowych. Jest tak e
autorem jedenastu ksi ek wydanych w latach 1997-2010 w Argentynie i Polsce.

Od maja 2002 r. cieszy si  godno ci  visiting professor Akademii
Polonijnej w Cz stochowie, uczestnicz c w inauguracjach roku akademickiego
oraz w kszta ceniu studentów.

Jest cz onkiem argenty skich instytucji naukowych Junta de Historia
Eclesiastica Argentina (Zak ad Historii Ko cio a w Argentynie) oraz Centro de
Estudios Migratorios Latinoamericanos (Centrum Studiów aci skio-
Ameryka skich). Wspó pracuje z polskimi uniwersytetami, szko ami rednimi
i stowarzyszeniami naukowymi.

Za swoje osi gni cia w pracy duszpasterskiej, spo ecznej,
publicystycznej i naukowej. Ojciec Herkulan zosta  odznaczony m.in. Krzy em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997) oraz Krzy em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski (2002).
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Adam Cichosz, Henryk Kocój

WIARA, NADZIEJA, M DRO  I ROZWAGA
U PODSTAW KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791

„ Zwyczaj zniszczy  w waszym sercu wrodzon  czu o , z wychowaniem ro niecie tyrani,
wydarli cie cz owiekowi ziemi  i prawo, trzymacie si  upiornie /.../ ”

(St. Staszic, Pisma filozoficzne i spo eczne, PWN, Warszawa 1954, s. 284.)

Bez przelewu krwi

Dzie  3 maja – wi to uchwalenia Konstytucji w 1791 r. utrwali  si
w zbiorowej pami ci Polaków jako wydarzenie narodowe o szczególnym
znaczeniu. Wywo uje wzruszenie i dum , wzmaga poczucie czno ci z dziejow
tradycj  i pobudza do odpowiedzialno ci za jej godne kontynuowanie. W 2011 r.
mija 220 lat od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej. Naród otacza  czci
i chroni  przed zapomnieniem t  dat  nawet w najtrudniejszych chwilach.
Si gamy zatem co roku do tej chlubnej tradycji narodowej by j  przypomnie
i umacnia  jej znaczenie niezmiennie w sztafecie pokole , by poprzez znajomo
dziejowych wydarze  lepiej zrozumie  to, co spo ecze stwo tworzy
wspó cze nie, pami taj c, e rodzi a si  ona w warunkach niezwyk ych i e by a
pierwszym tego rodzaju dokumentem w Europie.

Autorzy polskiej konstytucji, król Stanis aw August Poniatowski, Hugo
Ko taj, Ignacy Potocki i Scipion Piattoli, opieraj c si  na ideologii politycznej
wyros ej za spraw  rozumu i rozwagi, po namys ach i kilkakrotnie ulepszanych
projektach, potrafili wype ni  j  tre ci  odpowiadaj c  potrzebom,
mo liwo ciom i warunkom ustrojowym. Konstytucja zachowa a jeszcze resztki
systemu stanowego, ale znacznie rozlu ni a istniej ce bariery spo eczne,
dostrzegaj c (bez wyj tku) we wszystkich mieszka cach – obywateli kraju.
Zapewni a w artykule drugim „najuroczy ciej szlachcie i ziemianom wszystkie
swobody, wolno ci, prerogatywy pierwsze stwa w yciu prywatnym
i publicznym”, pod tym wzgl dem pozostawa o w zasadzie po dawnemu.
Konstytucja uznawa a wprawdzie „wszystk  szlacht  równymi by  mi dzy
sob ”, ale równocze nie w artykule szóstym okre li a prawo o sejmikach
z 24 marca 1791 r. jako „najistotniejsz  zasad  wolno ci obywatelskiej”, a prawo
to pozbawi o szlacht  nieposesjonatów udzia u w sejmikach, czyli mo no ci
wybierania pos ów. Zastosowanie cenzusu maj tkowego tak e w tym zakresie
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pozbawi o kliki magnackie mo liwo ci przeprowadzenia, tak jak dotychczas,
wyboru swoich kandydatów na pos ów do sejmu i s dziów trybuna ów.

Pa stwo w my l Konstytucji 3 maja by o zatem szlacheckim, podobnie
jak Ksi stwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Konstytucja nie przyznawa a
adnego wp ywu na jego losy „ch opom pa szczy nianym”, mimo, e w artykule

czwartym „lud rolniczy” okre lony zosta  jako ten „spod którego r ki p ynie
najobfitsze bogactw krajowych ród o, który najliczniejsz  w narodzie stanowi
ludno , a zatem najdzielniejsz  kraju si ”. Nie przyznano owej najdzielniejszej
sile ani wolno ci, ani w asno ci. Nigdzie jednak w konstytucji nie nazwano
ch opów poddanymi a tak ich okre lano uprzednio. Znacznym post pem by o
zatem zaliczenie w o cian do narodu.

Konstytucja 3 maja znios a liberum veto, konfederacje i sejmy
konfederackie, czyli obradowanie sejmu „pod w z em konfederacji”, a nasz
najwi kszy wieszcz narodowy Adam Mickiewicz tak oto pisa  o konstytucji
w Pielgrzymie Polskim: „wszak e mamy jeden akt przesz o ci, jedno prawo
pisane, które zg bia , którego duchem przejmowa  si  nale y, bo to prawo nie
wypad o z g owy pojedynczego m drka, z ust kilku rozprawiaczy, ale wyj te
by o z serca wielkiej masy; nie czerni si  tylko na papierze, ale yje dot d
w pami ci, w yczeniach pokole ; jest wi c prawem ywym, zakorzenionym
w przesz o ci, maj cym si  rozwin  w przysz o ci. Mamy Konstytucj  3 maja”.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja, stoczenie o ni  wojny w roku 1792
z Rosj , wreszcie powstanie ko ciuszkowskie przywróci o Polsce utracony od
dawna szacunek narodów Europy. Warto pami ta , e w 1792 r. zbierano
w Anglii sk adki na wsparcie Polski w jej walce z rosyjskim agresorem.

Obecne pokolenie Polaków, jego poprzednicy i nast pcy mog  aktowi
ustawodawczemu uchwalonemu przed 220 laty i jego twórcom zawdzi cza  to,
e wskazania, które nigdy nie strac  na warto ci, a mianowicie, e „wszelka
w adza spo eczno ci ludzkiej pocz tek swój bierze z woli narodu’, e
niepodleg o  na zewn trz, a wolno  w obr bie granic pa stwa stanowi
najwy sze dobro narodu, wreszcie, e „naród winien jest sobie samemu obron
od napa ci i dla przestrzegania ca o ci swojej, co osi gn  mo e tylko przez
stworzenie silnej armii b d cej ci gle pod pos usze stwem w adzy
wykonawczej”.

Konstytucja, zapowiadaj c realizacj  gruntownych reform spo eczno-
politycznych i nowy model organizacji pa stwa oraz spo ecze stwa, odradzanie
si  narodu, mia a uczyni  z Polski, kraju nierz dem stoj cego, kraj rz dny,
nowoczesny i silny tak e militarnie, który przestanie by  atw  zdobycz .
Pa stwa o cienne, a zw aszcza Prusy, szybko dostrzeg y wynikaj ce z tych
postanowie  zagro enie w asnych interesów, tote  podj y skuteczne dzia anie
maj ce uniemo liwi  wszelki proces naprawy szlacheckiej Rzeczypospolitej.
Ogrom niebezpiecze stwa dla Prus dostrzeg  zw aszcza król pruski Fryderyk
Wilhelm II, który w jednym z listów do Hieronima Lucchesiniego – pos a
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pruskiego w Warszawie pisa , e gdyby nie dosz o do wspó pracy mi dzy
Prusami a Rosj  w dziele zniszczenia konstytucji, to Polska dzi ki temu mog aby
odzyska  dawn  si  i znaczenie w Europie. To zadecydowa o o wrogiej
postawie Prus i Rosji w stosunku do tak potrzebnych i niezb dnych reform
wzmacniaj cych ustrój pa stwowy Rzeczypospolitej.

Konstytucja, mimo, e walka w jej obronie z targowiczanami i wojskami
rosyjskimi wypad a niezbyt chlubnie, wzmacnia a jednak zwarto  duchow
i to samo  narodu. Powsta a wszak e w trybie wspó dzia ania i kompromisu
mi dzy o wieconym królem, który ustawicznie marzy  o „angielskim rz dzie
i o wieconymi republikanami, którym bli sze by y wzory ameryka skie”.

Najistotniejszy w konstytucji by  klarowny i nowoczesny podzia  w adz
na ustawodawcz , wykonawcz  i s downicz , a tak e odpowiedzialno  rz du
przed parlamentem i stworzenie sprawnego mechanizmu rz dów
przedstawicielskich. Konstytucja nie stanowi a zamkni cia i podsumowania
dzie a naprawy Rzeczypospolitej, ale otwiera a tak e dalsze perspektywy innych
korzystnych reform. W lad za ni  posz y ustawy szczegó owe o funkcjonowaniu
ministerstw i s dów.

Jak ju  wspomniano, w Konstytucji 3 maja po raz pierwszy poj ciem
narodu obj to wszystkie stany. Do tej pory narodem by a wy cznie szlachta. I od
tej chwili naród polski stanowi  wszyscy: szlachta, ch opi, mieszczanie.
I wszyscy maj  obowi zek broni  kraju, który jest dobrem powszechnym,
nale cym do ogó u. Nale y stanowczo podkre li  znaczenie prawa
w odniesieniu do aglomeracji miejskich „miasta nasze wolne w pa stwach
Rzeczypospolitej”. Prawo to wyzwala o miasta spod znienawidzonej w adzy
starostów, szczególnie uci liwej w mniejszych miastach, poddawa o
s downictwu i administracji miejskiej jurysdykcj  (cz  aglomeracji miejskiej
b d ce w asno ci  szlachty i duchowie stwa), a wszystkich w a cicieli posesji
w mie cie – obowi zkowi p acenia podatków miejskich. Miasta otrzyma y
jednolity i bardziej ni  dot d demokratyczny samorz dny ustrój wewn trzny.

W ród narodów Europy polskie reformy spotka y si  z nale nym
uznaniem. Pojawi y si  w tym czasie i w okresie pó niejszym t umaczenia
polskiej konstytucji na inne j zyki w tym francuski, niemiecki i w oski. Na
naszej konstytucji wzorowa a si  pó niej ustawa norweska. Bardzo wysoko
oceni  Konstytucj  3 maja prezydent Stanów Zjednoczonych Tomasz Jefferson,
wskazuj c na to, e post powy wiat uzyska  trzy konstytucje godne pami ci
i szacunku w kolejno ci ich stanowienia: ameryka sk , polsk  i francusk .

Na skutek wprowadzonych w Polsce reform przed o ciennymi,
absolutnymi monarchiami stan o widmo sprawnie funkcjonuj cej u ich granic
monarchii parlamentarnej i ros o niebezpiecze stwo przeniesienia w ich
s siedztwo spo ecznych idei znad Wis y i Sekwany. Przed magnateri  pojawi a
si  gro ba utraty w adzy politycznej i widmo pozbawienia ich dotychczasowej
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dominacji nad mieszczaninem i ch opem. W tym niew tpliwie tkwi geneza
targowicy.

Zatem konstytucja by a wyrazem przemian w my leniu elit
odpowiedzialnych za losy kraju. Dowodzi a, e Polska potrafi zbudowa
nowoczesny organizm pa stwowy odpowiadaj cy standardom i wymaganiom
XVIII i XIX wiecznej Europy.

Polska prze omu

Wybitny historyk Stanis aw Smolka w s owie g oszonym z okazji
stulecia Konstytucji 3 maja zauwa a wówczas i ocenia: „W historii
prawodawstwa nie ma drugiego aktu tak znikomego jak Konstytucja 3 maja. Rok
jeden trwa a; nie sta o czasu, w którym by mog a przeby  prób  rzeczywistej
warto ci, w którym by jej ogólne zasady w czyn przej  zdo a y, rozbudowa y si
skutecznie w dalszym ustawodawstwie. I znów nie na pewno w historii drugiego
aktu, którego pami  by aby równie  drog  ca emu narodowi; pogrzebana
w kolebce, przez wiek ca y yje i nie przestaje y  w pami ci, w wyobra ni,
w sercu i w sumieniu milionów. yje, bo jest i b dzie nie pami tk  tylko, ale
pot nym niewygas ym ród em najlepszych natchnie , najgor tszych pragnie
i wi cej: d wigni  czynów, niez omnej mocy, d wigni  w ci kiej, twardej pracy
nad wewn trznym odrodzeniem”1.

Najg bsz  jednak ocen  Konstytucji 3 maja da  ówczesny pruski
minister spraw zagranicznych Edward Fryderyk Hertzberg, który w li cie do
pos a pruskiego w Warszawie, Hieronima Lucchesiniego, napisa : „Rewolucja
polska jest jednym z najwi kszych wypadków naszego stulecia, który wed ug
mego zapatrywania poci gnie za sob  donio lejsze nast pstwa ni  francuska,
szczególnie dla pa stw o ciennych”2.

Burzliwy okres przemian spo ecznych i politycznych w latach Sejmu
Czteroletniego przyniós  powo anie stutysi cznej armii do obrony granic
Rzeczypospolitej, reorganizacj  sejmików stanowi cych integraln  cz  ustroju
pa stwa, zmiany ustroju miast, kodyfikacj  prawa oraz gruntowne reformy
w szkolnictwie i o wiacie. Konstytucja pozostawia a ostatecznie stanowy ustrój
pa stwa, dokonuj c w nim jednak wielu wy omów; feudalny cenzus
szlacheckiego urodzenia zast pi  w prawie wyborczym warunki posiadania, co
wyeliminowa o z warcholstwa sejmikowego „wieszaj ce si  u magnackiej
klamki” masy szlacheckie. Dopuszczono te  mo liwo  nobilitacji szlacheckiej
dla zamo nych mieszczan, otwieraj c tym samym drog  do ich udzia u w
rz dzeniu pa stwem. Powo ane przez konstytucj  ministerstwa, tzw. komisje,

1 S. Smolka, Stanowisko mocarstw wobec Konstytucji 3 Maja (odczyt na publicznym posiedzeniu
Akademii Umiej tno ci w dniu 30 maja 1891 r.).

2 E. uni ski, Przymierze prusko-polskie i Konstytucja Majowa w o wietleniu dyplomacji
francuskiej, w: ten e, Wspominki, Warszawa 1910, s. 129.
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mia y zaj  si  takimi sprawami, jak regulacje ró nego rodzaju praw do ziemi,
opieka pa stwa nad produkcj , rozbudowa inwestycji i publicznego kredytu.
Zawarte w Ustawie rz dowej artyku y mówi y, e „wszelka w adza spo eczno ci
ludzkiej pocz tek swój bierze z woli narodu”, który powo a  do pe nienia funkcji
pa stwowych trzy organy: sejm – jako w adz  ustawodawcz , rz d z królem na
czele – jako w adz  wykonawcz  i wybieralne przez naród magistratury, w adz
s downicz . Konstytucja powo a a te  rad  ministrów pod nazw  Stra y Praw, na
czele której mia  sta  król. Odzwierciedla o to zasady konstytucji Stanów
Zjednoczonych, w której prezydent by  szefem rz du. Cz onkowie Stra y Praw,
tj. ministrowie, mieli odpowiada  przed s dem sejmowym za naruszenie praw,
a  przed  królem  i  sejmem  –  za  kierunek  polityki  rz du.  W  ten  sposób  po  raz
pierwszy na wiecie sformu owano w Polsce prawn  odpowiedzialno
ministrów. Pod przewodnictwem króla i Stra y Praw pozostawa y komisje, czyli
ministerstwa: Edukacji Narodowej, Policji, Skarbu i Wojska. Cz onków komisji
wybiera  sejm. Zarz d krajem powierzono powiatowym komisjom
porz dkowym, zalecaj c im trosk  o gospodarczy i kulturalny rozwój kraju.
W dziedzinie spo ecznej konstytucja przesun a rodek ci ko ci w adzy
z arystokracji rodowej na redni  szlacht  i mieszcza stwo. Miastom nadano
szeroki samorz d, a ch opom zapewniono „opiek  prawa i rz du krajowego”.
Zniesiono wreszcie liberum veto wprowadzaj c w sejmie zasad  wi kszo ci
g osów.

Konstytucja rozszerzy a równie  na mieszczan stary przywilej szlachecki
bezpiecze stwa osobistego: nie wolno wi c by o pozbawi  wolno ci
mieszczanina, dopóki prawem o winie nie zostanie przekonany, chyba, e b dzie
schwytany na gor cym uczynku lub nie mo e z o y  kaucji. Miasta otrzyma y na
nowo szerok  autonomi  wewn trzn ; mieszczanie zostali zwolnieni od s dów
szlacheckich, wojewódzkich, staro ci skich i innych.

W sprawie ch opów Konstytucja 3 maja g osi a: „Lud rolniczy, spod
którego r ki p ynie najobfitsze bogactw krajowych ród o, który najliczniejsz
w narodzie stanowi ludno , a zatem najdzielniejsz  w kraju si , tak przez
sprawiedliwo , ludzko  i obowi zki chrze cija skie, jako i przez w asny nasz
interes dobrze zrozumiany, pod opiek  prawa i rz du przyjmujemy”.

Konstytucja wspomina o umowach mi dzy dziedzicem a ch opem, gdy
mówi o „opiece prawa i rz du”. Odt d, je eli dziedzic umow  z amie, ch op
mo e go pozwa  przed s d i domaga  si  sprawiedliwo ci. Ponadto konstytucja
zapewni a zupe n  wolno  „dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywaj cych,
jako i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy si , teraz do ojczyzny wróci
chcieli”. Ka dy cz owiek „jak tylko stanie nog  na ziemi polskiej, wolnym jest
zupe nie”.

Nowo przyby ym zapewniono wolno  zawodu, wolno  wyboru miejsca
pobytu itd. Mia o to o ywi  dop yw do miast wie ych si  z zagranicy.
Konstytucja nie znosi a wi c przywilejów szlacheckich, nie wprowadza a
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równo ci wobec prawa, jak to uczyni a konstytucja francuska z wrze nia 1791 r.
Reformy wprowadzone przez polsk  konstytucj  mia y przede wszystkim na celu
ukrócenie samowoli magnatów i zmniejszenie ich wp ywu na polityk  pa stwa.
Usprawnienie rz du i administracji centralnej, lokalnej, zniesienie – jak ju
wspomniano - liberum veto, zniesienie obieralno ci króla, przywrócenie praw
miastom i powo anie ich do ycia politycznego, zezwolenie na podatek sta y, od
dawna niepraktykowany, pozbawienie praw wyborczych gminu szlacheckiego –
wszystko to zmierza o do ograniczenia wp ywów magnaterii. Konstytucja by a
wyrazem nowoczesnych idei okresu o wiecenia i wynikiem walki post powego
obozu reform przeciwko zdradzie i kosmopolityzmowi magnaterii. By a tworem
polskich si  post pu. Fa szywa jest teza upatruj ca w zapisach konstytucji
na ladownictwo czy przeszczepienie wprost obcych idei i wzorców. Nie neguj c
wp ywu post powej my li francuskiej, która w XVIII w. by a szeroko znana
tak e w Polsce, nale y stanowczo odrzuci  tendencyjne próby wyprowadzenia
zasad konstytucji z obcych wzorów, w szczególno ci z postanowie  francuskiej
Konstytucji z 1791 r. Konstytucja 3 maja jest dzie em prekursorskim polskiego
obozu reform. Nasza ustawa nie mog a radykalnie rozwi za  wszystkich
problemów, jakich nastr cza a przebudowa ustroju spo ecznego. By a reform
po owiczn , ale powsta  w wyniku g boko przemy lanej akcji patriotycznie
usposobionych dzia aczy spo ecznych, stanowi a znacz cy i zobowi zuj cy
dokument post powych tradycji polskiego o wiecenia. Jakkolwiek konstytucja
nie przyzna a ch opom adnego wp ywu na losy pa stwa, to jednak e znów
umie ci a ich w ramach narodu polskiego, uznaj c, e stanowi  jego najwi ksz
si . Stwierdzenie to przenikn o g boko do mentalno ci narodu, a znane
z Wesela powiedzenie: „Ch op pot g  jest i basta”, niew tpliwie wynika z tego
ducha.

Zwa ywszy na trwa e warto ci konstytucji trzeba dostrzega  jej blaski
i cienie, pami ta , e rodzi a si  w warunkach niezwyk ych i by a pierwszym
tego rodzaju dokumentem w Europie, a drugim w wiecie. Dzisiaj w sercach
Polaków wywo uje wzruszenie i dum , wzmaga poczucie czno ci
z patriotyczn  tradycj  dziejow  i nak ania do odpowiedzialno ci za godne
i szlachetne pomna anie i upowszechnianie dziejowych warto ci we
wspó czesnym yciu narodu.

My l  przewodni  konstytucji by o ratowanie ojczyzny, niepodleg o ci,
zagro onej bezpo rednio zw aszcza ze strony pa stw zaborczych. Wybitny
historyk epoki rozbiorów Bronis aw Dembi ski, w interesuj cej rozprawie
napisa : „Polska pad a nie dlatego, e ju  y  nie mog a, lecz dlatego, e w a nie
y  chcia a”. O ostatnim politycznym czynie niepodleg ej Polski król Stanis aw

August Poniatowski mówi  „cud si  sta ”, uchwalono Konstytucj  3 maja. Cud
wprawdzie nie zdo a  ocali  pa stwa, ale ocali  naród, dostarczy  pokarmu na
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twardy ywot, na „wiek kl ski”3. Wszechstronny znawca epoki Stanis awa
Augusta Poniatowskiego, prof. Emanuel Rostworowski (zm.1989) tak pisa
w lokalnej prasie krakowskiej: „G boko zakorzeniony kult 3 Maja mia  swoje
racje historyczne i polityczne. Racje historyczne zachowa y nieprzedawnion
warto . Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej bywa , bowiem przedstawiany
jako nast pstwo nieuleczalnego ustroju politycznego i spo ecznego dawnej
Polski. Przyczyny rozbiorów mia y tkwi  jakoby w charakterze narodowym
Polaków, ich niezdolno ci do rz dzenia si . Pogl d ten g osili urz dowi historycy
mocarstw rozbiorowych, ale w czy  si  on w polsk  historiografi , w której
wyst powa a niegdy  sk onno  do samobiczowania. Konstytucja 3 maja
stanowi a natomiast dobitny dowód, i  Polska nie rozsypa a si  jak gmach od
wewn trz zmursza y. Rozbiorcy dopu cili si  politycznego morderstwa na
organizmie w pe ni ywym. Afirmacja tej ywotno ci to g ówny ton
przekazywanego z pokolenia na pokolenie Poloneza Trzeciego Maja”.

W naszej historiografii wielokrotnie oceniano konstytucj  z ró nych
pozycji politycznych. Najlepsze prace wysz y spod pióra Bogus awa
Le nodorskiego, Jerzego ojka, Jerzego Koweckiego. Ka de pokolenie aknie
bardziej w asnych do wiadcze  ni  nauki i wniosków p yn cych z przesz o ci.
Nak adem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie ukaza a si
publikacja H. Kocója pt. Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3 maja. Autor
odwa nie i konsekwentnie przybli a czytelnikowi tragizm sytuacji
Rzeczypospolitej. Wiele problemów wci  czeka na opracowanie, jak chocia by
geneza Konstytucji 3 maja, czy te  stosunek do niej europejskich mocarstw.
Ró ne oceny tego wydarzenia zawiera dawna historiografia. Wybitny historyk
Marceli Handelsman napisa : „Konstytucja 3 maja by a egoistyczna, stanowa
i niedemokratyczna w zakresie urz dze  spo ecznych. Nie doros a do wymaga
nowej europejskiej my li wolno ciowej, jest jednak udan  prób  zorganizowania
gmachu politycznego, zw aszcza prawodawstwa i egzekutywy, na zasadach
demokratycznych. Ale je eli nie dorasta do urz dze  wolno ciowych Francji,
przerasta i przewy sza stokrotnie wszystko to, na co si  zdoby  móg  ówczesny
o wiecony absolutyzm; Józefinizm (reformy Józefa II w Austrii) i polityka
Fryderyka II w Prusach, nie mówi c rozumie si  o tzw. reformach Katarzyny.
Nie dorównuj c d no ci zachodnio-europejskiej, zajmuje ta szlachecka
Konstytucja wybitne miejsce w ród urz dze  wschodniej Europy, przewy szaj c
wszystkie reformy, na jakie si  zdoby  mog y monarchie”4.

W swej rozprawce pt. Konstytucja Trzeciego Maja (Reformy spo eczne
i polityczne Ustawy Rz dowej z roku 1791) Oswald Balzer uzna  konstytucj  za
najwy sze osi gni cie polskiej my li ustawodawczej tego okresu, pisz c:
„Przysz a ona do skutku nie przez si  i przemoc dobijaj cych si  o swe prawa

3 B. Dembi ski, Polska na prze omie, Warszawa 1913, s. 4.
4 M. Handelsman, Konstytucja Trzeciego Maja r.1791, Warszawa 1907, s. 102-103.
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klas upo ledzonych, nie przez nacisk ze strony rz du, d cego do wzmocnienia
swej w adzy, nawet za wol  i poparciem jakiejkolwiek potencji obcej, a owszem,
przeciwko ich woli; zrodzi a si  bez rewolucji, bez kropli krwi rozlewu w formie
agodnego zamachu stanu z w asnej, niczym nie skr powanej woli narodu

samego. W swoim rodzaju jest to wypadek jedyny i nigdzie na taki wielki
rozmiar w dziejach ludzko ci niepowtarzaj cy si ; ten dobrowolny nawrót
z drogi, która nie by a bezpieczna. Musia  ten naród mie  wiele si y i hartu
w sobie, niestartych i niespo ytych dawniejszym upadkiem, kiedy dzie a takiego
dokona  potrafi . Czym byliby my dzisiaj bez tej konstytucji, trudno pomy le
bez zgrozy, a czym przez ni  jeste my, dosy  oceni  nie mo na”5.

Znany historyk Henryk Mo cicki, którego znakomite dzie a tchn  zawsze
g bokim patriotyzmem, w przemówieniu wyg oszonym w 125 rocznic
uchwalenia konstytucji stwierdzi : „Trzeci Maj to w pie ni – Jeszcze Polska nie
zgin a, to w czynie – Rac awice, Legiony, Raszyn i Grochów, to znoje
Ko ciuszki, honor ks. Józefa, m ka Traugutta, to trud i martyrologia wszystkich
porozbiorowych pokole . W dniu 3 maja 1791 r. duch Polski prze y  chwil  tak
wietn , tak wznios  – która go d wign a do wysoko ci, z jakiej go ju

pó niejsze kl ski i upadki str ci  nie mog y – i trwa dot d. Wielki duch mi o ci
kraju t tni cy w ka dym Polski poczynaniu wyzwole czym wieku XIX z dnia
3 Maja bra  pocz tek”6.

Ten znakomity uczony równie  – moim zdaniem – da  jedn
z najg bszych ocen Konstytucji 3 maja. Przytocz  zatem jego znamienn
i g bok  w tre ci wypowied : „By zrozumie , czym dla Polski by a i pozostanie
Konstytucja 3 maja, dlaczego stanowi dzie  tradycji narodowej, przekazywanej
z pokolenia na pokolenie, dlaczego pami  o dniu 3 Maja krzepi nasze serca
i budzi koj c  m k  ycia nadziej , w ród najci szej doli, w ród srogiego
ucisku i sro szego jeszcze wewn trznego rozstroju i ponurego zw tpienia, jedno
przede wszystkim innym nale y mie  na uwadze: e by o to ywio owe porwanie
si  wielkiego narodu, którego wielko  zosta a sponiewieran , udzielno
zdeptan , ca o  okrojon  i który poni ony, sp tany, rozbrojony wejrza  w siebie,
b yskawic  u wiadomienia ogarn  sw  przesz o  powa n , nikczemn
tera niejszo , wieczne pos annictwo przysz o ci i poczu  si  do obowi zku
dania wiadectwa w asnej samoistno ci duchowej przed sob  samym
i wiatem”7.

Konstytucja majowa nie by a dzie em jednostki, ale dzie em d ugiego
namys u, lecz tak e najt szych g ów, jakie posiada a ówczesna Polska.

5 O. Balzer, Konstytucja Trzeciego Maja (Reformy spo eczne i polityczne Ustawy Rz dowej z roku
1791), Warszawa 1891, s.82.

6  H.  Mo cicki, O Konstytucji Trzeciego Maja (przemówienie w 125 rocznic  uchwalenia
Konstytucji w Sali Kolumnowej Ratusza Warszawskiego, Warszawa 1916, s. 26-28.

7 Ibidem, s.23.
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„Nie narzuci y jej si y obce ani krwawa przemoc wewn trzna.
Wyp ywa a z g bi, ducha i potrzeb narodu, geniusz polski j  stworzy .
Poprzedzona rozpowszechnianiem o wiaty i pot nym ruchem umys owym, by a
wyrazem si  twórczych i zapowiedzi  lepszej doli narodu. Dokona a si
niezwykle i niezwyk e da a rezultaty. Jednego dnia, bez krwi przelewu, bez ofiar,
wydoby a Rzeczypospolit  z odm tu anarchii i stawia a j  w pierwszym szeregu
pa stw cywilizowanych. Odradza a Polsk  duchowo. By a wieczyst  piecz ci
na wielkim dziele moralnego uzdrowienia narodu. Niepe na i niedoskona a,
posiada a przecie  moc twórcz , co zatrzaskiwa a wrota straszliwej przesz o ci
i budzi a wiar  spo ecze stwa w jego w asne si y. Ustawa majowa by a
strumieniem zdrowia i ycia, wskrzesi a w obliczu wiata ambicje pa stwowo-
twórcze Polaków, zerwa a z najwi kszymi wadami przesz o ci i w g szczu
wiekowych przes dów wyr ba a drog  do dalszych poczyna  w duchu post pu”8.

Konstytucja, jej tre , wreszcie ów nimb tajemniczo ci, w który spowite
by y prace przygotowawcze sprawi y, e by a ona w ówczesnej rzeczywisto ci
politycznej aktem rewolucyjnym. Nic zatem dziwnego, e sta a si  o rodkiem
zainteresowa  narodu, e wywo a a nami tne dyskusje mi dzy zwolennikami
i wrogami. Poruszy a równie  rz dy pa stw rozbiorczych i odbi a si  g o nym
echem nawet nad Tamiz , Tybrem, a szczególnie nad Sekwan . B d c
ukoronowaniem trzyletnich prawie wysi ków reformatorskich Sejmu Wielkiego
i owocem polskiej rewolucji, konstytucja musia a poruszy  opini  publiczn
rewolucyjnej Francji, która porównywa a polsk  ustaw  z konstytucj  francusk
i wyprowadza a z tego porównania wnioski o jej post powo ci. Zaznaczy
jednak nale y, e reformy Sejmu Czteroletniego by y tylko napraw  tego, co
uleg o zepsuciu w naszym narodzie. Konstytucja ogranicza a si  jedynie do
Polski i mia a w znacznej mierze tylko lokalne znaczenie, nie og asza a praw
cz owieka, nie by a wydarzeniem tak g o nym, jak rewolucja francuska, jednak
wiedzia  o niej wiat. Mia a ten przywilej, e wzbudza a podziw jednocze nie
w stronnikach rewolucji francuskiej i w jednym z jej nieprzejednanych wrogów,
jakim by  polityk brytyjski Edward Burke ostro oceniaj cy wydarzenia we
Francji, a uznaj cy rewolucj  polsk  za symbol idealnej zmiany rz dzenia”.
Celem obu rewolucji – pisa  Burke – polskiej i francuskiej, jest wolno , lecz aby
j  osi gn , przechodzi polska rewolucja od anarchii do porz dku, francuska
wpada z porz dku w anarchi ”9.  Jako,  e  wypowiedzi  Burke`a  zawieraj  wiele
ciekawych, zawsze aktualnych wskaza . Przytoczymy niektóre z nich: „Duch
patriotyczny zjednoczy  rozbieg e umys y w dniu 3 maja – rozbieg e od dwóch
czy trzech wieków”. „»Zbli y  si  powinni my sercem i umys em«, powiedzieli
sobie przedstawiciele narodu i zbli yli si  w istocie, zbli yli si  przez
sprawiedliwo , ludzko  i obowi zki chrze cija skie. Jeden z pos ów

8 A. liwi ski, Konstytucja Trzeciego Maja, Warszawa 1921, s. 97-98.
9 B. Le nodorski, Dzie o Sejmu Czteroletniego, Wroc aw 1961, s.446.
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powiedzia : »rewolucji zbawiennej charakterem by  powinno czyni  godnie,
czyni  prosto i porzuci  kr te przebieg o ci«, a inny o wiadczy : »nie jestem
przebieg ym politykiem i nim by  nie chc , ale zawsze chcia em by  dobrym
obywatelem i poczciwym«. „Po obywatelsku, zgodnie i prosto zbli y  si  naród
do króla, król do narodu, zbli y  si  jeden stan do drugiego, rycerstwo i do miast,
i do ludu, a miasta do rycerstwa”.

Interesuj c  my l zawar  Burke swym opisem przewidywa
o przysz o ci Polski: „Szcz liwy ten naród, je eli dalej post powa  b dzie
umia , jak zacz . Na koniec to wielkie dzie o ten ma zaszczyt najcelniejszy, e
zawiera w sobie nasiona coraz dalszego ulepszania”10.

Konstytucja mia a tak e i swoich wrogów nie tylko w kraju, ale i za
granic . Jednym z nich okaza  si  Mehee de la Touche, który niew tpliwie
z inspiracji Rosji i Prus napisa  paszkwil przeciwko konstytucji i polskim
przemianom ustrojowym. Jednak e zewsz d nap ywa y g osy entuzjazmu.
Wiadomo, e Holendrzy wybili medal na cze  konstytucji. „Gazeta Narodowa
i Obca” z 10 sierpnia 1791 r. podaje, e w czasie obchodów 14 lipca mieszka cy
Irlandii w manifestacjach wolno ciowych stawiali przyk ad Polski na równi
z tym, co dzia o si  w Stanach Zjednoczonych i Francji. Ta sama gazeta
przekazuje równie  informacje o obchodach rocznicy 14 lipca w Birmingham
i Londynie, gdzie tak e porównywano rewolucj  polsk  z przemianami
w Stanach Zjednoczonych, powo uj c si  na reformy genera a George'a
Washingtona11.

Wydaje si , e najg bsz  ocen  Konstytucji 3 maja przekaza  nam
wspomniany ju , Bronis aw Dembi ski, który po stu latach od jej uchwalenia
napisa : „By  to akt narodowego odrodzenia, wspania y akt pojednania narodu
samego z sob , wynikaj cy z prze wiadczenia, e pora najwy sza radzi  o dobru
pospolitym, a nie zaniecha  prywaty i ra cej krzywdy, by a to manifestacja
niepodleg o ci wywo ana gro cym krajowi niebezpiecze stwem, wywo ana
przekonaniem nabytym, e naród tylko sam na siebie liczy  mo e i z swej piersi
czerpa  musi si y. Duch Konstytucji 3 maja jest nie miertelny, duch narodowej
samowiedzy, czno ci spo ecznej, mi o ci chrze cija skiej, braterskiego
pojednania i zgodnego dzia ania”12.

Równie  znany badacz Ludwik Finkel w przepi knych s owach
podsumowa  znaczenie Konstytucji 3 maja: „Po wielkiej Konstytucji zosta a

10 G. Widecki, Wra enia i s dy zagranicy w roku 1791 o „rewolucji polskiej”, „Ilustrowany Kurier
Codzienny”, nr 111 z 28 kwietnia 1930 r. Dodatek: „Kurier Literacko – Naukowy” ;H. Eile,
Konstytucja 3 Maja w wietle wspó czesnej prasy, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 123
z 6 maja 1929 r. Dodatek „Kurier Literacko-Naukowy”.

11 Ibidem.
12 B. Dembi ski, Konstytucja Trzeciego Maja a rewolucja francuska (odczyt Bronis awa

Dembi skiego, wyg oszony 13 maja w Towarzystwie Prawniczym w Krakowie), „Dziennik
Pozna ski” 1891, nr 140.
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tylko pami tka – sko czy a ona ycie po roku b ogiego istnienia dla narodu jako
ustawa. Nie przesz a Konstytucja próby swojej dobroci w rzeczywisto ci, ale
przesz a j  w my li narodu, który czerpa  w niej nadzieje i otuch , który uwa a j
dot d za spu cizn  drog  i za pierwsze s owo nowej, odrodzonej Polski. Szczera,
gor ca mi o  Ojczyzny, duch po wi cenia, który jest najg ówniejszym
warunkiem, oto co pozosta o z tej Konstytucji – i aden wróg tego nam nie
zabierze”13.

Mocarstwa europejskie wobec Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja jest bez w tpienia jednym z najwi kszych wydarze
w dziejach narodu polskiego. Znany polityk ówczesnej Europy, minister spraw
zagranicznych Prus, Ewald Fryderyk Hertzberg tak  oto wyrazi  opini :
„Rewolucja polska jest jednym z najwa niejszych wypadków naszego stulecia,
który wed ug mego zapatrywania poci gnie za sob  donio lejsze nast pstwa ni
rewolucja francuska, szczególnie dla pa stw o ciennych”14.

Wybitni historycy tego okresu s  zgodni w ocenie, e ju  od chwili
rozpocz cia obrad Sejmu Wielkiego europejska opinia publiczna i rz dy
s siednich pa stw z du ym zainteresowaniem ledzi y przemiany spo eczne
i polityczne w Polsce. Prawo o miastach, uchwalone 18 kwietnia 1791 r. prasa
europejska komentuje jako niezwykle post powe i wa ne wydarzenie.

Wiadomo  o konstytucji, o „rewolucji polskiej” i „zamachu stanu”
z dnia 3 maja przenikn a szybko drog  dyplomatyczn  do opinii publicznej
pa stw s siednich i wywo a a du e wra enie i zainteresowanie a niejednokrotnie
entuzjazm i podziw dla niezwyk ego przejawu odradzania si  upadaj cego
narodu. T  wiadomo  powita  entuzjastycznie znany autorytet Amerykanin
Tomasz Payne. Podziwu i uznania nie ukrywa  angielski publicysta i komentator

13 L.  Finkel, O Konstytucji 3 Maja, Lwów 1891, s.130. S. Kutrzeba, Konstytucja 3 maja 1791 r.,
Kraków 1915, s.29: „Konstytucja upad a, ale zosta a jej pami  jako dowód odrodzenia, dowód,
e zwyci y y si y wielkie i idealne nad duchami niezgody, swawoli i egoizmu”. Por.

E. Rostworowski, Maj 1791 – maj 1792. Rok Monarchii Konstytucyjne,. Warszawa 1982,
s.34-37; P. Popiel, Powstanie i upadek Konstytucji 3 maja, w: Pisma, t. I. Kraków 1893,
s.  387-388:  „Nie  maj  i  nie  warte  przysz o ci  narody,  które  przesz o ci  swej  nie  znaj ,  nie
szanuj , nie kochaj . Ustawa 3 maja by a skutkiem zespolenia wszystkich zdrowych i czystych
ywio ów w narodzie. I to jest jedyna i najwi ksza nauka, któr  z niej czerpa  mo emy. Nigdy

w adnym kraju, w adnym ciele prawodawczym nie uszanowano jak w dniu 3 maja wolno ci
zdania, wolno ci mowy, której dzi ki wyrozumieniu Sejmu i króla tak bezwzgl dnie
nadu ywano. aden oponent nie ucierpia  ani czynnie, ani nawet s ownie”. Por.
S. Szczepanowski, My li o odrodzeniu narodowym, w: Pisma i przemówienia, t. I: O Konstytucji
3 maja (odczyt w stuletni  rocznic ), Warszawa 1923, s.97. „Pierwsz  spraw , daj c
rozwi zania, jest pytanie, jakie przyczyny sprawi y, e Konstytucja, która uratowa a nas
moralnie i na d ugie lata yciu narodowemu da a podstaw  i drog  wytkn a, nie zdo a a jednak
osi gn  tego celu, do którego zmierzano – nie zdo ano uratowa  niepodleg o ci”.

14 B. Dembi ski, ród a do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski, t. I, Lwów 1902, s. 453.
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Edmund Burke, który w znamiennych, podnios ych s owach stwierdzi : „/…/ nikt
straty nie poniós , nikt poni onym nie zosta . Pocz wszy od króla a  do samego
wyrobnika /…/ adna kropla krwi nie prysn a: nie by o ni zdrady, ni obelgi, ni
przysposobionego l enia religii, obyczajów ani upiestwa, ani konfiskaty: aden
obywatel pojmanym, aden wi zionym nie zosta , aden wygnanym. Lecz
takowe podziwiania godne post powanie, zachowane by o jedynie dla
chwalebnego zwi zku, którego cel stanowi o utrzymanie prawdziwych, istotnych
i nieodzownych praw cz owieka. Na koniec to wielkie dzie o ten ma zaszczyt,
najcelniejszy, e zawiera w sobie nasiona coraz dalszego ulepszenia
w porz dnym wynoszeniu si  na tych samych zasadach, które nasz  star
bryta sk  konstytucj  czyni  tak wyborn . Tu jest powód powinszowania
i wi cenia tej rocznicy przez wieki”15.

Czo owy organ polskiego odrodzenia „Gazeta Narodowa i Obca”
cytowa  wiele pochlebnych s dów zagranicy o naszej konstytucji. Oto 10
sierpnia 1791 r. przytoczono na jej amach interesuj c  relacj  z Dublina z 22
lipca 1791 r., w której jest mowa o manifestuj cych w Dublinie Irlandczykach.
Dla nich Polska, Stany Zjednoczone i Francja by y tymi pa stwami, które
znajdowa y si  w czo ówce walk o demokracj  i swobody obywatelskie16. Gazeta
przytoczy a równie  opis manifestacji, jakie mia y miejsce w Birmingham
i Londynie, na których m.in. porównywano dokonania polskie z tym sprzed laty
w Waszyngtonie. Zauwa my, e liczne komentarze prasowe w pa stwach
Europy wiadcz , jak szerokie kr gi zatacza a s awa wielkiego dzie a Sejmu
Czteroletniego i jak g boko przenikn a do obcych spo ecze stw wiadomo
nieprzemijaj cej warto ci polskiego aktu rewolucyjnego.

Zrozumie  donios o  i znaczenie konstytucji pomagaj  relacje obcych
pos ów przebywaj cych w Warszawie podczas jego uchwalania. Jednym z nich
by  niezwykle yczliwie usposobiony wobec Rzeczypospolitej reprezentant
Francji Aleksander Bonneau, który w przysz o ci sw  przyja  wobec Polski
okupi  d ugoletnim wi zieniem w twierdzy petersburskiej. W swej depeszy
z 4 maja 1791 r., przes anej do ministra spraw zagranicznych Francji, pisa
o olbrzymim entuzjazmie, który ogarn  mieszka ców Warszawy, i przewidywa
korzystne nast pstwa dla przysz ych wydarze  w Polsce. Oto fragment tej
depeszy: „/…/ nie sposób Panie opisa  objawów rado ci i uniesienia, jakie
wybuch y zewsz d, wype niaj c hucznymi owacjami sale i trybuna y, tak, e

dania opozycji by y ledwo s yszalne /…/. Pos owie t umnie opu cili swe
miejsca,  mieszaj c  si  z  senatorami,  otoczyli  króla  i  z  r koma  uniesionymi

15 G. Widecki, Wra enia i s dy zagranicy w roku 1791 o „Rewolucji Polskiej”, dodatek do nr 111,
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego” z dnia 28 kwietnia 1930, nr 18, s.1-2.

16 .S. Wa ga, S dy zagranicy o Konstytucji 3 Maja, „Kierunki” nr 19/1439, 6 maja 1984, s. 8; por.
J. A. Gierowski, 3 Maja a Europa, „Dziennik Polski” nr 10 (14259), Kraków 2-5 maja 1981,
s. 3,4,5, i 6; oraz J. ojek, Europa wobec Konstytucji 3 Maja, „Przekrój” nr 2393, 5 maja 1991,
s. 6-7.
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w gór  powtarzali wraz z nim tekst przysi gi. Okrzyki »niech yje król «s ycha
by o wsz dzie. Zgie k, szale stwo i uniesienie si ga y zenitu. Król powsta
z tronu i d ugo dawa  znak r k , aby wys uchano, co mia  do powiedzenia.
»Tego, co uczyni em, nigdy nie b d  a owa , poniewa  tak nakazywa o mi moje
sumienie i gor ce umi owanie mego narodu «”17.

Jest rzecz  znamienn , e nawet nieprzychylny Polsce agent francuski,
Joseph Aubert, w swej depeszy z 7 maja 1791 r. do ministra spraw zagranicznych
Francji, Montmorina, chwali  Polaków, e potrafili tak d ugo zachowa  sekret
o planach przeprowadzenia konstytucji18. We wspomnianej depeszy wskazywa
on na olbrzymi  donios o  przeprowadzonych reform pisz c m.in.: „/…/ jednym
z najwa niejszych osi gni  jest nadanie przywilejów zarówno miastom, jak
i mieszcza stwu. By o to z pewno ci  zr czne posuni cie, poniewa  w ten
sposób zwi zano mieszczan z losem pa stwa i zapewniono sobie ich pomoc
w realizacji ca ego przedsi wzi cia”19.

Okoliczno ci towarzysz ce uchwalaniu konstytucji bardzo szczegó owo
skomentowa  pose  pruski August Ferdynand Goltz. W depeszy do Fryderyka II
z 3 maja 1791 r. donosi  m.in.: „Gdy projekt powy szy przeszed  król i pawie
wszyscy ci, którzy byli obecni na tej wa nej sesji, udali si  do ko cio a
zamkowego, a eby od piewa  tam Te Deum, przy nieustannym huku armat.
Przez wiele godzin s ycha  by o tylko okrzyki i wiwaty i wszyscy udali si  do
ko cio a, a eby zaprzysi c now  konstytucj  /…/. Na razie wszyscy s
w ekstazie i b ogos awi  dzisiejszy dzie ”20.

Podobnie w depeszy przes anej z Warszawy 7 maja 1791 r. wys annik
pruski donosi : „Obecnie ka dy Polak jest jakby w stanie upojenia, ka dy
b ogos awi uchwa y tej tak donios ej sesji, na pocz tku której postanowiono
zbudowa  na koszt narodu wi tyni  ofiarowan  Opatrzno ci Boskiej”21.

Król pruski Fryderyk Wilhelm II ju  9 maja 1791 r. napisa  do Goltza:
Polecam Panu wyrazi  w sposób najbardziej oczywisty moje szczere gratulacje
królowi, marsza kom sejmu i tym wszystkim, którzy przyczynili si  do tego
wielkiego dzie a”22.

Bardzo interesuj co i wszechstronnie skomentowa  uchwalenie
konstytucji, nieprzychylnie ustosunkowany do Polski, pose  saski Franciszek
Essen. W swej depeszy do ministra spraw zagranicznych Saksonii, Johanna
Adolfa Lossa z 7 maja 1791 r. relacjonowa : „/…/ gdyby tak w najwi kszym

17 Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Paris, Pologne nr 19, Bonneau a Montmorin,
Varsovie, 4 V, 1791, s. 244, nr 20, Bonneau a Montmorin, Varsovie, 7 V 1791, s.265.

18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 262.
20 GStA  Merserburg,  Rep.96,  158  A,  Goltz  a  Frederic  Guilaume  II,  Varsovie,  3  maja  1791,

s. 45-46, Postscript ad No. 280.
21 Ibidem, No.281, Goltz a Frederic Guillaume II, Varsovie, 7 maja 1791, s. 47-48.
22 GStA Merseberg, Rep. 9, No. 27-251, Vol. II, Frederic Guillaume II a Goltz, Berlin, 9 V 1791,

s. 20.
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skrócie dokona  oceny tego co zasz o, to trzeba stwierdzi , e to wielkie
wydarzenie tak dla Polski jak i Europy zosta o przeprowadzone w jak
najwi kszym porz dku, jedno ci i w sposób godny, przy tym ani kropla krwi nie
zosta a rozlana, mimo pewnego niepokoju i gro nych przygotowa , jakie zosta y
podj te. Wprowadzeniu tego towarzyszy  wielki entuzjazm i w ten sposób nowa
forma rz du zapewnia królowi znacznie szerszy zakres w adzy ni  to by o
dotychczas”23.

Wiele uwagi po wieci  uchwaleniu konstytucji w swych depeszach
wys annik austriacki, Benedykt de Cache`. Twierdzi , e polska rewolucja by a
wprowadzona przez zaskoczenie, podst p i cz ciowo poprzez przemoc.
Podkre la , e losy konstytucji zale  od stanowiska mocarstw. W depeszy
z 4 maja 1791 r. pisa : „Nasuwa si  pytanie, jak wiadomo  o tak
niespodziewanym, gwa townym i ca kowitym obaleniu dawnego ustroju zostanie
przyj ta na prowincji. Z uwag  nale y równie  oczekiwa , jak ostatnie
nieprzewidziane zmiany ustrojowe w Polsce zostan  przyj te przez s siednie
dwory, a zw aszcza przez Prusy”24.

Wiadomo,  e  Katarzyna  II  i  ca y  rz d  rosyjski  by  od  pierwszej  chwili
wrogo ustosunkowany do polskich przemian ustrojowych. Wiele na to wskazuje,
e wyrok na polsk  konstytucj  zapad  w Petersburgu ju  w chwili, kiedy dotar a

tam wiadomo  o jej uchwaleniu. Katarzyna II, twierdz c, e Polacy zakasowali
wszelkie szale stwa paryskiego Zgromadzenia Narodowego czeka a tylko na
dogodn  chwil  eby bezwzgl dnie ukara  Polaków za ich zuchwa e sny
o niepodleg o ci. Wybitny znawca epoki, Bronis aw Dembi ski dokona
pog bionej analizy polityki rosyjskiej stwierdzaj c: „Katarzyna II na dzie o
narodowe i obywatelskie polskiego sejmu patrza a jak na szale stwo, mówi a
z ironi  i pogard  o konstytucji’25. Przebywaj cy wówczas w Petersburgu pose
saski, Gustaw Georg Volckersahm, w depeszy do Lossa z 15 grudnia 1791 r.
dokona  równie  znamiennej oceny polityki Katarzyny II wobec konstytucji
relacjonuj c: „Polityka rosyjska jest g boko nieprzyjazna tak wobec nowej
konstytucji, jak i w kwestii dziedziczno ci tronu. Z tego te  faktu nale y
wyci gn  wniosek, e Rosja b dzie stara a si  obali  wszystkie polskie reformy.
Duma cesarzowej zosta a powa nie zraniona przez ci g e zniewagi, z jakimi
spotyka a si  od pocz tku sejmu. Ona faktycznie nie zaaprobowa a adnych
zmian, które zosta y wprowadzone bez jej zgody. Jej zawzi to  „i upór, z jakim
wstrzymuje si  od jakiegokolwiek o wiadczenia w tej sprawie, dowodzi

23 GStA Dresden, Loc. 3692, Polonica IV, No.22, Essen a Loss, Varsovie, 7 maja 1791, s. 120.
24 Haus Hof – und Staatsarchiv, Wien, Polen II, Berichte, Nr 772, de Cache an Kaunitz, Warschau,

4 maja 1971.
25 B. Dembi ski, Rosja a Rewolucja Francuska, Kraków 1896, s. 85.
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wymownie, e niedawne wydarzenia zamierza wykorzysta  zgodnie ze swoimi
ukrytymi i g boko przemy lanymi planami”26.

Wed ug polityków rosyjskich, przywódcy Sejmu Wielkiego i twórcy
konstytucji nie mieli prawa dokonywa  adnych istotnych zmian w Polsce.
Gwarancje rosyjskie mia y by  sta e i niezmienne. Czo owi dyplomaci rosyjscy
uwa ali, e w Polsce „w ska klika” bezprawnie uzurpowa a sobie w adz
i dokona a przewrotu27. Poniewa  dla w adz rosyjskich w tpliwe by o, czy ta
„klika” zrzeknie si  dobrowolnie w adzy, dlatego musia o doj  do zbrojnej
interwencji i do obalenia konstytucji.

Na uwag  zas uguje stanowisko Prus wobec konstytucji i polskich
przemian ustrojowych, które przed laty przedstawili szczegó owo Szymon
Askenazy i Józef Dutkiewicz. Wiadomo, e postawa rz du pruskiego, mimo
oficjalnych gratulacji Fryderyka Wilhelma II, by a zdecydowanie wroga,
a Prusom w istocie zale a o na zbli eniu z Rosj  i przysz ym rozbiorze Polski.
Istot  polityki tego pa stwa wobec Polski wnikliwie przedstawi  wspomniany ju
agent francuski Joseph Aubert wskazuj c na to, e w Berlinie wzmacniaj  si
ustawicznie wp ywy stronnictwa prorosyjskiego, na czele, którego sta  ksi
Joachim Heinrich Mollendorff i minister Friedrich Wilhelm Schulenburg28.

W sposób najbardziej wszechstronny swój punkt widzenia wobec naszej
konstytucji sprecyzowa  król pruski Fryderyk Wilhelm II w depeszy do
Lucchesiniego z 20 lipca 1792 r. Napisa  on mianowicie: „Musz  jednak
zauwa y , e po obaleniu dzie a Konstytucji 3 maja pa stwo polskie nie b dzie
dla mnie niebezpieczne, takim zreszt  by o ono przed uchwaleniem konstytucji.
Zupe nie inaczej problem by si  przedstawia , gdyby ustabilizowa y si  reformy
proklamowane przez Konstytucj  3 maja i gdyby wprowadzono w ycie zasad
sukcesji dziedzicznej. Ju  sam obecny opór Polaków dowodzi, jak bardzo ten
naród móg by si  sta  niebezpieczny dla swoich s siadów, a zw aszcza dla
mnie”29.

O ile król pruski Fryderyk Wilhelm II i Katarzyna II zaj li wrogie
stanowisko wobec Konstytucji 3 maja, uwa aj c, e jest to dzie o jakobinów
polskich i próba przeszczepienia na wschód Europy idei rewolucji francuskiej, to
cesarz Austrii Leopold II odniós  si  przychylnie do polskich przemian. Z jego
inicjatywy ówczesny minister spraw zagranicznych Austrii, Wac aw Kaunitz
zacz  rozwija  propolsk  dzia alno , zmierzaj c  do poparcia konstytucji

26 Th. Flathe, Die Verhandlungen uber die dem Kurfursten Friedrich August III von Sachen
angebotene Thrornfolge in Polen und der sachsische geheime Legationsrath von Essen, Meissen
1870, s. 33.

27 GStA Merseburg, Rep. 1, No. 169 nl, s.446. Pismo Galicyna.
28 Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Paris, Pologne 318, Nr 22, Aubert a Montmorin,

Varsovie, 14 maja 1791, s. 279.
29 GStA Merserburg, Rep. 9, 27-259, No. 57, Frederic Guillaume II a Lucchesini, Berlin, 20 lipca

1792,  s. 3.
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w Petersburgu. Austria jednak e ze wzgl du na zagro enie ze strony Francji
musia a by  bardzo uleg a wobec Petersburga. Faktycznie dla Wiednia
wa niejsza sta a si  przyja  z Rosj  ni  poparcie dla konstytucji.

Na skutek wielu niekorzystnych wydarze  europejskich (gro ba
konfliktu z Francj , mier  Leopolda II, zako czenie konfliktu Rosji z Turcj
i zawarcie pokoju w Jassach, brutalna przemoc Rosji i Prus, brak jedno ci w ród
Polaków, zupe ne nie liczenie si  z gro b  interwencji rosyjskiej) wspania y
zryw narodu polskiego musia  zako czy  si  tragicznie. Targowiczanie stali si
tylko pretekstem, ale poparci si  zbrojn  obcego mocarstwa, wobec braku
prawdziwej si y do obrony konstytucji, okazali si  czynnikiem wielce istotnym.
Konstytucja, obalona przez zdrajców targowiczan, armi  rosyjsk , a tak e przez
zdrad  prusk , sta a si  dla Polaków zwiastunem i inspiracj  w trwaj cej 123 lata
walce o niepodleg o  i odzyskanie w asnej pa stwowo ci. By a to jednak
konstytucja uchwalona przez Polaków, a nie narzucona przez obcego w adc  jak
to mia o miejsce w minionym okresie. Nie stanowi a ona, jak niektórzy
twierdzili, testamentu upadaj cej Polski, ale trwa y program na przysz o .
Z tego programu wynika, e w obliczu g bokich przemian ustrojowych,
brak jedno ci i spory o sprawy trzeciorz dne nie powinny przes ania  narodowi
najwa niejszych celów.

Nieprzemijaj ce warto ci dziejowe

Przywi zani do wielce znacz cych i nietrac cych wspó cze nie na
znaczeniu warto ci porz dku konstytucyjnego nie bez powodu dzisiaj, w 220
rocznic  uchwalenia konstytucji odwo ujemy si  do dziejowej wszak e próby
pokojowej zmiany ustroju. Konstytucja 3 maja jest po wszystkie czasy przyj tym
i tak u wiadomionym wyrazem bezkrwawej rewolucji maj cej wówczas
i wspó cze nie wielkie i ponadczasowe znaczenie.

Wydawa  by si  mog o, e o Konstytucji 3 maja – jak s usznie zauwa a
znakomity historyk Bogus aw Le nodorski – powiedziano i napisano ju
wszystko. „Przez d ugie lata niewoli uros a przede wszystkim legenda. Rocznica
pami tnego dnia 3 maja 1791 r., jako wi ta jedno ci narodowej i – w przeddzie
upadku dawnej Rzeczypospolitej – odrodzenia si  w Polsce zmys u
pa stwowego, obchodzona by a uroczy cie i spontanicznie na wiele lat przedtem,
zanim Sejm Ustawodawczy Polski Odrodzonej uzna  w 1919 r. dzie  ten za
wi to pa stwowe. W ci gu dwudziestolecia nowej naszej pa stwowo ci wi to

Trzeciego Maja bli sze by o sercu ka dego obywatela i bardziej powszechne ni
oficjalne uroczysto ci w dniu 11 listopada”30.

30 B. Le nodorski, Konstytucja 3 maja jako dokument o wiecenia, Spó dzielnia Wydawnicza
Czytelnik, 1946, s. 5.
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Epok  schy ku I Rzeczypospolitej i ci kich losów Polaków, kolejnym
pokoleniom przybli aj  jak e g boko tkwi ce w wiadomo ci s owa hymnu
„Jeszcze Polska nie zgin a…”(autor Józef Wybicki – tekst powsta  ok. 16 – 19
lipca 1797 r.). Post powe si y narodu polskiego sercem i rozumem postrzegaj c
zagro on  pa stwowo  rozstawa y si  z ojczyzn  wierz c w to, e zaborcy
bardzo si  pomylili wymazuj c na zawsze nazw  Polski z mapy wiata. Ufaj c,
e Polska wci  trwa w wysi kach niepodleg o ciowych patrioci polscy byli

zdeterminowani daj c wiadectwo zdolno ci narodu do odrodzenia umi owanej
Ojczyzny.

Konstytucja 3 maja niezmiennie w dziejach wywiera przemo ny wp yw
na losy narodu i pa stwa polskiego. Wbrew opinii zaborców Rzeczpospolita nie
utraci a zdolno ci do rozwi zywania swych problemów. Ten wielki zryw budzi
podziw i szacunek nie tylko ze strony patriotycznej cz ci spo ecze stwa, lecz
tak e post powych si  Europy i wiata. Wielkie dzie o konstytucji pobudzi o
entuzjazm, wywo uj c nadziej  na odwrócenie tragicznego losu. O ywi o wiar
we w asne si y i mo liwo ci samodzielnego odbudowania pa stwowo ci
i wyeliminowania obcych wp ywów.

„Dzie o  reformy  –  pisze  Barbara  Grochulska  –  powsta o  na  Sejmie
Wielkim w atmosferze uniesienia patriotycznego i egzaltowanego optymizmu –
to prawda – ale nie bez realistycznej refleksji. W gronie jej twórców istnia a
wiadomo  narastaj cego zagro enia i ryzyka. Konstytucja, stosuj c zasad

pe nej suwerenno ci pa stwa, a wi c zrzucaj c gwarancje Rosji, by a nie tylko
aktem prawnym, ale i deklaracj  polityczn  ogromnej wagi: mia a zmieni  uk ad
stosunków politycznych w tej cz ci Europy. Podwójny wymiar Konstytucji
dostrzeg a równie  Europa, która zrozumia a, e tu, nad Wis , zdarzy o si  co
wa nego. Ustawa majowa sta a si  pomostem porozumienia: sk oni a
opiniotwórcze kr gi ludzi o wieconych Zachodu do rewizji uproszczonych
s dów na temat Polski jako kraju barbarzy skiego, obskuranckiego, skazanego
w naturalny sposób na upadek; kraju przeznaczonego na wch oni cie przez
organizmy wy sze – pa stwa absolutyzmu o wieconego. Nie mo na, bowiem
zapomina , e jeszcze w po owie XVIII w. nadziej  pionierów post pu,
francuskich encyklopedystów, by a Semiramida Pó nocy – caryca Katarzyna. Jej
racje, wiat ego pa stwa, maj cego prawo humanitarnej interwencji w pa stwo
niehumanitarne, jakim rzekomo by a Polska, trafi y na zrozumienie jeszcze
w latach I rozbioru; na nic zda y si  wysi ki króla, który próbowa  udowodni
Europie bezprawno  rozbioru31. Konstytucja 3 maja zachwia a t  opini
Zachodu, zmuszaj c go do zmiany s dów nie tylko na temat Polski, lecz równie
na temat sensu polityki Rosji wobec Rzeczypospolitej – s owem do rewizji
w asnych pogl dów na ad polityczny Europy Wschodniej. Ustawa majowa sta a

31 B. Grochulska, Konstytucja 3 maja 200 – lecie tradycji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa,
1994, s.55.
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si  wi c wyzwaniem dla Wschodu i dla Zachodu, a równocze nie deklaracj
niepodleg o ci.

W rozwa aniach nad trudnymi czasy Sejmu Czteroletniego Jerzy
Michalski, uznany autorytet i znawca epoki pisze: „Ustrój 3 Maja ostatecznie
likwidowa  anarchi  polsk  i przemienia  j  w rz dn  wolno . Konstytucyjny
monarchizm Ustawy Rz dowej stawia  Polsk  w czo ówce przemian ustrojowych
w Europie, gdzie w wi kszo ci pa stw realizowa  si  mia  dopiero w nast pnym
stuleciu, nieraz w drugiej po owie, a w Rosji – na pocz tku XX w.”32.

Minione epoki, niezale nie od swej odmienno ci dziejowej jak e
wymownie koresponduj  ze wspó czesno ci , jako e wówczas i dzisiaj tak e
Polakom towarzyszy entuzjazm i determinacja wobec zachodz cych przemian.
Niezwykle silne przekonanie o tym, e reformy ustrojowe musz  si  uda  na
drodze pokojowego wysi ku wytrzyma o prób  czasu i obecne jest do dzisiaj
w yciu narodu.

Demokratyczna Polska jest pa stwem wiarygodnym i licz cym si
w jednocz cej si  Europie, do której wraz z dziejowym dorobkiem,
z dziedzictwem pokole  i narodow  to samo ci  przyst puj c, wspó tworzymy
europejsk  i globaln  przestrze  bezpiecze stwa, wspó pracy i pokojowego
wspó istnienia pa stw i narodów. Maj c u o one stosunki s siedzkie – g os
Polski brzmi tym bardziej stanowczo i odpowiedzialnie co oznacza korzystne
otwarcie na innych a jednocze nie stwarza olbrzymie mo liwo ci rozwojowe, na
miar  XXI w.

Pomni przebytej drogi z bogactwem do wiadcze , tak e tych
tragicznych, wspó cze ni Polacy skutecznie pokonuj  przeciwno ci na drodze
demokratycznych przemian ustrojowych. Jest to w sztafecie pokole  trwaj ce
dzie o kolejnej naprawy Rzeczypospolitej – dzisiaj z now  Konstytucj  Trzeciej
Rzeczypospolitej – na miar  trzeciego tysi clecia, nowocze nie, odwa nie
i rozwa nie urzeczywistniaj ce marzenia. Roztaczaj c wizj  ycia w godno ci,
niezale no ci i dostatku, podejmuj c z nale n  sprawie tej odpowiedzialno ci
dzie o naprawy pa stwa i tym razem poprzez rewolucyjne, lecz pokojowe
przemiany systemowe Polska tworzy fakty podziwiane w kr gach post powych
si  demokratycznego wiata. Tak, oto rysuje si  nasz, polski model walki
o sprawiedliwo  i demokracj . Commonwealth – z ang. wspólne dobro,
dos ownie Rzeczypospolita – jak zauwa a znany autorytet w dziedzinie historii
Emanuel Rostworowski – jej los „stanowi najci szy akt oskar enia przeciw
temu porz dkowi polityczno-moralnemu w Europie rodkowo-Wschodniej, do
którego przylgn a nazwa o wieconego absolutyzmu”33.

32 J. Michalski, Konstytucja 3 Maja, Wyd. Zamek Królewski w Warszawie, wyd. I. Warszawa
1985, s. 59.

33 E. Roztworowski, Maj 1791 – Maj 1792 rok monarchii konstytucyjnej, Zamek królewski
w Warszawie, wyd. I, Warszawa 1985, s. 37.
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Badacz dziejów ojczystych Henryk Kocój prace swoje opar  m.in. na
pierwotnych, trudnodost pnych materia ach ród owych ze zbiorów
r kopi miennych zgromadzonych w archiwach Wiednia, Drezna, Merseburga,
Pary a i Berlina. Pozostaje wyrazi  nadziej , e je li zostan  udost pnione
archiwalia rosyjskie dorobek tego autora zostanie jeszcze bardziej wzbogacony.
„Przy zastosowaniu w a nie takich kryteriów moje wydawnictwa ród owe –
pisze w nocie edytorskiej H. Kocój w publikacji ksi kowej Dyplomaci sascy
wobec Konstytucji 3 maja – mimo wszelkich niezaprzeczalnych braków – b d
warto ciowe i umo liwi  moim nast pcom dalsze poszukiwania w zagranicznych
archiwach, by okre li  jednoznacznie i wyja ni  ostatecznie, jaka by a w istocie
polityka Rosji, Prus i Austrii w okresie rozbiorów Polski”34.

Polska, mimo wielu zagro e , katastrof, tragedii narodowej (10 kwietnia
2010 r. – Smole sk) nie traci wiary w przysz o , co do swej kondycji
rozwojowej. Dokonuj c g bokich wszak e przemian i przeobra e  wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom spo ecze stwa, chocia  nie jest to atwe, skutecznie
naprawia to, co zosta o zaniedbane, wypaczone b d  zaniechane. Jak twórcy
konstytucji majowej, którzy nie mieli w tpliwo ci, e jedynie zreformowany
ustrój mo e ocali  zagro ony byt pa stwa i narodu, e nale y podj  czyn
reformatorski bez zaniecha , konsekwentnie, maj c na wzgl dzie powag  chwili
– twórcy ustawy zasadniczej Trzeciej Rzeczypospolitej zapewnili bezpieczny
proces transformacji ustrojowej. Zatem kolejna naprawa pa stwa powinna
znale  – jak s usznie zauwa y  i w rozmowie z autorem niniejszego
opracowania nast puj co wytrawny historyk, wówczas wiceprzewodnicz cy
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego prof. dr hab. Stefan
Pastuszka: „potwierdzenie w my li przewodniej konstytucji co wymaga wielkiej
wyobra ni i politycznej m dro ci, lecz tak e znajomo ci realiów funkcjonowania
pa stwa i spo ecznych determinacji przemian”35.  Jest  w  tym  zawarta  istota
i znaczenie tworzenia nowego, demokratycznego i sprawiedliwego ustroju
a przez to wyj cie naprzeciw pragnieniom i oczekiwaniom Polaków by nast pi y
g bokie i oczekiwane przemiany. Towarzyszy y im nadzieje, e b d  to
przemiany trwa e, zgodnie z oczekiwaniami przeprowadzone i powszechnie
akceptowane.

Niech te rozwa ania, zapewne dalekie do wyczerpania towarzysz cych
nam dzisiaj my li i uczu  b d  wie cz cym nawi zaniem do g bokiej refleksji
jak  wskazywa  nam znany historyk Henryk Mo cicki: „Trzeci Maj to w pie ni –
Jeszcze Polska nie zgin a, to w czynie – Rac awice, Legiony, Raszyn
i Grochów, to znoje Ko ciuszki, honor ks. Józefa, m ka Traugutta, to trud
i martyrologia wszystkich porozbiorowych pokole . W dniu 3 maja 1791 r. duch
Polski prze y  chwile tak wietn , tak wznios , która go d wign a do

34 H. Kocój, Dyplomaci sascy wobec konstytucji 3 maja, Kraków 2010, s.19.
35 S. J. Pastuszka w rozmowie z autorem niniejszego opracowania w dniu 3 maja 1995 r. podczas

spotkania w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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wysoko ci, z jakiej go ju  pó niejsze kl ski i upadki str ci  nie mog y – i trwa
dot d”36.

Zamiast zako czenia przytoczymy znan  sentencj  „Historia magistra
Vita Est”, pod rozwag  czytelników, lecz w szczególno ci rz dz cym
i stanowi cym prawo by przywo a  i uzmys owi  niepodwa aln  prawd , e
korzystniej i m drzej uczy  si  na b dach swoich poprzedników ni
bezkrytycznie je ustawicznie powiela .

36 H. Mo cicki ,Konstytucja 3 maja…, s. 23.



Henryk Kocój

STOSUNEK PRUSKICH SFER RZ DOWO-DYPLOMATYCZNYCH
ORAZ PRASY DO PRZEBIEGU

WOJNY POLSKO-ROSYJSKIEJ (1831)

Wszystkie poczynania rz du pruskiego wskazywa y na to, i  jego
stanowisko wobec powstania polskiego by o ca kowicie wrogie. Berlin widzia
tylko jedno rozwi zanie sprawy polskiej, jak najszybsz  kapitulacj  Polaków,
a tym samym militarne zwyci stwo Rosji1. Dla króla pruskiego Polacy byli
buntownikami, którzy wyst pili przeciw swemu prawowitemu monarsze.
Fryderyk Wilhelm III obawia  si  niekorzystnych zmian, jakie mog oby
poci gn  za sob  powstanie polskie. Króla pruskiego nie cechowa a odwaga,
zdecydowanie i przedsi biorczo . By  spokojny w ocenach i wyczekuj cy na
odpowiedni  okazj , mia  przy tym zawsze na uwadze interes monarchii
pruskiej2. Uwa a  on, e w tym skomplikowanym i ci kim po o eniu w jakim
znalaz y si  Prusy, nale y unika  wszelkich ryzykownych poci gni
i zdecydowanie opowiada  si  za przymierzem z Rosj . Dlatego te  okazywa
yw  sympati  i aprobat  dla wszelkich decyzji Rosji, i stara  si  udzieli  jej

daleko id cego poparcia3.
Monarcha pruski zaznaczy  z naciskiem, e wiele spraw europejskich

w powa nej mierze zale y od rozstrzygni cia nad Wis 4. W listach do cara
wyra nie akcentowa , e wyczekuje i spodziewa si  sukcesów armii Dybicza
i yczy sobie, by jak najszybciej nast pi o rozwi zanie sprawy Polski, oczywi cie
po my li Miko aja I5. Wiadomo ci o kwietniowych kl skach rosyjskich

1  J. A. Betley, Belgium and Poland in International Relations 1830-1831, Grevenhage 1960,
s. 175.

2  K. M. Hoffman, Preussen und die Julimonarchie 1830-1834, Berlin 1936, s. 7.
3  M. M. Szczerbatow, Gieniera  Feldmarsza  Knia  Paskiewicz, jego iz  i diejatielnost’,  t.  IV,

Petersburg 1894, s. 39.
4  GStA Merseburg, Hist. Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 8560, Bernstorff do Alopeusa (bez daty). „S. M.

est loin dissimuler que les intérêts de l’Europe entière se trouvent engagés dans la question qui va
être résolu sur le bord de la Vistule”.

5  Ibidem, Fryderyk Wilhelm III do cara Miko aja I, kwiecie  1831 r. „Rien ne saurait surpasser
l’intérêt avec lequel j’ai suivi les opérations de Maréchal Comte v. Diebitsch, j’ose actuellement
compter avec confiance que nous touchons au moment où la valeur de Vos troupes et l’enérgie
de leurs chefs triompheront de toutes les difficultés et obtiendront le succès décisif. Mon amitié
pour vous et l’intérêt le plus évident de l’Europe entière se confondent dans les voeux ardents
que je forme pour un dévouement prompt et heureux de l’affaire de Pologne”.
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wywo a y g bokie zaniepokojenie w adcy Prus6. Jeszcze 11 lutego 1831 r.
monarcha pruski chc c zamanifestowa  swoj  przyja  wobec Rosji wyda
odpowiedni reskrypt, na mocy którego oddzia y rosyjskie mog y bez przeszkód
przekracza  granice Prus z broni  w r ku, maj c przy tym zapewniony swobodny
powrót do Rosji7.

Podobn  postaw  zaj li wy si urz dnicy pa stwowi, a zw aszcza
minister spraw wewn trznych i policji Gustaw von Brenn. Jego zarz dzenia
wydane w okresie powstania, obliczone by y wy cznie na przy pieszenie kl ski
Polaków. W li cie do pruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
z 27 kwietnia 1831 r. zapewnia , e uczyni wszystko w kierunku utrudnienia
wszelkich kontaktów Polski z zagranic  i b dzie d y  do tego, by powsta cy czy
to po rednio, czy bezpo rednio nie otrzymywali z zagranicy pomocy przez tereny
pruskie8.

Johann Peter Friedrich Ancillon, minister spraw zagranicznych, nast pca
Bernstorffa, uwa a , e Prusy musz  obawia  si  odrodzenia Polski, podobnie jak
Austria i Rosja, gdy  Polacy po odzyskaniu niepodleg o ci, wcze niej czy
pó niej, mogliby odebra  Prusom ich najpi kniejsze prowincje, a Polska
niepodleg a sta aby si  na pó nocy drug  Francj 9. W swej korespondencji
podkre la , e rz dowi pruskiemu zale y na jak najlepszych zwi zkach
z Petersburgiem i wskazywa  na zbie no  polityki zagranicznej obu pa stw10.

Równie  pose  pruski w Petersburgu Friedrich Schöler, dokonuj c
analizy sytuacji mi dzynarodowej zaznaczy , e interes Prus wymaga cis ego
wspó dzia ania z Rosj 11. Rozwi zanie wojny polsko-rosyjskiej widzia  on

6 Hohenzollern – Jahrbuch 1916, herousgegeben von Paul Seidel. Aus dem letzten Jahrezehnt
Friedrich Wilhelm III, s. 156. Fryderyk Wilhelm III do córki do Petersburga, Berlin 21 kwietnia
1831 r. „Die Successe der Polen über Geismar und Rosen haben mir sehr geschmerzt”.

7  GStA Merseburg, Hist. Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 8560, Reskrypt Fryderyka Wilhelma III z 11
lutego 1831 r. „Der nachgesuchte friedliche Übertritt Kaiserlich Russischer Truppen welche auf
diesseitgen Gebiete Schutz suchen ist jedoch nicht als Grenzverletzung anzusehen, also auch mit
Waffen zu gestatten. Den auf preussischen Gebiete aufgenommenen Kaiserlich Russischen
Truppen ist zu verstatten mit ihren Waffen, Leutepferde und Fahrzeugen in kleinen Abteilungen
durch das preussische Gebiet nach Russland zurückzukehren”.

8  Ibidem, nr 8563, s. 248, Brenn do Ministra Spraw Zagranicznych, Berlin 27 kwietnia 1831 r.
„Nach den von Einem König. Hochlöblichen Ministerium in dem vorliegenden Schreiben
gemachten Eröffnungen werde ich hiernach auch künftighin verfahren und bei Gestattung der
Reisen nach Polen fortwährend möglichst dafür Sorge tragen, daß von den Preußischen Staaten
aus oder durch dieselben kein Verkehr nach Polen unterhalten werde, welcher der Insurrektion
mittel oder unmittelbar Nahrung geben könnte”.

9  P. Haake, Johann Peter Friedrich Ancillon und Kronprinz Friedrich Wilhelm IV, München und
Berlin 1920, s. 160.

10  GStA Merseburg, Hist. Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 6407, Ancillon do Schölera 21 lipca 1831 r.
„Nous aimons à croire que nos idées rencontreront celles de la Russie, nous ne saurons jamais
dans nos sentiments et dans nos voeux le Roi de sa fille bien aimé et de son auguste Gendre”.

11  Ibidem, nr 6407, Depesza Schölera z Petersburga 15 kwietnia 1831 r. „L’intérêt de la Prusse
paraît donc exiger qu’elle s’explique sans réserve avec la Russie”.



69

w bezwarunkowej kapitulacji Polaków i ostatecznym triumfie Rosji. Schölera
bardzo oburza y pog oski rozsiewane w wielu miastach Prus, Austrii, a tak e
i Rosji, które wzbudza y wiele nadziei w ród mieszka ców Warszawy, jakoby
powstanie polskie mog o liczy  na pomoc Austrii i Prus, gdy  ludno  tych
pa stw mia aby zmusi  rz dy do prowadzenia polityki propolskiej. Polskich
rewolucjonistów porównywa  z francuskimi, zarzucaj c Francuzom podobne
fa szowanie artyku ów zamieszczanych w gazetach angielskich i francuskich,
zniekszta caj cych rzeczywisto  dla wykazania, e ostatnie przemiany we
Francji zyskuj  poparcie, zw aszcza w Anglii12. Schöler z du ym zadowoleniem
przyj  wiadomo  o podj ciu przez Prusy zarz dze  wojskowych skierowanych
przeciwko powstaniu i bardzo sobie pochlebia , e informacja ta przekazana
przez niego carowi spotka a si  z du ym zadowoleniem w Petersburgu13. Pose
pruski w Petersburgu bardzo interesowa  si  wewn trznymi sprawami w Polsce
i utrzymywa  na przyk ad, e w ród ch opów w Królestwie panuje du e
niezadowolenie, gdy  musz  oni ponosi  powa ne ci ary zwi zane z kampani
wojenn 14. W po owie grudnia 1830 r. a wi c jeszcze przed rozpocz ciem dzia a
wojennych przewidywa , e wojna polsko-rosyjska musi si  zako czy  ca kowit
katastrof  dla Królestwa Polskiego15.

Równie  i inni pos owie pruscy pe ni cy swe misje dyplomatyczne
w Londynie, Pary u i Wiedniu tendencyjnie przedstawiali wydarzenia
warszawskie.

Z Londynu Heinrich Bülow w swym raporcie do Fryderyka Wilhelma III
z  10  marca  1831  r.  donosi ,  e  nale y  si  liczy  wkrótce  z  prawie  pewn
kapitulacj  Warszawy16.  Pose  pruski  w  Pary u  Werther,  nie  ukrywaj c  swego
nie yczliwego stosunku do polskich poczyna  dyplomatycznych w Anglii
i Francji z zadowoleniem donosi  swym w adzom w depeszy z 8 lutego 1831 r.

12  Ibidem, nr 6407, Schöler an Friedrich Wilhelm III, nr 90, St. Petersburg 17(29) grudnia 1830 r.,
s. 329.

13  Ibidem, nr 6407, Schöler an Friedrich Wilhelm III, St. Petersburg 13(25) grudnia 1830 r., s. 321.
„Ich habe nicht verhehlt dem Kaiserlichen Ministerio – dem erhaltenen Auftrage gemäß auch die
militairischen Anordnungen mitzuteilen, welche Eure Königliche Majestät in Bezug auf die
Ereignisse in Polen zu befehlen geruhet, und darf ein voraus der vollkommensten Genugtuung
darüber bei Seiner Majestät dem Kaiser mich überzeugt halten, da Höchst – Dieselben sich
bereits in diesem Sinne gegen mich ausgeprochen haben”.

14  Ibidem, nr 6408, s. 1, Schöler an Friedrich Wilhelm III 20 grudnia 1830 r. (1 stycznia) 1831 r.
„Aus Warschau ist die Nachricht eingegangen daß die Bauern im Königreiche Polen nichts
weniger als geneigt sind sich allen Beschwerden einer Winter Campagne auszusetzen”.

15  Ibidem, nr 6407, Schöler an Friedrich Wilhelm III, St. Petersburg 17(29) grudnia 1830 r., s. 329.
„Unterdeß nähert sich der Zeitpunkt der ernstesten Catastrophe für das Königreich Polen mit
starken Schritten”.

16  Ibidem, nr 5252, Bülow an Friedrich Wilhelm III, London 10 marca 1831 r., s. 390. „Par un
rapport officiel du Sieur Chad et ma lettre particulière du Comte Alopeus en date du 3 du courant
arrivés ici hier au soir, nous avons reçu la nouvelle importante que la reddition de Varsovie était
attendue incessamment”.
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o niepowodzeniu misji Wielopolskiego w Londynie i Pary u17. Natomiast pose
przy dworze austriackim Boguslaw Helmuth Maltzahn pisa  do króla, zanim
jeszcze do Wiednia dotar y wiadomo ci o bitwie pod Grochowem, e armia
rosyjska w Polsce nigdzie nie napotyka powa nego oporu i odniesie wkrótce
ca kowite zwyci stwo18.

Naczelny dowódca armii pruskiej, strzeg cej granic pruskich na
wschodzie, feldmarsza ek August von Gneisenau, widzia  w wojsku rosyjskim
i w caracie w razie przewidywanej wojny prusko-francuskiej19 najlepszego
sojusznika. W li cie do Aleksandra Czernyszewa z 12 lipca 1831 r. pisa : „Jako
poddany króla pruskiego i dba y o szcz cie i s aw  monarchii pruskiej uwa am
za swój obowi zek przes a  najlepsze yczenia dla armii rosyjskiej w wojnie,
któr  toczy”20. Wspomina tam te  o wielkich zas ugach po o onych przez cara
Aleksandra I w dziele umocnienia Prus i stwierdza, e Prusy obecn
niepodleg o  w du ej mierze zawdzi czaj  Rosji. W podobnym tonie pisa  do
feldmarsza ka genera  Czernyszew, przesy aj c mu yczenia i wyrazy
wdzi czno ci od cara Miko aja21. Na tle tej korespondencji do  dziwne wydaj
si  s dy niektórych Polaków utrzymuj cych, e Gneisenau potajemnie sprzyja
sprawie powstania22. W obliczu kl ski powstania, surowo os dzi  ca  przesz o
Rzeczypospolitej: „Polakom wspó czuje si  cz sto z powodu losu jaki im
przypad , ale spowodowali go oni sami przez niesnaski wewn trzne, przez
egoizm, przez upieranie si  przy niezbyt wybuja ej wolno ci szlacheckiej, przez
odmawianie rodków potrzebnych do rozwini cia dobrej si y zbrojnej, jak
wojsko i twierdze, przez sprzedajno  i z  polityk . Wielcy ludzie wyst puj
w ich dziejach, ale bardzo odosobnieni. W ko cu zabrali si  do nich s siedzi”23.

17  Ibidem, nr 4947, Werther an Friedrich Wilhelm III, Paris 8 lutego 1831 r., nr 12, s. 61.
„M. Wielopolski, envoyé par le Gouvernement révolutionaire de Varsovie en Angleterre, en
France pour solliciter pour ses  compatriotes des secours de ces deux Gouvernements vient
d’arriver de Londres à Paris. Il n’a rien obtenu du Gouvernement Britannique, et n’obtiendra rien
ici”.

18  Ibidem, nr 6038, Maltzahn an Friedrich Wilhelm III, Wien 8 lutego 1831 r., s. 71. „Toutes
nouvelles de ce pays paraîssent autoriser de plus en plus à l’espoir que l’armée russe n’éprouvera
pas une forte résistance”.

19  H. Delbrück, Das Leben des Feldmarschalls Grufen Neithard von Gneisenau, t. V, Berlin 1880,
s. 675, Gneisenau do Krausenecka, 19 maja 1831 r. „die Russen sind für uns sehr nützliche
Bundesgenossen und nicht zu fürchtende Feinde, dann mögen wir getröstet mit ihnen im
Bündniß bleiben, in einem Kriege gegen Frankreich uns nützliche Dienste leisten und früher oder
später bricht dieser Krieg demnach aus”.

20  Gneisenau do Czernyszewa, Pozna  12 lipca 1831, „Russkaja Starina” 1882, r. 23, nr 3, s. 840.
21  K. Linnebach, Karl u. Marie Clausewitz, Ein Lebensbild in Briefen und Tagebuchblättern,

Berlin 1917, s. 464. Clausewitz do ma onki 9 lipca 1831 r. pisze, e Gneisenau otrzyma  list od
genera a Czernyszewa. „Das Schreiben ist voll der schönsten Versicherungen von Seitens des
Kaisers für den Feldmarschalls”.

22  Ibidem, s. 442. List Clausewitza do ma onki z 1 czerwca 1831 r.
23  J. Feldman, Polska i Polacy w s dach polityków pruskich w epoce porozbiorowej, Katowice

1935, s. 17.
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Inny wybitny wódz pruski, feldmarsza ek Hermann Boyen, który od
zalecenia w swoim czasie odbudowy Polski przychyli  si  pod wra eniem
powstania listopadowego do systemu najostrzejszych represji, w faryzejski
sposób usprawiedliwia  polityk  ucisku i wynarodowienia wadami polskiego
charakteru.

Z g bok  nienawi ci  odnosi  si  do sprawy polskiej przebywaj cy na
pocz tku marca 1831 r. w Poznaniu Karl Philipp Gottfried Clausewitz. Ów
s ynny teoretyk wojenny w równym stopniu jak Polaków nienawidzi
niemieckich libera ów i w swych wyst pieniach uprzedza , e wprowadzenie
w ycie ich doktrynerskich d e  grozi zaburzeniem europejskiej egzystencji
Prus. Z naciskiem podkre la , e polsk , belgijsk  i w osk  rewolucj  nale y
ocenia  nie tyle jako wyraz naturalnych d e  tych narodów, ale raczej jako
wyk adnik francuskiej polityki pa stwowej24.  W  1831  r.  ukaza  si  memoria
Clausewitza zatytu owany Die Verhältnisse Europas seit der Theilung Polens.
Autor pisa  w nim: „Polaków i Francuzów od dawna nale y traktowa  jako
naturalnych sprzymierze ców. Pot ga niemiecka, le ca mi dzy tymi dwoma
pa stwami, jest przeciwnikiem tego naturalnego sojuszu. Nie mo emy
zaprzeczy , e w chwili obecnej uwolnienie Polski przy istniej cej sytuacji na
wschodzie i zachodzie jest yczeniem ludzko ci. Biada nam, gdyby Rosja
utraci a panowanie nad Polsk , a polskie prowincje: Litw , Wo y  i Podole
musia a ust pi  Polakom. Polacy i Francuzi podaliby sobie r ce nad ab . Z tego
wynika – ci gnie dalej Clausewitz – e kwestia polska podobnie jak belgijska
i w oska, dla naszych naj wi tszych interesów jest bardzo gro n  i wi e si
z problemem naszej w asnej egzystencji. Polska mo e odzyska  niepodleg o
tylko kosztem Austrii i Prus, a po uzyskaniu niezale no ci by aby wielce
niebezpiecznym s siadem dla obu tych pa stw, gdy  Polacy za daliby zwrotu
terenów zaj tych w trzech zaborach przez Prusy”25. W li cie do ma onki z 9
maja 1831 r. w nast puj cych s owach charakteryzuje powsta ców: „Ci ludzie
maj  tak wiele z udze  i nigdy nie mog  poj  innego interesu jak tylko swój”26.

Clausewitz, jako wytrawny polityk i wojskowy zdawa  sobie spraw , e
los Polski zale y g ównie od zwyci stw or a polskiego, gdy  te tylko wp yn
mog  na zmian  postawy mocarstw wobec Polski. By  on zdecydowanym
rzecznikiem daleko posuni tej pomocy Prus dla Rosji i w zdumienie wprawia  go
fakt, e Bernstorff ju  w pierwszej fazie wojny polsko-rosyjskiej nie udost pni
Rosjanom mostu pod Toruniem, co pozwoli oby przyspieszy  ostateczn  kl sk
powstania27. Najbardziej niekorzystnie przedstawia a si  w oczach Clausewitza
sytuacja Rosjan po ich kl skach pod Wawrem i D bem Wielkim w dniu

24  H. Oncken, Preussen und Polen im 19 Jahrhundert, „Deutschland und Polen” 1933, Berlin,
s. 225.

25  H. Rothfels, Carl von Clausewitz, Politische Schriften und Briefe, München 1922, s. 224.
26  K. Linnebach, Carl u. Marie Clausewitz, Clausewitz do ma onki 9 maja 1831 r., s. 436.
27  Ibidem, list z 17 marca 1831 r.
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31 marca 1831 r.28. Wobec zwyci stwa polskiego nad korpusem Rosena
i widomych oznak nieudolno ci wodza rosyjskiego, rzekoma kapitulacja
g ównych si  rosyjskich wydawa a si  przez jaki  czas zupe nie mo liw 29.
Dlatego te  nalega , aby feldmarsza ek Gneisenau skoncentrowa  podleg e sobie
cztery korpusy i pospieszy  na pomoc sojusznikowi30. W li cie jednak do swej
ma onki Marii przedstawia spraw  odmiennie, a mianowicie jakoby Gneisenau
mia  proponowa  królowi inwazj  prusk  w Polsce, podczas gdy on, Clausewitz,
nie wierzy, by król si  na ni  zgodzi , gdy  wówczas do wojny mog aby si
wmiesza  Francja31.

Clausewitz okre li  Polaków jako naród wysoce uzdolniony, który jednak
w ci gu ca ych stuleci pozostawa  w ród kulturalnych ludów europejskich
pó tatarskich i dzi  zmierza wskrzesi  to samo barbarzy skie istnienie32.

Znamienne, e historiografia niemiecka przy rozpatrywaniu wojny
polsko-rosyjskiej z 1831 r. powo uje si  bardzo cz sto na s dy Clausewitza33.
Clausewitz, podobnie jak pó niej Bismarck, doskonale rozumia  zwi zek polityki
Francji ze spraw  Polski, oraz to, e Prusy kieruj c si  swymi ywotnymi
interesami musia y wspólnie z Rosj  zwalcza  polski ruch niepodleg o ciowy.

Równie wrogo ustosunkowa  si  do powstania naczelny prezydent
po czonych prowincji Prus Wschodnich i Zachodnich, Teodor von Schön. Ju
w pocz tkach powstania listopadowego sugerowa  on swoim zwierzchnikom
w Berlinie, by Prusy wyst pi y zbrojnie po stronie Rosji, w celu jak najszybszego
st umienia powstania34. W swej korespondencji nie wró y  polskiemu powstaniu
adnych sukcesów, a ustawicznie przewidywa  jego bliski upadek35.

28  O. D browski, Clausewitz a kampania 1831 r., „Przegl d Historyczno – Wojskowy” 1931, t. 3,
s. 279.

29  O. D browski, Clausewitz a kwestia polska, „Polska Zbrojna” 11 grudnia 1930, nr 330, s. 5.
30 Aus dem Leben des Generals der Infanterie dr Heinrich von Brundt, cz. 2, Berlin 1869, s. 97-98.
31  K. Linnebach, Carl u. Marie Clausewitz, s. 247, Clausewitz do ma onki 6 kwietnia 1831 r.

„Das des Feldmarschalls Vorschläge über eine schnelle Teilnahme von unserer Seite vom
Könige angenommen werden sollten glaube ich selbst dann nicht, wenn der Krieg mit Frankreich
so gut als entschieden wäre”.

32  J. Feldman, Polska i Polacy... op. cit., s. 17.
33  B. Gebhardt, Deutsche Geschichte, cz. 3, Stuttgart 1960, s. 109. „Der polnische Aufstand von

1830/31 bedrohte den preussischen Staat durch eine revolutionäre Bewegung jenseits seiner
Grenzen in seiner territorialen Integrität, war für Preussen die polnische Frage als innen und
aussenpolitisches Problem gestellt. Unter den Zeitgenossen hat dies ebenfalls Clausewitz „Die
Verhältnisse Europas seit der Teilung Polens” am klarstem ausgesprochen”. Por. W.
Frauendienst, Preussens Staatbewußtsein und polnischer Nationalismus, „Das Östliche
Deutschland” 1959, s. 319.

34  WAP Pozna , Akta Naczelnego Prezydium, rkps 1390, vol. I, s. 3-5, Schön do hr. Lottum
15 grudnia 1830 r.

35  Ibidem, s. 63, Schön an hr. Lottum 10 lutego 1831 r. „So muß Warschau bald fallen und die
polnische Wirtschaft ein Ende haben”. Por. ibidem, Schön an hr. Lottum 6 stycznia1831 r. „Ich
vermute, daß diese polnische Geschichte in spätestens 6 Wochens zu Ende sein wird”.
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Nadzwyczaj nie yczliwa, w dodatku perfidna postawa wobec polskiego
powstania cechowa a konsula pruskiego w Warszawie, Juliusza Schmidta.
Zaledwie w par  dni po wybuchu powstania „z przyjaciela Wielkiego Ksi cia
Konstantego sta  si  on rzekomym przyjacielem i doradc  Rz du Narodowego
Polskiego”36. Wspó czesny pami tnikarz tak charakteryzowa  jego sylwetk
w przeddzie  powstania: „Konsul pruski J. Schmidt u ywa  od wielu lat zaufania
Wielkiego Ksi cia, w tym nawet roku prze cign  innych faworytów a  do
wielce poszukiwanego zaszczytu codziennego czytania dzienników francuskich
Jego Cesarzewiczowskiej Mo ci. Pan Schmidt posiada  w wysokim stopniu talent
pozyskania zaufania ka dego. Umia  wzbudza  mniemanie, e jego zdanie
o ka dej rzeczy zbli a o si  do tego jakie mu objawiano. Umia  tym bardziej
przed Wielkim Ksi ciem wyznawa  takie opinie polityczne jakie mu si
podoba y i naby  w oczach jego pewnej powagi”37. Nie lepszego zdania by
o Schmidtcie Stanis aw Barzykowski: „wielki otr, yd niemiecki, zbytnik,
rozpustnik, hulaka strwoni  on swoje, strwoni  cudze, zad u y  si , a na koniec po
naszym powstaniu zmarnowa  i rz du swojego pieni dze i potem w dalekie
drapn  kraje. Zr czny, przebieg y, obrotny mia  wielkie aski u Wielkiego
Ksi cia, a szczególniej od rewolucji lipcowej wzrós  w kredycie, bo przed
Konstantym udawa  wielkiego rewolucji przeciwnika. Obrotny i zr czny
wychrzta niemiecki by  równie wiernym s ug  swego rz du, jak i dworu
petersburskiego i od obydwóch zarówno wynagradzany by  i p atny38. Konsul
pruski, cz owiek sprytny i ruchliwy39 nie pozosta  w Warszawie bezczynny, lecz
pocz wszy od swego listopadowego spotkania z Konstantym, a sko czywszy na
obietnicach mediacji Prus w wojnie polsko-rosyjskiej, któr  udzi  Ch opickiego,
podejmowa  ustawiczne akcje maj ce na celu parali owanie dalszego rozwoju
powstania. Po redniczy  w uk adach mi dzy W adys awem Zamoyskim
a Wielkim Ksi ciem. Wspólnie z tym pierwszym doszli do przekonania, e „król
pruski jako cz owiek uczciwy móg by si  do zi cia odezwa  s owem pojednania
i powstrzyma  wojn  mi dzy powsta cami a Rosj ”40. Schmidtowi bardzo
zale a o na tym, by dyktatura Ch opickiego utrzymywa a si  jak najd u ej, gdy
bierno  dyktatora i polityka rokowa  kry a w sobie zapowied  szybkiego
rozwi zania sprawy polskiej po my li Rosji i Prus41.

W adze pruskie postanowi y wykorzysta  pobyt Schmidta w Warszawie
tak e dla celów szpiegowskich. Mia  zbiera  i przekazywa  Prusom szczegó owe

36  S. Askenazy, Dwa stulecia XVIII i XIX wiek. Badania i przyczynki, t. II, Warszawa 1901, s. 475.
37 Pami tnik pos u y  maj cy do historii pierwszych dni Powstania Polski 1830 r. przez oficera

sztabu polskiego, „Rocznik Towarzystwa Przyjació  Nauk Pozna skiego” 1866, t. 4, s. 12.
38  S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. I, Pozna  1883, s. 345 i 459.
39  E. Oppman, Warszawskie Towarzystwo Patriotyczne 1830/31, Warszawa 1937, s. 72.
40  Bibl. Kórnicka, rkps 1564, Niektóre szczegó y Powstania Narodu Polskiego w roku 1830

zebrane przez Cecyli  z Ko cielska hr. Dzia y sk , s. 25.
41  M. Mochnacki, Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830/31, Pozna  1863, s. 292.
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wiadomo ci dotycz ce si y i dyslokacji wojsk polskich, mapy, wa niejsze plany,
informacje o po czeniach strategicznych, stanie szos. Johann Wilhelm
Krauseneck, szef sztabu generalnego armii pruskiej przekaza  Schmidtowi
polecenia i oczekiwa  na nie szybkiej odpowiedzi42. W zwi zku z tym, wy oni a
si  kwestia powiadomienia o powy szych poleceniach Schmidta za
po rednictwem osoby zaufanej, dobrze w adaj cej j zykiem polskim. Poniewa
trudno by o o odpowiedni  kandydatur  w Berlinie, Bernstorff zwróci  si
z pro b  do Flottwella, by ten wyszuka  stosownego do tej misji kandydata w ród
pozna skich urz dników43. Na uwag  zas uguje fakt, e kopie depesz Schmidta
by y za po rednictwem Bernstorffa przesy ane Alopeusowi, dzi ki czemu dwór
carski i Dybicz byli doskonale poinformowani o sytuacji w Warszawie oraz
o polskich planach wojskowych44.

Równocze nie z t  akcj  Schmidt nie szcz dzi  wysi ków, by wpoi
Polakom przekonanie, e Prusy wobec powstania pozostan  bezwzgl dnie
neutralne45. Jeszcze przed powstaniem istnia a spora liczba osób, które wi za y
ze Schmidtem du e nadzieje. Jerzy Moszy ski, omawiaj c pami tniki
Pr dzy skiego, wspomina nawet, e „W adys aw Zamoyski Schmidta, konsula
pruskiego, obiera sobie za aposto a tej wiary, za rzecznika i protektora polskich
interesów u brata króla polskiego i cesarza Rosji”46.

Wypowiedzi Schmidta wp yn y w pewnym stopniu na ugodow
polityk  Ch opickiego, który najlepsze wyj cie widzia  w uk adach. Trafnie pisa
na ten temat August Soko owski w swej monografii o Pr dzy skim: „Wiele
przyczyni y si  do tego ba amuctwa konsula pruskiego Schmidta, niema o
zapewne i wp yw Lubeckiego. Pierwszy podsun  dyktatorowi my l mediacji
berli skiego dworu, drugi zar cza , e w Petersburgu dokona rzeczy
nadzwyczajnych”47.

Konsul pruski, podobnie jak i austriacki, posiadali na swoich us ugach
spor  liczb  szpiegów i p atnych agentów. Ze szczególnym oddaniem s u y

42  GStA Merseburg, Hist. Abt. III, 2.4.1., Abt. I, nr 8560, Krauseneck an Bernstorff,
10 stycznia1831 r.

43  Ibidem, Bernstorff do Flottwella. „Ob. Sie nicht unter der Zahl der dortigen Angestellten einen
zuverlässigen gewandeten und der polnischen Sprache kundigen Mann besitzen der sich zu der
diesfälligen Sendung an den General-Consul Schmidt eigne”.

44  Ibidem, Bernstorff an Alopeus 28 grudnia 1830 r. donosi, e przysy a kopie depesz Schmidta
„pour satisfaire plus promptement j’ai fait joindre aux copies de ces rapports les annexes en
original et j’ose Vous prier de vouloir bien me les restituer après en avoir pris connaître” i dodaje
przy tym: „je suis sûr que Votre Gouvernement n’en fera aucun usage qui pourrait compromettre
leur auteur”.

45  AGAD, AWC Powstania, rkps 638, s. 27, list bez podpisu z rozmowy ze Schmidtem. „Je suis
convainçu dit il, que la Prusse sera absolument neutre”.

46  J. Moszy ski, Geneza powstania listopadowego. Tom wst pny do pami tników genera a
Pr dzy skiego, Kraków 1909, s. 540.

47  A. Soko owski, Jenera  Ignacy Pr dzy ski w wietle w asnych pami tników, korespondencji
i nowszych bada , Kraków 1914 (1914), s. 68.
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Schmidtowi wspólnik warszawskiej firmy bankowej Samuela Frenkla, finansista
aski48.

Po detronizacji Miko aja pozycja Schmidta w Warszawie zosta a
powa nie zachwiana, gdy  dotychczasow  dzia alno ci  by  on ju  mocno
skompromitowany, a w prasie warszawskiej tu i ówdzie pojawia y si  przeciwko
niemu g osy krytyczne49. Dzia alno ci  Schmidta interesowa  si  szczególnie
Naczelny Prezydent Poznania Edward Flottwell, który w li cie do Bernstorffa
z 28 stycznia 1831 r. pisa : „Konsul generalny Schmidt jest bardzo podejrzany
przez parti  rewolucyjn  poniewa  twierdzi si , i  on potajemnie sprzyja
i popiera zamiary rz du cesarsko – rosyjskiego. W zwi zku z tym jest on ostro
krytykowany jednak e nie odwa ono si  jeszcze przeciwko niemu wyst pi ”50.
W zwi zku z detronizacj  i przewidywanym rozpocz ciem dzia a  wojennych,
w po owie lutego Schmidt opu ci  Warszaw . Odje d aj c o wiadczy , i
prawdopodobnie nieobecno  jego w Warszawie nie potrwa zbyt d ugo, gdy
czasowe jego odwo anie to tylko zwyk a grzeczno  – jak  dwór berli ski chce
wy wiadczy  dworowi petersburskiemu, z którym jest blisko zwi zany51.

W Polsce niektórzy postulowali, aby nadal zatrzyma  Schmidta
w Warszawie, przynajmniej do czasu, a  w adze pruskie nie zwolni
zatrzymanych w Prusach Polaków52. Wyjazd przedstawiciela Prus da  powód do
pojawienia si  pog osek, jakoby odwo anie to oznacza  mia o wmieszanie si
Prus do wojny w Polsce. W celu zdementowania tych pog osek ukaza  si
w „Merkurym” artyku , w którym dowodzono, e Prusy nie wypowiedz  wojny
Polsce ze wzgl du na Francj  i mo liwo  rozp tania wojny europejskiej, a na
skutek nieobecno ci Schmidta – gor cego zwolennika polityki rosyjskiej –
sprawa polska niewiele straci53. Zast pc  pruskiego konsula w Warszawie zosta
Precht – ten jednak e nie posiada  wi kszego zaufania w adz berli skich54.

48  S. Harburt, Noc listopadowa w wietle i cieniach historii i procesu przed Najwy szym S dem
Kryminalnym, Warszawa 1930, s. 28.

49  W. Kalinka, Jenera  Dezydery Ch apowski,  Pozna  1885,  s.  88.  Por.  GStA  Merseburg,  Hist.
Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 8560, s. 47, Flottwell do Bernstorffa, Pozna  28 stycznia1831 r.

50  GStA Merseburg,  Hist.  Abt.  II,  2.4.1.,  Abt.  I,  nr  8560, s.  27,  Flottwell  do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Pozna  28 stycznia 1831 r. „Der General Consul Schmidt ist bei der
revolutionairen Perthei sehr verdächtig gemacht, weil man behauptet, daß er insgeheim die
Absichten des Kaiserlich Russischen Gouvernements befördere und unterstütze; er wird deshalb
scharft critisiert; indessen wagt man nicht, gegen ihn etwas zu unternehmen”.

51  AGAD, AWC Powstania, rkps 638, list bez podpisu dotycz cy rozmowy ze Schmidtem
i wypowied  Schmidta: „C’est une simple politesse que la Cour de Berlin veut faire à celle de St.
Pétersbourg avec laquelle elle est si liée”.

52  „Goniec Krakowski” 14 lutego 1831, nr 35, s. 72.
53  „Merkury” 12 lutego 1831, nr 52, s. 334.
54  GStA Merseburg, Hist. Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 8562, Brenn do Ministerstwa Spraw

Zagranicznych 7 marca 1831 r.



76

Paszporty przez niego wystawiane nabiera y warto ci dopiero po potwierdzeniu
ich przez w adze policyjne Poznania lub Wroc awia55.

Równie  nieprzychylnie do kwestii polskiej ustosunkowali si  wy si
oficerowie i urz dnicy. Powody atwo odgadn , bo przecie  powstanie polskie
i mo liwo  wojny, mog y poci gn  za sob  utrat  ich dotychczasowych
intratnych stanowisk. „Gazeta Polska”, w numerze 29 z 30 stycznia 1831 r.
otwarcie pisa a: „Zdaje si , i  w ca ych Prusach tylko wy si urz dnicy i wy si
oficerowie wojska, hojnie ze skarbu p atni, s  za utrzymaniem dawnego
porz dku, zreszt  rz d na nikim polega  nie mo e”56. Tym bardziej wi c
wszelkie urz dowe raporty policji o powstaniu przedstawia y wydarzenia polskie
w jeszcze bardziej niekorzystnym wietle57.

Niech tnym powstaniu by  sprawuj cy naczelne dowództwo
w Pozna skiem genera  Roeder. W czarnych kolorach malowa  on charakter
Polaków. G ówny nacisk k ad  na wrodzony szlachcie polskiej duch rokoszu:
„Jak g boko si gniemy w przesz o  Polski, przedstawiaj  nieprzerwany niemal
a cuch przyk adów krn brno ci i buntów szlachty przeciw prawom i panuj cym

oraz walk magnatów przeciw tronowi lub pomi dzy sob /.../ Egoizm,
bezgraniczna ambicja i duma, zazdro  i nieopanowany poci g do niepokojów
znamionowa y od dawna polsk  szlacht  i dotrwa y a  do yj cych obecnie jej
potomków”58.

Wr cz wrogo do sprawy powstania odnios a si  prasa berli ska i pruska.
Ton nadawa a „Allgemeine Preussische Staats-Zeitung”. Gazeta ta wskazywa a
na to, e Polacy nie mieli adnych powodów do buntu, gdy  carat znany by  ze
swej agodno ci, a w wojnie z Rosj  nie maj  adnych szans na zwyci stwo. Inne
gazety pruskie, pozostaj ce pod wp ywem Berlina, zamieszcza y równie
nieprzyjazne Polsce artyku y. Ich celem by o przekona  czytelników, e
powstanie bynajmniej nie cieszy si  poparciem spo ecze stwa, a w ród rekrutów
zwerbowanych do wojska szerzy si  dezercja59. W przeciwie stwie do tego,
gazety pruskie s awi y dobre przygotowanie do wojny armii rosyjskiej
i ustawicznie przewidywa y blisk  kl sk  powsta ców60. Prasa berli ska

55  Ibidem, nr 8563, Brenn do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 7 lipca 1831 r.
56  AGAD, AWC Powstania, rkps 457, s. 36, pismo do komisji województwa p ockiego od

nadstra nika granicznego wydzia u w Dobrzyniu 31 grudnia 1830 r. „Duch mieszka ców
pruskich jest za zmian  rz du, prócz urz dników, którzy z powodu pobierania dobrych pensji s
kontenci i nie ycz  sobie zmiany”.

57  WAP Pozna , Akta Naczelnego Prezydium, rkps 1392, s. 24, Raport tajnej policji
z Bydgoszczy, 28 stycznia 1831 r. „Reisende aus Polen kommend versichern, daß dort große Not
herrsche und daß die Mehrzahl dortiger Einwohner gegen die Insurrection gesinnt sei”.

58  J. Feldman, Polska i Polacy, s. 17-18.
59  „Königlich Preussische Stettiner Zeitung” 25 lutego 1831, nr 16, Polnische Grenze vom

13 Februar.
60  „Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung” 17 lutego 1831, nr 40, Von der Polnischen Grenze

9 II. „Aus allem diesem läßt sich die Beendigung der ganzen Angelegenheit in kurzer Zeit
Februar voraussehen”.
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publikowa a cz sto obszerne artyku y o sprawie polskiej, jak równie
zamieszcza a obszerne wyj tki z gazet warszawskich, naturalnie odpowiednio
dobrane i opatrzone tendencyjnym komentarzem61.

W podobnym tonie, jak „Preussische Staats-Zeitung” wypowiada a si  na
tematy polskie „Breslauer Zeitung”, zape niaj c swe pismo z o liwymi
artyku ami, przepe nionymi jadem nienawi ci i fa szem wobec Polski62. Tak e
inne gazety, wychodz ce we Wroc awiu dowodzi y, e Rosja w swym zaborze
nie stosowa a wobec Polski ucisku i przemocy, a powsta cy bez g bszych
powodów chwycili za bro  i roszcz  sobie nies uszne pretensje do „ziem
zabranych”. By umniejszy  istotne znaczenie wypadków polskich, stara y si
utwierdzi  czytelników w prze wiadczeniu, e powstanie tylko w Warszawie ma
swoich zwolenników, za  poza stolic  panuje wsz dzie stary porz dek63.

Artyku y zamieszczane w tych gazetach nie by y wyrazem pruskiej
opinii publicznej, lecz jedynie – jak mo na mniema  – w skiej grupy rz dowej.
Niejednokrotnie w gazetach pruskich ukazywa y si  artyku y, pisane przez
rosyjskich konfidentów, g osz ce kult Dybicza i akcentuj ce sukcesy rosyjskie
i same kl ski polskie. „Preussische Staats-Zeitung” bardzo cz sto zamieszcza a
doniesienia z g ównej kwatery wojsk rosyjskich, których zapewne dostarcza
znajduj cy si  przy Dybiczu wys annik Prus, Karl Wilhelm Ernst Canitz64. To
pozwala zrozumie  powód odznaczenia przez cara naczelnego redaktora,
Philipsborna, orderem w. W odzimierza65. Nieprzypadkowo wi c, „Tygodnik
Petersburski” z wielkim uznaniem wyra a  si  o „Preussische Staats-Zeitung”
i cz sto zamieszcza  jej artyku y szkaluj ce spraw  polsk 66. Oczywi cie ta
rzucaj ca si  w oczy stronniczo  gazet berli skich mia a powodowa  – wed ug
„Kuriera Polskiego” – utrat  popularno ci w spo ecze stwie pruskim i sta e
zmniejszanie si  liczby ich prenumeratorów67, co jednak nie wydaje si
prawdopodobne. Zdaniem wielu mieszka ców Berlina bardziej zas ugiwa y na
zaufanie relacje zaczerpni te z gazet polskich, angielskich czy francuskich, ni
informacje publikowane w prorosyjsko nastawionych gazetach berli skich.
Pogl dy takie wskazuj  na pewn  przesad  i propagand , niemniej jednak,

61  H. Eile, Wybuch powstania listopadowego w wietle wspó czesnej prasy niemieckiej, „Kurier
Literacko-Naukowy”, nr 47, dodatek do numeru 323 „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”
z 25 grudnia 1929.

62  „Goniec Krakowski” 31 stycznia 1831, nr 24, s. 107, polemizuje z artyku em w „Breslauer
Zeitung”.

63  „Privilegierte Schlesische Zeitung” 22 stycznia 1831, nr 19, s. 276: „...daß: der Aufruhr dem
größtem Theil der Nation fremd sei”.

64  „Kurier Polski” 16 marca 1831, s. 338.
65  Ibidem, 9 maja 1831, s. 616, tak komentuje to wydarzenie: „Fa szowanie naszych aktów,

raportów urz dowych, wystawianie sprawy naszej w najczarniejszych kolorach nie zosta y bez
nagrody”.

66  „Tygodnik Petersburski” 15 maja 1831, nr 36, s. 257.
67  „Kurier Polski” 21 kwietnia 1831, s. 520, Artyku  z Berlina z 15 kwietnia 1831 r.
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w du ym stopniu by y one uzasadnione. Nie nale y bowiem zapomina
o zwi zku mi dzy umiarkowanym liberalizmem pruskim tego czasu, a postaw
antyrosyjsk  pewnych kó , co zw aszcza ju  po upadku powstania znalaz o swój
wyraz w znanych sympatiach niemieckich demokratów do polskich emigrantów.
Prasa polska ostro krytykowa a tendencyjno  gazet pruskich, a zw aszcza
„Preussische Staats-Zeitung”. „Kurier Polski” z 9 kwietnia 1831 r. pisa :
„Czytaj c »Gazet  Rz dow  Prusk « zdaje si , i  czyta si  pismo wychodz ce
pod powag  cenzorów z Petersburga wys anych”68.

Postawa Berlina w sprawie polskiej odbi a si  równie  niekorzystnie
w prasie innych krajów niemieckich, w której zamieszczano korespondencje ze
stolicy Prus. Na przyk ad w „Allgemeine Zeitung” z 18 lutego 1831 r. w artykule
z Berlina datowanym 13 lutego czytamy: „Ubolewa  wszak e naprzód wypada
nad ob kanymi, którzy przed ogromem pot gi rosyjskiej bez w tpienia musz
ulec”69. W jednym za  z artyku ów z Berlina, jakie zamie ci a „Leipziger
Zeitung”, znajdujemy stwierdzenie, e interes pruski wymaga, by Polska nigdy
nie odzyska a niepodleg o ci, gdy  wzmocniona i niepodleg a Polska by aby
bardzo niebezpiecznym s siadem dla Prus tak nad Wis , jak nad Renem70.

W podobnym tonie by  utrzymany artyku  z Prus z 25 grudnia 1830 r.
zamieszczony w nr 51 „Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen
Unpartheischen Correspondenten” z 7 stycznia1831 r. Autor artyku u celowo
umniejsza zasi g polskiego powstania i zaznacza, e entuzjazm dla niego
ogranicza si  tylko do Warszawy.

Korespondencje te mia y przeciwdzia a  krytycznym doniesieniom, jakie
publikowa y o post powaniu Prus wobec Polski gazety angielskie i francuskie.
W korespondencji z Berlina z 11 sierpnia, jaka ukaza a si  w „Allgemeine
Zeitung” z 16 sierpnia 1831 r. czytamy: „Nierozs dne napa ci angielskich
i francuskich dzienników na Prusy za ich post powanie wobec Polski trwaj
nadal i budz  tutaj niezadowolenie, poniewa  oparte s  na fa szywych
i zniekszta conych danych”.

W Berlinie ukazywa o si  tak e wiele broszur w j zyku niemieckim
i francuskim, zniekszta caj cych spraw  polsk , pisanych w duchu
prorosyjskim71. Tego rodzaju publikacje jaskrawo wskazuj  na kontynuacj
antypolskiej i antyfrancuskiej polityki pruskich kó  rz dowych z lat 1792-1794.
Przeciwko powstaniu wyst powa  równie  poeta berli ski Fryderyk August

68  Ibidem, 9 kwietnia 1831, nr 474, s. 449.
69  Bibl. Czart. rkps 3938, s. 64, Wyj tki z „Gazety Powszechnej Niemieckiej” 18 lutego 1831,

artyku  z Berlina z 13 lutego 1831 r.
70  „Leipziger Zeitung”, 3 czerwca 1831, nr 132, s. 1365, artyku  z Berlina z 31 maja 1831 r. „Wir

Preussen aber sobald wir nur über die Gegenwart hinaus blicken, können uns nicht verhelen, daß
ein selbständiges und erstarktes Polen uns ein höchst gefährlicher Nachbahr sein wird, gefährlich
an der Weichsel und am Rhein”. Podobnie twierdzi  Clausewitz.

71  „Tygodnik Petersburski” 31 marca 1831, nr 24, s. 170.
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Stägmann, mimo e by  libera em, a nawet opracowa  kiedy  wspólnie
z kanclerzem Karlem Augustem Hardenbergiem projekt uw aszczenia ch opów.

Pewne ko a berli skie ustosunkowa y si  jednak przychylnie do
powstania listopadowego. Istniej cej w Berlinie opozycji liberalnej nie podoba a
si  daleko posuni ta uleg o  Prus wobec Rosji. Alopeus skar y  si , e genera
Wilhelm Johann Krauseneck, szef sztabu generalnego, bliski libera om72, szerzy
opozycj  przeciw Rosji w korpusie oficerskim73. Gdy wiadomo  o wybuchu
powstania dosz a do Berlina, sam nast pca tronu mia  si  wyrazi  z sympati
o sprawie polskiej74. Potwierdzenie tej wiadomo ci znajdujemy w cytowanej ju
kilkakrotnie depeszy Wojciecha Grzyma y z Pary a z 5 marca 1831 r., w której
znalaz a si  nast puj ca wzmianka: „W rodzinie królewskiej ksi  nast pca
tronu zdaje si  zgadza  z opini  pospólstwa i klas  wy sz  nie nale c  do
dworu, która w tej chwili nieprzyjació  naszych szczerze nienawidzi”75.

W cukierniach i salonach berli skich spotykali si  te  oficerowie, a wielu
z nich mo na by o zaliczy  do grona przyjació  Polski76. Cukiernia Steheli
stanowi a centrum debat polonofilskich literatów, w ród których spotka  mo na
by o najcz ciej Karla Augusta Vornhagena z on  Rechel  i Edwarda Gansa.
Oczywi cie znajduj ce si  pod ostr  cenzur  dzienniki berli skie ani s owem nie
wspomina y o tych yczliwych nastrojach dla sprawy polskiej. Natomiast pewne
korespondencje z Berlina zamieszczane w „Allgemeine Zeitung” donosi y
o ywej sympatii berli czyków do powstania. W niektórych gazetach
niemieckich zawieraj cych doniesienia z Berlina znajdujemy krytyczne akcenty
pod adresem rz du. „Düsseldorfer Zeitung” w nr 150 z 28 czerwca 1831 r.
powo uj c si  na prywatne doniesienia z Berlina, pisa a „Ca a Europa gor co
sympatyzuje z Polakami. Dlaczegó  wi c rz d nasz pozostawia Polaków ich
losowi, a post puje tylko zgodnie z interesami Rosji”77. ród a polskie
wspominaj  te  o propolskich nastrojach w Gda sku i Berlinie. Na przyk ad
„Kurier Polski” z 20 marca tego  roku zamie ci  artyku  takiej tre ci:
„W Berlinie ca a publiczno  sprzyja sprawie Polski. Ka da wiadomo
o najmniejszym powodzeniu or a polskiego obudza wielk  rado , a obywatele
g o no z ni  wyst puj ”78. Ten sam dziennik z 4 maja 1831 r. pisa : „Jeden

72  H. Treitschke, Preussen und Bundeskriegswesen 1831, Forschungen zur brandenburgischen und
preussischen Geschichte, t. II, Leipzig 1889, s. 128.

73 Aus dem Leben, s. 95.
74  W. Hallgarten, Studien über die deutsche-Polenfreundschaft in der Periode der Märzrevolution,

München und Berlin 1928, s. 18.
75  Bibl. Czart., rkps 5304, s. 26, depesza Grzyma y z Pary a 5-14 marca 1831 r.
76  W. Hallgarten, Studien über die deutsche-Polenfreundschaft in der Periode der Märzrevolution,

München und Berlin 1928, s. 18.
77  „Allgemeine Zeitung” z 12 sierpnia 1831, nr 224, Berlin 7 sierpnia. „Hier in Berlin ist die

Sympathie für die Polen sehr groß und lebhaft”.
78  Bibl. Czart., rkps 5303, s. 228/9, list Gliszczy skiego z Gda ska. „W Berlinie nieszcz liwy, kto

przeciw Polakom mówi”. Por. „Kurier Polski” 20 marca 1831, nr 455, s. 396. „W Berlinie ca a
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Berli czyk w li cie do przyjaciela w Warszawie prosi , aby mu przys a  poczt
ga zk  z pami tnej olszyny grochowskiej”, a 28 czerwca informowa :
„W Berlinie lud zgromadzi  si  t umnie pod oknami pa acu królewskiego
wo aj c: »Precz z Moskalami«”. „Goniec Krakowski” z 20 stycznia donosi :
„W Niemczech osobliwie kobiety sprzyjaj  naszej sprawie. W Wiedniu i Berlinie
nosz  na szyi medaliony z cyfr  Ch opickiego, graj  i ta cz  mazury. M odzie
uniwersytecka wynosi pod niebiosa naszych m nych akademików”. To samo
pismo z 28 marca wspomina: „W Berlinie szlachetne serca zasy aj  nam
yczenia”. Natomiast „Dziennik Powszechny Krajowy” z 21 maja 1831 r.

w podnios ych s owach pisa : „Sprawa Polaków wznieca tu coraz wi kszy zapa
i mo na powiedzie , e obok zajmowania si  losem tego bohaterskiego narodu,
tak godnego mie  samodzielny byt i narodowo , niknie wszelka inna sprawa.
Najni sze nawet klasy ludu sprzyjaj  Polakom, a tacy, których zwykle nie
obchodzi y wypadki wielkiego wiata, chciwie dopytuj  si  o po o enie tej
sprawy. Lecz nie w samym tylko Berlinie, owszem, w ca ych Niemczech duch
taki panuje, a podró ni przybywaj c z rozmaitych okolic kraju powiadaj  o tym
z podziwem, chocia  gazety nasze milcz . Ka da najmniejsza wiadomo
z Polski wzbudza ciekawo  tutejszej publiczno ci, z oboj tno ci  przyj to
doniesienie o rozwi zaniu angielskiego parlamentu”.

Wydaje si  jednak, e we wszystkich tych relacjach zamieszczanych
w gazetach polskich tkwi pewna przesada.

Faktycznie sympatyzowa o z Polakami kilku berli skich profesorów
uniwersyteckich. Jednym z nich by  Edward Gans, profesor Uniwersytetu
Berli skiego, z którym wszed  w bli szy kontakt Wojciech Grzyma a. Gans by
rzecznikiem idei wyzwolenia Prus spod wp ywu Rosji, okazywa  yczliwo  dla
powstania polskiego i cieszy  si  uznaniem m odzie y i szerokiej publiczno ci.
Poza tym propagowa  my l osadzenia na tronie polskim ksi cia pruskiego,
niestety zabiegom jego po o y a kres berli ska policja79.

Za spraw  polsk  opowiada  si  równie  wybitny historyk, profesor
Uniwersytetu Berli skiego, Fryderyk Raumer, autor g o nej pracy o upadku
Polski. Zdecydowanie pot pi  on rozbiory Polski i rol  Prus w czasie rozbiorów,
a powstanie 1831 r. nazwa  „czynem bolesnym lecz bohaterskim”80. Rozprawka
Raumera zosta a skonfiskowana, a autor z trudem tylko unikn  wytoczenia mu
ledztwa dyscyplinarnego i gro by represji81. Dopiero Fryderyk Wilhelm III, po

publiczno  sprzyja sprawie Polski. Ka da wiadomo  o najmniejszym powodzeniu or a
polskiego obudza wielk  rado  a obywatele g o no z ni  wyst puj ”.

79  W. Smole ski, Dzieje narodu polskiego, cz. 2, Kraków 1898, s. 258.
80 Upadek Polski opisany przez Fryderyka von Raumera, tajnego radc  i profesora historii na

Uniwersytecie Berli skim z przedmow  Karola Forstera, Berlin 1871, s. 121. Por. „Dziennik
Powszechny Krajowy” 24 grudnia 1830, nr 359, s. 1751. „W Berlinie jeden z profesorów na
publicznej lekcji wspomnia  z zapa em o powstaniu warszawskim”.

81  A. Wojtkowski, Stosunek Prus i Niemiec do polskiego ruchu niepodleg o ciowego, w: Pami tnik
V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie, Lwów 1930, s. 618.
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przeczytaniu jego pracy, wzi  w obron  Raumera, a nawet poleci  mu, jako
uczciwemu i obiektywnemu historykowi, opracowanie na podstawie róde ,
bilateralnych stosunków prusko-polskich w latach 1830-1832. Ta bardzo
warto ciowa, jakkolwiek dyskusyjna rozprawka: Preussens Verhältnisse zu
Polen in den Jahren 1830 bis 1832 aus amtlichen Quellen dargestellt ukaza a si
drukiem dopiero w roku 185382. Widocznie cenzura berli ska nie zezwoli a na jej
druk we wcze niejszym okresie, mimo e autor cz ciowo usprawiedliwia
ówczesn  polityk  prusk . Przytoczone przez niego fakty wskazywa y jednak na
znaczne uzale nienie Berlina od Petersburga. Poza tym Raumer nie przemilcza
wi kszo ci zarzutów stawianych przez Polaków pod adresem tego pa stwa, ale
przytoczywszy je polemizowa  z ich tre ci . W ko ach uniwersyteckich Berlina
du o si  wówczas mówi o o konieczno ci wprowadzenia konstytucyjnych form
rz dów w Prusach. Opinie liberalne zaczyna y si  cieszy  coraz wi kszym
poparciem nawet w kr gach urz dniczych. Chc c zapobiec ich rozszerzaniu si ,
minister spraw wewn trznych Gustaw von Brenn poleci  w specjalnym
reskrypcie, który wszyscy urz dnicy musieli podpisa , by w rodowiskach
podleg ych jego ministerstwu nie dyskutowano o sprawach politycznych,
a zw aszcza o zagadnieniach ustrojowych pa stwa pruskiego83.

W Berlinie znajdowa o si  równie  grono przyja nie do Polski
usposobionych lekarzy. Najbardziej znany by  Karl Ferdinand Gräfe, lekarz
sztabu generalnego i jeden z dyrektorów Instytutu Chirurgiczno-Medycznego.
Gräfe urodzi  si  w Warszawie i przebywa  przez pewien czas w Polsce. Fakt ten
pragn  wykorzysta  Skrzynecki, wysy aj c do niego list w celu uzyskania za
jego po rednictwem poparcia u króla pruskiego84. Sprzyja  równie  Polakom
wybitny chirurg Johann Friedrich Diessenbach, który swego asystenta Augusta
Abegga wys a  do Polski85.

O wyje dzie lekarzy z Berlina znajdujemy wiele wzmianek we
wspó czesnej prasie niemieckiej. Wiadomo, e brak lekarzy by  spraw  bardzo
istotn  dla powstania. Z ko cem stycznia dosz y do Prus i Niemiec wiadomo ci,
e na Uniwersytecie Warszawskim otwarto trzymiesi czny kurs dla pomocników

82  H. Treitschke, Deutsche Geschichte, t. IV, Neuzehnten Jahrhundert, Lepzig 1927, s. 207-208.
83  M. Laubert, Stadt und Provinz Posen bei Ausbiuchs des Warschauer Novemberaufstands.

Deutsche Wissenschaftliche Zeitschnift f r Tolen 1930, Halt 19, s. 14, „um dem liberalen Kitzel
der Beamtenschaft entgegenzutreten”. Por. R. O. Spazier, Historia powstania narodu polskiego z
roku 1830 i 1831, t. III, Pary  1833, s. 207. Por. krytyk  tego zarz dzenia w „Journal des
Débats” z 17 stycznia 1831 r. „M. de Brenn le nouveau ministre de l’intérieur envoie il y a
quelques jours une circulaire aux fonctionnaires de son départament leur enjoignant de ne plus
parler de la politique et les menaçant de poursuites judicaires en cas de contravention. Cette
circulaire fait une si mauvaise impression”.

84  Bibl. Czart., rkps 3936, s. 7-10, list Skrzyneckiego z 3 marca 1831 r. „Lettre à M. Gräfe,
Médecin en chef de l’armée prussien et conseilleur privé à S. M. le Roi de Prusse”.

85  S. Kunowski, Deutsche Aerzte im Polenaufstand 1831, „Die Medizinische Welt” 12 grudnia
1931, s. 1805. „Gräfe nahm sich mit besonderem Eifer der polnische Sache an”.
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chirurgów. „Karlsruher Zeitung” z 18 marca 1831 r., podaj c wiadomo ci
z Berlina, pisa a: „Wyje d a st d wielu lekarzy z pozwoleniem rz du do
Warszawy, aby zaradzi  daj cemu si  tam odczu  brakowi s u by zdrowia”.
Wspomina o tym równie  „Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen
Unpartheischen Correspondenten” z 4 maja 1831 r.: „Wysy a si  st d szarpie
i p ótno oraz rodki medyczne. Rz d nie stawia adnych przeszkód. Pozwala si
równie  lekarzom spiesz cym z Pary a do Warszawy kontynuowa  ich podró .
Poniewa  liczba tych ostatnich okaza a si  zaskakuj co du a, poddano ich
egzaminowi ze strony tutejszych w adz medycznych. Egzamin wypad  na ich
korzy ”.

O pomocy lekarskiej  dla powsta ców wiadczy y te  wzmianki w prasie
insurekcyjnej. „Dziennik Powszechny Krajowy” z 27 marca podawa
wiadomo ci z Berlina: „Gdy przy wielkiej liczbie rannych w Warszawie brakuje
lekarzy, wi c naczelny nasz lekarz sztabowy Gräfe pos a  tam za zezwoleniem
rz du czterech lekarzy. Na wezwanie osób prywatnych wybiera si  tam jeszcze
kilku lekarzy i ju  wydano potrzebne paszporty. Damy zawsze gotowe do
udzielania pomocy, zaczynaj  ju  tak e skuba  szarpie”.

„Gazeta Warszawska” z 18 kwietnia, w doniesieniach z Berlina z 12
kwietnia 1831 r. pisa a: „Dla rannych wojowników polskich w Warszawie robi
tu w cicho ci bardzo wielkie sk adki, mianowicie posy aj  tam pieni dze
i bielizn . Zapewniaj , i  dostojna pewna osoba pos a a w tym celu tysi c
luidorów na r ce ksi cia Radziwi a, by ego namiestnika Ksi stwa Pozna skiego.
Zaj cie si  spraw  Polski jest tu powszechne i bardzo wielkie”. Ta sama gazeta
z 19 czerwca informowa a: „Jeden z lekarzy berli skich, nie mog c osobi cie
przyby  do Warszawy, a pa aj c ch ci  przyniesienia ulgi wojownikom polskim,
tak zaszczytnie broni cym ojczyzn  i praw ludu, przys a  na r ce swego
przyjaciela maszyn  wraz z opisem, któr  wynalaz , a za pomoc  tej e goi
mo na w bardzo krótkim czasie z amane nogi”.

Prasa berli ska opublikowa a nazwiska tylko pi ciu lekarzy: Bielinga,
Döbereinera, Goldberga, Herzberga i Lachmanna, którzy udali si  do Polski.
Mamy jednak podstawy do przypuszcze , e by o ich znacznie wi cej. Brakuje
te  urz dowych akt czy dokumentów dotycz cych wyposa enia wyje d aj cych
lekarzy. W ka dym razie dzia alno  ofiarodawcza na rzecz powstania
rozpocz a si  w Berlinie ju  w maju 1831 r., co wiadczy o szybkiej inicjatywie
mieszcza stwa berli skiego.

Heinrich Brandt w swym pami tniku cz sto wspomina o zebraniach kó
liberalnych – w ród których znajdowali si  przyjaciele Polski – odbywaj cych
si  w Berlinie, podaje jednak, e przy omawianiu i ocenie spraw polskich
kierowano si  raczej uczuciem, a nie rozs dkiem86. Natomiast siedziba
rosyjskiego ambasadora Alopeusa s u y a, jak podaje Brandt, za miejsce spotka

86 Aus dem Leben..., op.cit., s. 51.
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licznych przyjació  Rosji. St d rozchodzi y si  odpowiednio zabarwione
wiadomo ci po ca ym Berlinie. Tu by o ród o informacji dla gazet berli skich,
które pisz c o wypadkach warszawskich informowa y najcz ciej, e
w Warszawie pot guje si  z dnia na dzie  niepokój i zamieszanie, st d te
podawane by y doniesienia z g ównej kwatery wojsk rosyjskich. Na skutek tych
mocno tendencyjnych relacji o powstaniu, stronnictwo rosyjskie traci o coraz
bardziej wp ywy, a opozycja stawa a si  coraz bardziej pot na.

Nastroje panuj ce w Berlinie silnie niepokoi y Alopeusa.
Niezadowoleniu temu da  wyraz w jednej z depesz, w której wskazuj c na
przychylno  króla pruskiego wobec Rosji, ostro skrytykowa  stanowisko
ówczesnego rz du berli skiego. Zdaniem Alopeusa sk ada  si  on ze
zgromadzenia starców bardzo czcigodnych, ale bardzo zgrzybia ych, od których
niepodobie stwem by o wymaga  bystro ci i energii potrzebnej przy
wykonywaniu zamierzonych planów87.

Równie  historyk rosyjski Szczerbatow w swej pracy Kampania polska
ksi cia Paskiewicza dokonuje ostrej krytyki postawy ówczesnego rz du
pruskiego i gani go za – jego zdaniem – zbyt opieszale udzielan  pomoc armii
rosyjskiej i niew a ciwe stanowisko wobec wojny polsko-rosyjskiej. Pisze on:
„Sam tylko król pragn  szczerze pomaga  Cesarzowi, ale jego ministrowie
Ancillon, baron Alvensleben, hr. Lottum i Schuckmann odznaczali si
ma odusznym brakiem stanowczo ci i korzystali z ka dej okoliczno ci, by
zaznaczy  sw  zupe n  neutralno  w wojnie Rosji z powstaniem Polski.
Choroba pierwszego ministra pruskiego hr. Bernstorffa powik a a mocno
stosunki prusko-rosyjskie. Król Fryderyk Wilhelm III okazywa  yw  sympati
dla energii cesarza Miko aja I w jego walce przeciw powstaniu. Ale
podejrzliwo  charakteru królewskiego i brak stanowczo ci nie mog y wp yn
na ministrów, by zaj li nale yt  postaw  w stosunkach politycznych88.
Przytoczona relacja jest mo e w swej wymowie zbyt skrajna, w ka dym razie
s owa „zupe na neutralno ” wydaj  si  jednak w wietle tego, co dzia o si
w rzeczywisto ci, pewnym pomieszaniem poj .

Reprezentant Rosji w Berlinie Dawid Alopeus nie ukrywa  swoich
zarzutów przeciw pu kownikowi Willisenowi ze sztabu generalnego twierdz c,
e reprezentuje on kurs antyrosyjski. Pose  rosyjski nie móg  znie  s ynnych

artyku ów Willisena w „Militair Wochenblatt”, w których ten oficer pruski
bardzo obiektywnie i bezstronnie dokonywa  opisu i analizy dzia a  wojennych
polsko-rosyjskich. Poddawa  on krytyce strategi  rosyjsk , a Polakom udziela

87  Martens, Recueil des Traités et conventions condus par la Russie avec les puissonces
étrangéres, t. VII, Petersburg 1889, s. 175, depesze hr. Alopeusa 20 sierpnia 1831 r. i 23 lutego
1831 r.

88  M. M. Szczerbatow, Kampania polska ksi cia Paskiewicza w 1831 r., Warszawa 1899, s. 45.
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yczliwych rad i wskazówek89. Opisuj c bitw  pod Grochowem stwierdza , e
by a ona przez Polaków dobrze przygotowana i prowadzona z wielk
znajomo ci  sztuki wojennej90. Analizuj c za  dzia ania rosyjskie zarzuca
Dybiczowi pope nienie wielu taktycznych i strategicznych b dów podczas
tocz cych si  dzia a  wojennych91. Józef Doliwa – G bocki trafnie stwierdza ,
oceniaj c wypowiedzi Willisena, e strona polska nie umia a korzysta  z b dów
Dybicza92. Z du ym uznaniem ocenia  Willisen rol , jak  odegra  Skrzynecki
w bitwie pod Dobrem. Franciszek W yk w swym pami tniku tak o tym pisze:
„Rozporz dzenia wydane i raport ci gn y na siebie obcych i swoich uwag .
Pierwszy pu kownik pruski Willisen odda  ho d s uszny w swem pi mie [Militair
Wochenblatt] temu dowódcy”93.

Artyku y Willisena tak bardzo wyprowadzi y Alopeusa z równowagi, e
w rozmowie z Brandtem o wiadczy : „Wielu z waszych panów jest
nieprzychylnie ustosunkowanych dla rosyjskiej sprawy”; kontynuuj c za
rozmow  g boko wzburzony doda : „Wszystko to wiadczy o tym, jakoby
ca kiem zapomniano, co Rosja zrobi a dla Prus w 1813 r.”94. Alopeus
wystosowa  nawet odpowiedni  not  do Bernstorffa, narzekaj c, e artyku y
Willisena zawieraj  yczliwe wskazówki dla buntowniczych poddanych
i pozostaj  w sprzeczno ci z przyjaznymi stosunkami Prus wobec Rosji oraz
wiadcz  o jawnym poparciu dla powsta ców95. Pruski minister wojny Ernst von

Haake wyrazi  równocze nie obaw , e artyku y powy sze mog  dotrze  do
Polski, gdzie zostan  przet umaczone, a ze wskazówek Willisena mo e
skorzysta  polska armia96. Na skutek zabiegów Alopeusa rz d pruski zabroni
dalszego drukowania prac na temat kampanii polsko-rosyjskiej i zmieni  sk ad

89  „Allgemeine Zeitung” 14 kwietnia 1831 nr 104, Berlin 28 marca 1831 r. „Der größte Theil der
Offiziere spricht diese Sympathie [für Polen] unverhohlen aus, im Militairwochenblatte
erscheinen gute Rathschläge wie es die Polen zu machen hätten”. Por. „Dziennik Powszechny
Krajowy”, nr 113 z 25 kwietnia 1831, s. 288. „Tygodnik Wojskowy «Militair Wochenblatt»
zawiera dobre rady jak Polacy post powa  winni”.

90  „Militair Wochenblatt” 19 marca 1831, nr 769, „Zur Übersicht des jetzigen polnischen Krieges”,
s. 4462: „Die Schlacht bei Grochow scheint in ihren taktischen Einzelnheiten von den Polen mit
vieler Gefechtskenntnis geführt worden zu sein”.

91  K. W. Willisen, Theorie des grossen Krieges, Berlin 1840, s. 19-20.
92  J. Doliwa-G bocki, Wspomnienie z roku 1830-1831, Pami tnik spisany w roku 1835, Kraków

1895, s. 119.
93  F. W yk, Powstanie Królestwa Polskiego w roku 1830 i 1831, Pami tnik spisany w roku 1836,

Kraków 1895, s. 67.
94 Aus dem Leben...op. cit., s. 94-95. „Es scheint überhaupt, als habe man ganz vergessen was wir

1813 für Preussen gethan”.
95  GStA  Merseburg,  Hist.  Abt.  II,  2.4.1.,  Abt.  I,  nr  8560,  Bernstorff  do  Krausenecka  7  maja

1831 r., s. 75 oraz ibidem, s. 73, Krauseneck do Bernstorffa 12 kwietnia 1831 r.
96  Ibidem, s. 71-72, Haake do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 7 kwietnia 1831 r. „daß der

Aufsatz werde nach Polen kommen, dort ins polnische übersetzt, und nun bei der Armee gleich
Anwendung von den dann aufgestellten Maximen gemacht werden”.
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redakcyjny „Militair Wochenblatt” za  autora wspomnianych artyku ów wys ano
na l sk97.

Z sympatiami na rzecz powstania spotka  si  mo na by o nie tylko
w Berlinie, lecz tak e na terenie ca ego pa stwa pruskiego. Na przyk ad „Abend
Zeitung” redagowany w Dre nie i Lipsku w numerze 221 z 7 wrze nia 1831 r.
podawa  w korespondencji z Kwidzynia z 2 sierpnia: „Rozwój polskiej sprawy
tak tu, jak i wsz dzie jest ledzony z nies abn cym napi ciem. Najlepsi pruscy
patrioci ycz  Polakom sukcesów, poniewa  s  przekonani, e Polska mog aby
istnie  obok Prus, bez straty dla tych ostatnich, gdyby tylko dyplomatyczna akcja
ruszy a z miejsca”98.  „Gazeta  Polska”  z  czerwca  1831  r.  w  numerze  149
podawa a: „Listy z Berlina donosz , i  nie tylko mieszka cy Berlina, ale i po
prowincjach pruskich sprzyjaj  sprawie polskiej. Doniesienia gazet berli skich,
a osobliwie »Gazety Rz dowej Pruskiej«, tudzie  Królewickiej adnej ju  nie
maj  wiary”.

Szereg kupców z K ajpedy przyje d a o do polskich oddzia ów
walcz cych na Litwie dowo c im bro , proch, o ów i sukno99. Ponadto udzielali
oni pomocy rannym polskim powsta com100. Nawet do pos a pruskiego
w Petersburgu, Schölera, dochodzi y pewne wiadomo ci o tym, e mieszka cy
Prus Wschodnich, zw aszcza z okolic Elbl ga, sprzyjaj  sprawie polskiej.
W swym li cie z Petersburga do ministra spraw zagranicznych w Berlinie
reprezentant Fryderyka Wilhelma III pisa  7 maja 1831 r.: „...opinia publiczna
poddanych Prus, zarówno tych znad granicy jak i innych prowincji bardziej jest
po stronie Polaków jak Rosjan”101.

Autor powa nej monografii o powstaniu listopadowym, wydanej wkrótce
po jego upadku, Richard Spazier, równie  wspomina o polonofilskich nastrojach
w ród mieszka ców Prus. Pisa  on mianowicie: „Nie tylko w nowych pruskich
prowincjach, lecz i w Szl sku, we Wschodnich i Zachodnich Prusach, a nawet w
Marchii przyjmowano ka d  wiadomo  o zwyci stwie Polaków z jak
najwi ksz  rado ci , ka d  za  niepomy ln  ze smutkiem, a cz sto spijano
wiwaty w publicznych towarzystwach za pomy lno  or a polskiego. Najni sze

97  „Kurier Polski” 24 maja 1831, nr 517.
98  F. Smitt, Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren 1830 und 1831,

Berlin 1848, B. III, s. 93, w przypisie: „die Begeisterung für die Polen auch einen großen Theil
der Preussen ergriffen hatte”.

99 Pami tnik Onufrego Jacewicza w: H. Mo cicki, Powstanie 1831 r. na Litwie, Wilno 1931, s. 36.
100 WAP Pozna , Akta Naczelnego Prezydium, rkps 1390, s. 217, Schön do hr. Lottum, Królewiec

25 kwietnia 1831 r. „Ein Memelscher Kaufmann ist vom dortigen Magistrat zur Verantwortung
gezogen wegen Sammlung und Ablieferung milder Gaben für die verwundeten Insurgenten in
Russisch – Litthauen”.

101 GStA Merseburg, Hist. Abt. II, 2.4.1., Abt. I, nr 6407, Schöler do Fryderyka Wilhelma III,
2 lipca 1831 r. „daß er in Ostpreussen namentlich in der Gegend von Elbing viel Theilnahme für
die Polen wahrgenommen habe”.
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nawet stany w Prusach, wyrobnicy i wie niacy, yczyli bez wyj tku Polakom
zwyci stwa i objawiali jak najwyra niej nienawi  przeciwko Rosjanom”102.

Zwróci  nale y uwag , e tamtejsza gazeta „Elbinger Anzeiger” nie by a
widocznie pod zbyt szczeln  cenzur , skoro mo na by o w niej znale  w 1831 r.
yciorysy s awnych Polaków, jak Ko ciuszki i Niemcewicza, czy przywódców

powstania listopadowego, jak Ch opickiego i Skrzyneckiego103.
Z przejawami sympatii na rzecz powstania mo na si  by o spotka

równie  w okolicach K ajpedy i Królewca. Zwróci  na to zreszt  uwag  w swych
pami tnikach Ignacy Domeyko, który wraz z oddzia em Ch apowskiego szuka
tam schronienia w lipcu 1831 r. „Wiedzieli my, e mieszka cy tej cz ci Prus,
mianowicie Memla i Królewca, byli nam przychylni, od nich powsta cy nasi
mudzcy kupowali bro  i amunicj , oni raczej pewniej i na ka dym punkcie

mogli nam u atwi  powrót ma ymi partiami przez granic . Na nich pewniej ni
na króla mogli my liczy  i niejeden z nas liczy ”104.

Oceniaj c jednak ca o ciowo wp yw polskiego powstania na Prusy i rol
pruskiej opinii publicznej wypada stwierdzi , e jakkolwiek wydarzenia znad
Wis y wywar y na monarchii Fryderyka Wilhelma III pewien wp yw, to jednak
nie doprowadzi y do adnego konkretnego rezultatu. Na przyczyn  tego stanu
rzeczy trafnie zwróci  uwag  Marcin Smarzewski w swym pami tniku pisz c:
„Niemcy przenosz c Essenfreiheit nad Pressefreiheit nie stoj  ani o narodowo ,
ani o swobody Polaków, w Prusach najbli ej zainteresowanych w tym, aby nahaj
kozacki w oczy nie laz , armia zupe nie odr bna od ludu stanowi kast , a na
koniec jak bywa o, tak jest”105.

102 R. O. Spazier, Historia powstania narodu polskiego z roku 1830 i 1831, t. III, Pary  1833,
s. 207.

103 „Elbinger Anzeiger” 5 lutego 1831, nr 10: yciorys Niemcewicza; 16 marca 1831, nr 21:
yciorys Ko ciuszki; 9 kwietnia 1831, nr 28: yciorys Skrzyneckiego; 26 stycznia 1831, nr 7:
yciorys Ch opickiego.

104 Pami tnik Ignacego Domeyki (1831-1838), wyd. J. Tretiak, Kraków 1908, s. 40.
105 M. Smarzewski, Pami tnik 1809-1831, oprac. F. Sawicka, Wroc aw 1962, s. 266-267.
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Mariusz Nowak

JAN KANTY ZAMOYSKI (1900-1961)
- DZIA ACZ GOSPODARCZY I SPO ECZNY NA S OWACJI

Wed ug opinii politologa: „znacz ce osi gni cia Polaków na obczy nie
s  znane i poznawane naukowo ju  od XIX stulecia. Sukcesywnie bada si
osi gni cia techniczne i naukowe polskich emigrantów. Czyni to zarówno
literatura krajowa, jak i obcoj zyczna. Jakkolwiek ostatni okres przyniós  swoisty
renesans w badaniach biograficznych, a problemami emigracji zacz y zajmowa
si  kolejne o rodki akademickie, to jednak kwestie te przynosz  coraz to nowe
ustalenia poszerzaj ce horyzonty badawcze”1.

Potwierdzeniem tego s  wyniki studiów realizowanych przez wielu
wspó czesnych badaczy, m.in. w kwestii dziejów Polonii na S owacji
w pierwszej po owie XX w. W ich wyniku przypomniano szerzej raczej nieznan
posta  dzia acza spo ecznego i ekonomicznego Jana Kantego Zamoyskiego.

Urodzi  si  on w Krakowie w dniu 17 sierpnia 1900 r. jako najm odszy
z siedmiorga potomstwa Andrzeja Przemys awa hr. Zamoyskiego (1852-1927)
i Karoliny Marii Józefy z ks. de Bourbon des Deux-Siciles (1856–1941). Jego
ojciec by  w a cicielem dóbr rodowych w ówczesnym Królestwie Polskim
(Podzamcze, Maciejowice, Trzebie ) oraz maj tku ziemskiego nabytego
w 1882 r. na Spiszu. Stanowi  go zamek z przyleg o ciami w Starej L’ubovni,
dobrze prosperuj ce gospodarstwo le ne w Mnišku-Pilhovie i zak ad
uzdrowiskowy w Vyšnich Ružbachach (w okresie mi dzywojennym posiad o ci
te obejmowa y area  ponad 1 300 ha). Tam te  na sta e przebywa  on wraz z on
oraz potomstwem ( tak e z Janem Kantym).

Nasz bohater w okresie dzieci stwa i wczesnej m odo ci by  wychowany
przez rodziców w atmosferze zaanga owania w sprawy publiczne i spo eczne
kraju. Wyniós  z domu starann  formacj  wiary katolickiej i wiadomo
odpowiedzialno ci z racji pochodzenia za losy swego rodzinnego kraju. Du
rol  odegra  w jego edukacji zakonnik, ojciec L’Abbe oraz nauczyciele
z gimnazjum w Tarnowie.

M ody arystokrata okaza  si  osob  uzdolnion  (biegle w ada  j zykiem
francuskim, rosyjskim, zna  ponadto niemiecki i w oski), co dawa o mu
mo liwo  swobodnego poruszania si  w salonach towarzyskich w Polsce oraz

1 J. Knopek, Stanis aw Bartnicki (1931-1993). Pedagog i organizator uniwersytetu w Nigerii,
„Rocznik Polonii”, 2006, nr 2, s. 138.
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zagranic . Zaskakiwa  przy tym tolerancj  i otwarto ci  na wyg aszane w jego
obecno ci odmienne pogl dy, cho  z drugiej strony umia  doskonale broni
w asnych racji. Najm odszy syn Andrzeja Zamoyskiego zyskiwa  przez to
uznanie jako osoba komunikatywna, a jednocze nie niezwykle taktowna. Te
cechy jego osobowo ci ujawnione od dzieci stwa zwróci y uwag  ojca, który
widzia  w nim kontynuatora swych dotychczasowych dzia a , prowadz cych do
utrwalenia znaczenia roli rodu Zamoyskich na s owackim Spiszu. St d te  hr.
Andrzej Przemys aw pragn  by jego syn odby  studia na kierunku rolniczym lub
ekonomicznym we Lwowie lub Krakowie.

Plany te zosta y przesuni te w czasie, gdy  u schy ku 1918 r. Jan Kanty
zg osi  si  ochotniczo do s u by w odradzaj cym si  Wojsku Polskim. W latach
1919-1921 bra  udzia  w wojnie polsko-radzieckiej. Po demobilizacji, wiosn
1922 r. powróci  do ojca na s owacki Spisz wraz z matk  oraz siostr  Mari
Karolin  (które przez ca y okres wojny oczekiwa y na jego powrót w rodowych
dobrach nadwi la skich w Maciejowicach). Przez kolejne cztery lata, tj. do
1926 r. Jan Kanty studiowa  ekonomi  w Szkole Nauk Politycznych w Pary u.
Pobyt w stolicy Francji zaowocowa  tak e znajomo ci  z kuzynk  króla
hiszpa skiego Alfonsa XIII, ksi niczk  Izabel  de Bourbon des Deux-Siciles
(1904-1985), córk  infanta hiszpa skiego, ks. Karola oraz infantki hiszpa skiej,
ks. Asturii – Marii de las Mercedes. Ich lub zawarty w dniu 9 marca 1929 r.
w Pary u by  wydarzeniem towarzyskim, zaznaczy  si  udzia em reprezentantów
dworu hiszpa skiego i arystokracji z wielu krajów europejskich. Ich po ycie
ma e skie uk ada o si  pomy lnie; z powy szego zwi zku pochodzili: Karol
Alfons (1930-1979); Maria Krystyna (1932-1959); Józef Micha  (1935-) i Maria
Teresa (1938).

M oda para osiad a na sta e w zamku starolubovnia skich na S owacji,
gdzie Jan Kanty spo ytkowa  sw  wiedz  zdobyt  na studiach ekonomicznych,
daj c si  tam pozna  jako aktywny dzia acz gospodarczy. W latach 1929-1932
podj  on dzia ania, których rozmach oraz znaczenie dla poprawy infrastruktury
uzdrowiskowej S owacji zyska y du y rozg os w tym kraju. Zmodernizowa
wówczas infrastruktur  kurortu w Vyšnich Ružbachach, inwestuj c w budow
nowoczesnych obiektów mieszkalnych i us ugowych (m.in. nowe uj cie wód
termalnych, luksusowe hotele „Strandhotel”, „Bia y Hotel” oraz „Dom
Szwajcarski”). Powszechn  uwag  ówczesnej czechos owackiej opinii publicznej
zwraca a kwestia wybudowania najwi kszego w tym czasie na terenie S owacji,
odkrytego basenu p ywackiego wraz z wyposa eniem w urz dzenia, zgodne
z najnowszymi zdobyczami techniki (przebieralnia dla kilkuset kuracjuszy,
zespó  skoczni dla zawodników p ywackich, basen dla dzieci i m odzie y oraz
dwa du e obiekty restauracyjne).

W wyniku intensywnych prac inwestycyjnych i modernizacyjnych,
realizowanych w Vyšnich Ružbachach w latach 1928-1933, powsta  nowoczesny
kompleks uzdrowiskowy, oferuj cy szerok  gam  us ug balneologicznych



89

(klasyczne formy k pieli termalnych, zabiegów borowinowych, lecz tak e innych
nowoczesnych metod leczniczych). Uzdrowisko w Vyšnich Ružbachach (obok
Popradu czy Levo y) stanowi o wa ne centrum kultury na Spiszu, oferuj cej
sezonowe propozycje teatralne i estradowe, natomiast ca oroczne dzi ki
dost powi do dobrze wyposa onej biblioteki oraz kina. Nie poprzestaj c na tych
rezultatach Zamoyski rozbudowa  infrastrukturalne zaplecze, umo liwiaj ce
uprawianie dyscyplin wodnych, tenisa ziemnego, a w okresie zimowym
narciarstwa i hokeja na lodzie. Dzi ki temu Vyšnie Ružbachy sta y si  znanym
o rodkiem sportów letnich i zimowych w mi dzywojennej Czechos owacji.
W a ciciel kurortu organizowa  zawody sportowe w ró nych dyscyplinach
sportowych, zw aszcza je dziectwie o „Puchar Zak adu K pielowego Hrabiów
Zamoyskich”.

Równocze nie hr. Jan Kanty Zamoyski podj  prace modernizacyjne we
w asnym gospodarstwie rolnym, maj cym – wobec uzdrowiska – pe ni  funkcje
aprowizacyjne. Skutkowa y one rozbudow  sektora hodowlanego i zbo owego,
budow  nowych obiektów gospodarczych (spichlerzy, magazynów, chlewni, itp.)
oraz ich mechanizacj  (po zakupie ci gnika i maszyn rolniczych oraz
samochodów ci arowych). Powy sze dzia ania przynosi y zyski, cho  dalekie
od oczekiwanych. Pami tajmy, i  hr. Zamoyski prowadzi  swe inwestycje w
okresie wielkiego kryzysu ekonomicznego, st d te  obarczone one by y du ym
ryzykiem. Tym bardziej, i  wi kszo  rodków jakie na nie pozyska , pochodzi y
z kredytów uzyskanych od banków i osób prywatnych. Ich zaniepokojenie budzi
fakt, i  w po owie 1934 r. zad u enie hr. Jana Kantego Zamoyskiego niemal
równa o si  warto ci ca ego maj tku starolubovnia skiego. Wierzyciele
dostrzegali tak e fakt, i  kryzys wp yn  na spadek frekwencji rekonwalescentów
w uzdrowisku w Vyšnich Ružbachach. W konsekwencji, we wrze niu 1935 r.
kredytodawcy uzyskali s dowy zarz d przymusowy, który zajmowa  si
wypracowaniem rodków przez dobra Zamoyskiego, które by y kierowane na
sp at  jego zobowi za .

W tym te  okresie, pomimo finansowych problemów, hr. Jan Kanty
d y  do realizacji planów swego ojca – Andrzeja Przemys awa, zwi zanych
z powo aniem regionalnego muzeum spiskiego. Jego siedziba mia a znale  si
w jednym ze skrzyde  zamku w Starej L’ubovni. Ekspozycja otwarta dla
s owackiej i zagranicznej publiczno ci propagowa aby dorobek kultury
materialnej Spisza. Na jej podstawowy zasób z o y  si  mia a kolekcja dzie
sztuki, militariów oraz poloników. Uzupe nieniem ekspozycji mia a by
biblioteka rodowa, udost pniaj ca wolumeny dla zainteresowanych. Z my l
o wprowadzeniu w ycie tej idei, w latach 1932-1934 Jan Kanty podj
przebudow  cz ci obiektów zamkowych. Jednak nie za atwione problemy
finansowe spowodowa y w drugiej po owie lat trzydziestych ub. wieku
zawieszenie prac budowlanych i realizacji koncepcji muzeum spiskiego.
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Niemniej prób  ratowania powy szej idei by o – u schy ku lat
mi dzywojennych – nawi zanie regularnej wspó pracy z polskimi seminariami
duchownymi (co wynika o z tradycji rodowej Zamoyskich i Bourbonów, ich
religijno ci i przywi zania do Ko cio a katolickiego). Jej rezultatem by o m.in.
przyjmowanie grup kleryków na wakacyjny odpoczynek. Magnesem
przyci gaj cym m odzie  i ich akademickich opiekunów by a wspomniana
biblioteka, gdzie znajdowa  si  rozbudowany dzia  z ksi gozbiorem
filozoficznym i teologicznym. Na marginesie tej kwestii wska my, i  hrabia
wspiera  materialnie dzia alno  charytatywn  spiskich parafii katolickich oraz
udziela  pomocy osobom poszkodowanym przez los (zarówno ze Spisza jak i z
innych cz ci Czechos owacji).

Kryzys monachijski 1938 r. oraz wydarzenia z wiosny 1939 r., które
doprowadzi y do rozbicia przez III Rzesz  wspólnego pa stwa Czechów
i S owaków wywo a y powa ne komplikacje w yciu Jana Kantego, który
w obawie o swych najbli szych planowa  nawet wyjazd na sta e do Polski. Prób
adaptacji do nowej rzeczywisto ci, w warunkach zale nej od Berlina Republiki
S owackiej, by o jego zaanga owanie w dzia alno  miejscowych instytucji
ekonomicznych, tj. Zwi zku Agronomów oraz Banku Zbo owego. Posiadaj c
znaczne do wiadczenie w pracy spo ecznej, wspiera  tak e dzia alno  kulturaln
Slovenskej Maticy i miejscowego duszpasterstwa (m.in. w 1942 r. powo a
Miejskie Stowarzyszenie M odzie y Katolickiej w Starej L’ubovni).

W okresie drugiej wojny wiatowej spiskie dobra hrabiego Zamoyskiego
z uwagi na swe po o enie w bezpo rednim s siedztwie z granic  Generalnego
Gubernatorstwa (GG), by y wykorzystywane jako punkt przerzutu kurierów
polskiego pa stwa podziemnego na W gry i dalej – do Europy Zachodniej.
Wspomniane wy ej szerokie kontakty ze s owackimi elitami politycznymi
i gospodarczymi, pozwoli y nawi za  bli sz  wspó prac  ze rodowiskiem osób,
sprzeciwiaj cych si  faszyzacji kraju oraz post puj cemu uzale nieniu Republiki
S owackiej od III Rzeszy. Dowodz  tego wydarzenia z jesieni 1939 r., gdy
Gestapo wpad o na trop tych powi za . Jednak prominenci wspieraj cy
zakulisowo antyfaszystów, uprzedzaj c dania w adz niemieckich w sprawie
wydania grupy osób o pogl dach antyhitlerowskich (w tym i Jana Kantego),
internowa y ich w wi zieniu w Ilavie. Ta mistyfikacja, maj ca z jednej strony
zademonstrowa  rzekom  uleg o  wobec III Rzeszy, a z drugiej uchroni
patriotów od przej cia przez hitlerowskie organa bezpiecze stwa, powiod a si .
Pomy lnym epilogiem tego wydarzenia by o zwolnienie po kilku tygodniach
wszystkich internowanych.

Pomimo tego przykrego do wiadczenia hr. Zamoyski nadal utrzymywa
zwi zki ze wspomnian  antyfaszystowsk  grup  wp ywowych polityków
i dzia aczy ekonomicznych. W nale cym do niego kurorcie ružbachowskim
ukrywano osoby zaanga owane w dzia alno  przeciwko III Rzeszy (przy
wspó pracy z polonofilskimi konspiratorami, m.in.: Jonem Klinovský’m
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i Pavlem arnogurský’m). W okresie czerwca i lipca 1944 r. dosz o do poufnej
rozmowy Jana Kantego z liderem grupy opozycyjnej w armii s owackiej – gen.
Augustinem Malarem. Omawiano m.in. spraw  wspó udzia u S owaków
w pomocy wojskowej dla polskiego ruchu oporu, dzia aj cego w GG. Mia a ona
polega  na cis ym okre leniu miejsca, sposobu i formy uzbrojenia grup
bojowych, sk adaj cych si  z Polaków przebywaj cych wówczas na S owacji;
mia yby one rozpocz  akcj  na po udniu Polski, równolegle do zrywu
w pó nocnej cz ci kraju. Jak wspomina  P. arnogurský, wtajemniczona grupa
s owackich wojskowych deklarowa a, e ich celem by o zachowania armii „oraz
jej uzbrojenia do ko ca wojny. W odpowiednim czasie chcieli my pomóc lud mi
i uzbrojeniem, Polakom i Czechom w ich ostatnich porachunkach z Niemcami
hitlerowskimi”2. Wydaje si  jednak, i  ca a sprawa nie wysz a poza ramy
wst pnej dyskusji. Zreszt  wybuch w sierpniu 1944 r. antyhitlerowskiego
powstania w Warszawie, a nast pnie S owackiego Powstania Narodowego,
przekre li  mo liwo  wspó dzia ania obu stron. W tym te  miesi cu, wobec
wkroczenia Armii Czerwonej na tereny Spisza (w tym tak e do posiad o ci
hr. Jana Kantego), podj  on decyzj  o pospiesznym wyje dzie wraz z ca
rodzin  do Niemiec. Tam przebywali do ko ca wojny a po jej zako czeniu udali
si  do Francji, gdzie osiedli w posiad o ci La Combe (niedaleko Roquebrune),
nale cej do szwagra Jana Kantego, ks. Rainera de Bourbon des Deux-Siciles
oraz jego siostry hr. Marii Karoliny.

Tam te  wraz z on  oraz czworgiem dzieci przebywali przez kilka
miesi cy, po czym przenie li si  do Hiszpanii. Zawa y a na tym pomoc
krewnych ks. Isabeli, dzi ki którym osiedli w rezydencji w Sewilii. Poprzez
koneksje rodzinne i pozycj  jak  w kr gu hiszpa skiej arystokracji posiada a
ona Jana Kantego, ich potomstwo wesz o w maria e ze znanymi rodami

ziemia skimi: w 1959 r. Karol Alfons po lubi  Esperanz  Rey Leque, natomiast
w  1973  r.  Józef  Micha  poj  za  on  Mari  Antoni  Navarro  y  Gonzalez.
W schy kowym okresie ycia, Jana Kanty odda  si  nowej pasji – sportom
motorowym. By  cz stym go ciem rajdów samochodowych w Monte Carlo.
Podczas jednej z podró y zmar  28 wrze nia 1961 r. Jego ona Izabela prze y a
go o 24 lata. Zmar a w Sewilli w dniu 18 lipca 1985 r., w wieku 81 lat.

Reasumuj c wska my, i  trwa ym dzie em jakie Zamoyscy pozostawili
na s owackim Spiszu by a nowoczesna infrastruktura ružbachskiego uzdrowiska
oraz dobrze utrzymane obiekty w ramach zamku starolubovnia skiego. Od
1947 r. po nacjonalizacji nowoczesny kompleks balneologiczny by  w drugiej
po owie XX w. nadal u ytkowany w celach leczniczych przez ludno
odrodzonej Czechos owacji. Podobnie jak i zabudowania zamkowe, w których
zrealizowano niespe niony projekt hrabiego – powo ania muzeum spiskiego(co

2 P. arnogurský, Ze wspomnie  o stosunkach polsko-s owackich w latach 1939-1944, „Dzieje
Najnowsze”, 1977, z. 4, s. 145-146.
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symptomatyczne, w du ej mierze w oparciu o zbiory i kolekcje jakie Zamoyscy
pozostawili po sobie, wyje d aj c na Zachód).
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Eugeniusz Janu a, Joanna Wolny-Majewska

ANDREJ HLINKA (1864-1938) NA TLE EPOKI

Wprowadzenie

W pobli u ko cio a w. Andrzeja w s owackim uniwersyteckim mie cie
Ružomberok znajduje si  mauzoleum pra ata Andreja Hlinki. Przed wej ciem
wita pielgrzymów i turystów naturalnej wielko ci pomnik duchownego,
natomiast sam grobowiec jest pusty1. Zmar y w 1938r. katolicki ksi dz, s owacki
patriota, niezaprzeczalny wspó twórca Czechos owacji z 1918r., nieustanny
propagator niepodleg ej S owacji, zaanga owany spo ecznik, polityk i erudyta.
Ma o kto wie, np. e dokona  te  przet umaczenia obu Testamentów na j zyk
s owacki2, a równocze nie nacjonalistyczny przywódca z zaci ciem
autokratycznym, by  i pozostaje do dzi  postaci  kontrowersyjn  – nawet dla
swych rodaków3.

Mauzoleum powsta o w 1939 r. Cia o zmar ego spoczywa o tu przez pi
lat – do momentu, gdy w 1944 r. Armia Czerwona zaj a S owacj . Zwolennicy
pra ata obawiali si , i  zw oki katolickiego duchownego (a wi c antykomunisty –
nie tylko z definicji: za ycia polityk niejeden raz dawa  wyraz swoim mocno
antagonistycznym wobec Stalina przekonaniom), arliwego propagatora
s owackiej autonomii, a przy tym ciesz cej si  ogromn  popularno ci  postaci,
zostan  sprofanowane lub zniszczone4. Z tego powodu tu  przed wkroczeniem
Rosjan do Ružomberoka, doczesne szcz tki pra ata zosta y ukryte i to tak
skutecznie, e – mimo przeprowadzonego ledztwa – odnaleziono je dopiero
podczas praskiej wiosny (1968 r.) w katakumbach ko cio a w. Marcina
w Bratys awie. Przygotowywany repochówek w pierwotnym grobowcu zak óci o
wkroczenie wojsk Uk adu Warszawskiego do Czechos owacji z tzw. „bratni
pomoc ” (20/21 sierpnia 1968 r.). Szcz tki duchownego „znikn y” ponownie
w prawie analogicznych okoliczno ciach i przypuszczalnie z tej samej

1  F. D ugos, Hlinka. ojciec i przywódca duchowy narodu s owackiego, „Roczniki KUL” 2009,
nr 3, s.326-32.

2  B. Colonna, Czecho-Slovakia Within
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/czechoslovakiawithin/csw04.h
tml, (22-28 cyerwca 2011r.)

3 Hlinka - legenda zbož ovaná i zatracovaná http://spravy.pravda.sk/hlinka-legenda-zboznovana-i-
zatracovana-f08-/sk_domace.asp?c=A080814_103559_sk_domace_p23 (22-28 cyerwca 2011r.).

4  J. Milanówka, Andrzej Hlinka- Ksi dz k opotliwy, „Go  Niedzielny”, 2004, nr 39.
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przyczyny. Trudno si  dziwi , gdy  tacy „twardog owi” dzia acze
Komunistycznej Partii Czechos owacji (KS ) jak Vasil Bi ak czy Alois Indra –
ci sami, którzy ku swej ha bie podpisali wezwanie „bratnich” wojsk UW na
pomoc – nawo ywali równie  do niszczenia symboli, tradycji i pami tek okresu
przedkomunistycznego. Nawet pó niejszy wieloletni przywódca KS  Gustaw
Husak musia  hamowa  zapa  swego wówczas jeszcze partyjnego kolegi,
domoros ego komunisty Bi aka – z zawodu szewca5. By o wi c czego si
obawia . Summa summarum do dzi  nie powtórzy a si  sytuacja sprzed 43 lat:
ani upadek komunizmu (1989 r.), ani wieloletnie od tamtego czasu poszukiwania
nie da y rezultatu. Prawdopodobnie ostatni ludzie znaj cy losy szcz tków ju  nie
yj , a S owakom pozostaje nadzieja, i  cia o wielkiego rodaka pozostaje ukryte

w bezpiecznym miejscu. W 65 rocznic  mierci kap ana (1993 r.) w nadal na
niego czekaj cym mauzoleum umieszczono symboliczn  pust  trumn 6.

Kim naprawd  by  i czego dokona  cz owiek, który bezpo rednio
anga uj c si  w rozpad „starej Europy”, nie zazna  spokoju nawet po mierci?
Wiedza na jego temat – podobnie jak na ca okszta t losów naszych po udniowych
s siadów – jest w Polsce prawdopodobnie zaskakuj co ma a.

ycie i dzia alno

Naród s owacki nale y do tych nacji, które wpierw wykszta ci y sw
to samo , a dopiero pó niej uzyska y niepodleg o . Nie jest to niczym
nadzwyczajnym, gdy  z oko o pi ciu tysi cy odr bnych etnicznie lub kulturowo
grup, oficjaln  pa stwowo  posiada zaledwie ok. dwustu. Tym samym
zdecydowana wi kszo  zró nicowanych spo eczno ci yje „od zawsze”
w bezpo rednich relacjach z oficjalnymi wspó ziomkami. Dodajmy – w relacjach
najrozmaitszych, nieraz prowadz cych szlakami dziejów nieuchronnie do
wykszta cenia prawnej odr bno ci. W przypadku S owacji i Czech mia o mo na
mówi  o rozpadzie ma e stwa z rozs dku: gdy w 1918 r. dochodzi o do
powstania „pierwszej” Czechos owacji, antagonistami Czechów byli Niemcy, za
S owaków W gry. Jednoczesne zagro enia cz  s abszych, lecz najcz ciej
tylko na czas ich trwania, zw aszcza gdy do g osu dochodz  racje spo eczne
i ekonomiczne7.

W ogarni tej rewolucj  przemys ow  dziewi tnastowiecznej Europie
nast powa  rozwój my li politycznej na niespotykan  dot d skal . Podczas
Wiosny Ludów (1848-1949 r.) W grzy dali uniezale nienia si  od Austrii,
pomin li jednak ca kowicie kwesti  coraz silniej odczuwaj cego sw  odr bno

5  E. Janu a, M. Sraga, Geopolityka i Polska, w: Mi dzy kryzysem a wspó prac  gospodarcz ,
Kraków.2010, s.236-237.

6  J. Milanówka, Andrzej Hlinka…, op. cit.
7  H. Batowski, Agonia pokoju i pocz tek wojny. Sierpie -wrzesie  1939, Pozna .1984, s.45-48.
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narodu s owackiego8. W odpowiedzi rodowisko intelektualistów s owackich
skupionych wokó  humanisty Štúra doprowadzi o do wysuni cia 10 maja 1848 r.
na wiecu w Liptowskim Mikulaszu ograniczonych da  autonomicznych,
swobód j zykowych i szkolnictwa narodowego S owaków. Jesieni  tego samego
roku wybuch o powstanie w gierskie, a 19 wrze nia 1848 r. Štúr og osi
niepodleg o  S owacji i wezyw  do walki z Madziarami u boku Austrii. Zryw
nie uzyska  szerokiego poparcia, a Austria nie zaprz ta a sobie g owy pó nocn
prowincj , S owacja nadal pozostawa a cz ci  W gier. W dniu 7 czerwca
1861 r. na ogólnos owackim zgromadzeniu w Martinie, wówczas jeszcze
Turczy skim w. Marcinie, zosta o og oszone Memorandum Narodu
S owackiego, skierowane nast pnie do Sejmu W gierskiego. Akt nie zosta
rozpatrzony, gdy  Austria rozwi za a madziarski organ polityczny, lecz od tego
czasu Martin urasta do rangi centrum s owackiej my li narodowej. Ju  dwa lata
pó niej powsta a tu Macierz S owacka (Matica Slovenská) – ogólnonarodowa
organizacja patriotyczno-kulturalna funkcjonuj ca z powodzeniem (rzadko  nie
tylko wówczas) ponad podzia ami, w tym wypadku religijnymi9. W odwecie
podczas nast pnej dekady W grzy przeprowadzili na szerok  skal  akcj
wynarodowienia. Rozwi zano szko y z j zykiem s owackim, Macierz zamkni to,
a jej maj tek skonfiskowano. S owakom pozostawiono prawo dzia alno ci
politycznej jedynie w ramach organizacji madziarskich10.  W  takich  to  realiach
wzrasta  i zaczyna  sw  dzia alno  ks. Andrej Hlinka.

Andrej Hlinka urodzi  si  27 wrze nia 1864 r. w ówczesnej miejscowo ci
ernova, w wielodzietnej – typowej dla tego okresu – rodzinie ma orolnych

ch opów. Dzi  ta niegdy  wioska stanowi jedn  z pi ciu dzielnic niewielkiego
lecz uniwersyteckiego miasta Ružomberok, le cego na skraju historycznej
krainy Liptów. W latach 1877-1880 m ody Andriej ucz szcza  do
ru omberskiego gimnazjum, by nast pnie kontynuowa  nauk  (1881-1883 r.)
w gimnazjum katolickim w spiskiej Lewoczy. W 1883 r. zosta  przyj ty do
wy szego seminarium duchownego w „s owackim Watykanie” – o rodku
kulturalno-religijnym z o miowiecznymi tradycjami, dzi  na li cie wiatowego
dziedzictwa UNESCO, Spišskej Kapitule – gdzie 19 czerwca 1889 r. przyj
wi cenia kap a skie z r k biskupa Juraja Császku.

W 1890 r. pocz tkuj cy ks. Hlinka obj  swoj  pierwsz  parafi  we wsi
Liptovské K a any, gdzie podj  dzia alno  duszpastersk , jak równie  prac
spo eczn  i kulturaln . Dzia a  w tym wczesnym okresie przede wszystkim jako
publicysta. W osiem lat po wy wi ceniu zosta  redaktorem naczelnym
w kilkuosobowym zespole pisma „ udove noviny”, wydawanego
w Ružomberku, które to stanowisko zajmowa  przez kolejne cztery lata.

8  F. D ugos, Hlinka..., op.cit., s. 269.
9  M. Pinkwart, S owacja, http://www.pinkwart.pl/slowacja/martin.htm (22-28 czerwca 2011r.).
10 J. Petronsky, Republika S owacka. 1939-1945 – próba charakterystyki, w: Stosunki polsko-
s owackie w  I po .  XX. w., pod  red. J. G owi skiej, Wroc aw 2006, s.131-133.
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W 1898 r.  wystartowa  bez powodzenia w wyborach z ramienia partii ludowej,
w 1901 r. opu ci  zreszt  jej szeregi. Od 1905 r. by  proboszczem na kolejnej
parafii we wspomnianym wcze niej Martinie – wówczas intelektualno-
kulturowym centrum s owacczyzny11. To w nim kontynuowa  – tym razem
efektowniej – dzia alno  polityczn . Wychodz c mianowicie z za o enia, i
pokrewne mu kr gi wyznaniowe – a pami tajmy, e na S owacji obok
katolicyzmu rozwija  si  z powodzeniem protestantyzm – opowiedz  si  za
przyznaniem S owakom prawa do autonomii, popar  katolick  parti  W gier
(Katolikus Néppárt). Spotka o go jednak gorzkie rozczarowanie, gdy
w decyduj cych momentach przewa y y tendencje nacjonalistyczne,
a madziarscy dzia acze wysun li program utworzenia „Wielkich W gier”
z ca kowitym pomini ciem s owackich narodowo ciowych d e .

W tym samym 1905  r.  Hlinka  zwo a  w  Ružomberku  zjazd,  na  którym
powsta a S owacka Partia Ludowa (Slovenská udowa strana, S S). Cz onków
jej popularnie zwano ludakami ( udaci). By a to pierwsza programowo s owacka
partia polityczna, a w przysz o ci najsilniejsze polityczne ugrupowanie
s owackie; inicjator zjazdu by  jej wspó za o ycielem. Ale w adze
interweniowa y. Ju  w nast pnym roku przemówienie ks. Hlinki opowiadaj ce
si  za uznaniem narodowo ciowych praw S owaków zosta o przyj te za obraz
narodu w gierskiego i podburzanie spo ecze stwa, a on sam skazany na kar
grzywny i wi zienia – t  ostatni  pocz tkowo w zawieszeniu, lecz ostatecznie
odbyt  w Szegedzie w latach 1907-191012. Po rednio reperkusje dotkn y tak e
jego rodzinn  ernov : ju  po og oszeniu wyroku w 1907 r. czernowscy wierni
domagali si , by nowo wybudowany ko ció  po wi ci  w a nie ich ziomek –
wówczas nieobecny. Spiski biskup, z pochodzenia W gier, Aleksander Parvy
wyznaczy  innego kap ana, który przyby  na miejsce w asy cie w gierskich
andarmów, gdy  s usznie obawiano si  rozruchów. Optuj cy za ks. Hlink

mieszka cy zablokowali drog  i planowana uroczysto  ko cielna zamieni a si
w pros owack  demonstracj . Wówczas pad  rozkaz do otwarcia ognia,
w wyniku którego zgin o pi tna cie osób13. Krwawy incydent znany jest pod
nazw  Tragedii Czernowskiej, a jego rocznic  obchodzi si  na S owacji do dzi
w dniu 27 pa dziernika. Zdarzenie to wystarczy o, by w adze uzna y ks. Hlink
za politycznego sprawc  tragedii i natychmiast wtr ci y do wi zienia. Tak e
po rednio zaistnia a sytuacja wp yn a na dwie okoliczno ci: zwróci a
mi dzynarodow  uwag  na prze ladowanych przez Madziarów S owaków,
a duchownemu jeszcze szerzej otworzy a drzwi do dzia alno ci politycznej.
Wyszed szy z aresztu w glorii narodowego m czennika, Hlinka od razu wróci  do

11  F. D ugos, Hlinka..., op.cit., s.330-332.
12 Hlinka - legenda zbož ovan…, op. cit.
13  F. D ugos, Hlinka..., op.cit., s.334-337.
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dzia alno ci politycznej, by w 1913 r. otrzyma  stanowisko przewodnicz cego
wspó tworzonej przez siebie partii14.

Równocze nie z przypomnianymi wydarzeniami natury politycznej,
duchowny zosta  zawieszony w czynno ciach kap a skich z powodu oskar enia
o zdrad . Pochodzi o ono  oczywi cie od strony w gierskiej, konkretnie od
dzia aczy w gierskiej partii ludowej, a skierowane zosta o na r ce biskupa
Párvy'ego. Ks. Hlinka odwo a  si  do kurii rzymskiej i w 1909 r. trybuna
papieski uzna  zawieszenie za bezzasadne.

W 1914 r. nieuchronny rozpad skostnia ych systemów politycznych
Europy sta  si  faktem, wybuch a pierwsza wojna wiatowa. Dzia ania wojenne
generalnie nie toczy y si  na terytorium S owacji, niemniej wielu S owaków jako
o nierze w niej uczestniczy o. Z uwagi na fakt, i  kraj ten pozostawa

w strukturze korony w. Stefana, S owaków najcz ciej wcielano do
rezerwowych oddzia ów w gierskiej piechoty tzw. Honvedu (Magyar Királyi
Honvédség) -  formalnie utworzonej w ramach Austro-W gier, lecz z w asnym
dowództwem i nie wchodz cej w sk ad wspólnej CK armii,lecz obrony krajowej
Królestwa W gier. Podczas globalnego konfliktu pozostaj cy na terenie S owacji
ks. Hlinka coraz g o niej opowiada  si  za jej szerok  autonomi , a s owacka
emigracja skupiona g ównie w USA i Rosji, wspomaga a dyplomatyczno-
wojskowe d enia do rozbicia Monarchii Austro-W gierskiej. Coraz wi cej
uwagi przykuwa a idea – z przedwojennym jeszcze rodowodem – wspó istnienia
Czechów i S owaków w ramach w asnego pa stwa15. Ze strony czeskiej
g ównymi propagatorami inicjatywy byli przebywaj cy na emigracji pó niejszy
prezydent Tomaš Garrigue Masaryk i pó niejszy premier i minister spraw
zagranicznych oraz równie  prezydent Edvard Beneš, natomiast strona s owacka
mia a swego reprezentanta w osobie wówczas pocz tkuj cego we Francji
astronoma, a pó niejszego genera a Milana Rastislava Štefánika. W dniu 30 maja
1918 r. w mie cie Pittsburg (USA) zosta a podpisana umowa czesko-s owacka
o utworzeniu wspólnego panstwa, natomiast 18 pa dziernika tego samego roku
w Waszyngtonie obwieszczono powstanie nowego pa stwa: Republiki
Czechos owackiej16.

Po wojnie ks. Hlinka uzyska  mandat poselski czechos owackiego
Zgromadzenia Narodowego. Pozostaj c lojalnym zwolennikiem federacji obu
narodów domaga  si  konsekwentnie autonomii S owacji, prowadzi  tak e
dzia alno  prokatolick . Tymczasem duet Masaryk-Beneš odszed  daleko od
porozumienia pittsburskiego, teoretycznie gwarantuj cego swobody narodowe,
kulturalne i polityczne dla ka dej ze stron. Po prostu na miejsce wypartej ju
madziaryzacji wprowadzono czechizacj . Kap an odczu  to na w asnej skórze.

14W. Wilczek, Nieznany Andrzej Hlinka, TPN 2008, nr 4, s. 90-92.
15  Ibidem, s.94-95.
16  H. Parfinowicz, Sprawy czeskie i s owackie w polityce Stanów Zjednoczonych w latach

1917-1918,  „Roczniki Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej” 2003, nr 1.
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W 1920 r. zosta  uwi ziony przez w adze czechos owackie ,czyli de facto
czeskie, za  jego S S zdelegalizowano jako prowadz c  zdaniem rz du
propagand  maj c  na celu rozbicie pa stwa. Duchowny trafi  po raz wtóry do
wi zienia, Czesi nie odwa yli si  jednak wytoczy  mu procesu. Z powodu jego
popularno ci za du e by o ryzyko wybuchu wewn trznego konfliktu zbrojnego
na tym tle.

Nale y wspomnie  o polskim w tku w dzia alno ci i przekonaniach
polityka w sutannie17. Partia ks. Hlinki utrzymywa a kontakty z m od ,
niepodleg  Polsk  od 1919 r. upatruj c w niej naturalnego z przyczyn
historycznych i politycznych, sprzymierze ca dla s owackiej autonomii. Z kolei
Rzeczpospolita liczy a na aktywno  s owack  przy realizacji koncepcji federacji
pa stw Europy rodkowo-Wschodniej. Przed wyjazdem na Konferencj
Pokojow  w  Pary u  w  1919  r.,  ks.  Hlinka  spotka  si  w  Warszawie
z marsza kiem Józefem Pi sudskim. Owocem wst pnego porozumienia by o
umo liwienie dotarcia delegacji s owackiej do Francji przy wykorzystaniu
polskich paszportów. Po powrocie znad Sekwany duchowny zosta  aresztowany
przez Czechów – wywiad polski planowa  w tym czasie jego uwolnienie, do
czego nie dosz o, gdy  s owacki dzia acz odzyska  wolno  po pó  roku
internowania.

Propolskie nastawienie w szeregach S S nieco wyhamowa o wskutek
mi dzynarodowej decyzji o przyznaniu Polsce pó nocnej cz ci Spiszu i Orawy.
Tak samo nie podoba y si  S owakom wzrastaj ce w Polsce sympatie dla
W gier. Niemniej wzajemna estyma nie wygas a. Szczególna w tym zas uga
bardzo bliskiego wspó pracownika ks. Hlinki – Karola Sidora. Ten wiecki
dzia acz a osobi cie daleki kuzyn pra ata i d ugo osoba numer dwa w ród
hlinkowców, by  zagorza ym polonofilem, nieustannie zach caj cym swego
partyjnego zwierzchnika do wspó pracy z Polsk . Sam lider traktowa  relacje
s owacko-polskie w trybie dora nym, przedmiotowo pos uguj c si
odpowiednimi posuni ciami politycznymi dla przybli enia swego celu
nadrz dnego, lecz nigdy nie przesta  si  liczy  z korzy ciami, jakie jego sprawie
taka polityka przynosi a. Gdy w latach 30. ubieg ego wieku Czesi znacznie
ocieplili stosunki z ZSRR, najpierw Sidor, a nast pnie ks. Hlinka zareagowali
jednym g osem: „Kiedy wy pozwalacie sobie robi  pakty z komunistami, to my
b dziemy czyni  pakty z Polakami w interesie narodu s owackiego i naszej
republiki. Nam nie s  najbli si rosyjscy bolszewicy – nam bli si katoliccy
Polacy”18. W odpowiedzi strona polska – d c do osamotnienia najpierw
prokomunistycznych, pó niej sympatyzuj cych z faszyzmem Czechów –
udekorowa a Andreja Hlink  Wielk  Wst g  Orderu Polonia Restituta (1937 r.).

17 K. Sidor, Cestou po Polsku, Trnava 1927, s. 56-65.
18  M. Gniazdowski, Obóz pi sudczykowsko-sanacyjny wobec s owackiego ruchu autonomicznego,

w: Stosunki polsko-s owackie ..., op. cit., s.32.
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Wracaj c do samej Czechos owacji, gdy prezydentem Republiki zosta
Beneš (1935 r.), sytuacja czesko-s owacka uleg a pewnemu odpr eniu. Czeski
polityk rozumia  dobrze, i  wobec rozdrobnionej czeskiej sceny politycznej
i rosn cej popularno ci ludaków, nie mo na dalej prowadzi  strategii
antys owackiej. W rezultacie ks. Hlinka zosta  zaproszony przez prezydenta do
dialogu. Tu jednak pra at pope ni  powa ny b d personalny. Wys a  mianowicie
na rozmowy swego innego wspó pracownika i partyjnego podw adnego ksi dza
Jozefa Tis . Wbrew dobrze pó niej sprzedanej propagandzie, ks. Tiso nie by
wiejskim proboszczem o ciasnym umy le i politycznej za ciankowo ci19.  By  za
to bardzo dobrze – mimo swego ch opskiego pochodzenia – wykszta conym
i pracowitym politykiem. Bez przesady mo na stwierdzi , i  polityka sta a si
jego powo aniem. Potrafi  te  zbi  na niej kapita  i uzyska  z czasem ogromn
popularno . Zdawa  sobie w pe ni spraw , i  s owacki katolicyzm, kierowany
do ubogich i s abo wykszta conych wiernych, opiera  si  silnie na tradycjach.
Ks. Tiso wiadomie tworzy  swój wizerunek prostego proboszcza, którym
formalnie pozostawa  nawet jako pó niejsza g owa pa stwa, odpornego na
blichtr wielkiego wiata, co zyska o mu akceptacj  szerokich mas spo ecze stwa.
Podczas rozmów z Benešzem unikaj cy otwartych konfliktów ks. Tiso
opowiedzia  si  za tym ostatnim – prawdopodobnie w ramach uzyskania zgody
rz du na jak  form  s owackiej autonomii. W szeregach hlinkowców zawrza o,
a Sidor ostentacyjnie zrzek  si  mandatu poselskiego. Mi dzy Sidorem a ks. Tis
toczy a si  ju  w tym czasie cicha, lecz bezwzgl dna walka o polityczny spadek.

W tym samym mniej wi cej czasie gwa townie pogorszy  si  stan
zdrowia ju  ponad 70. letniego ks. Hlinki. W dzia alno ci politycznej coraz
cz ciej zmuszony by  wys ugiwa  si  najbli szymi wspó pracownikami,
wyra nie przy tym faworyzuj c Karola Sidora na swego nast pc . Mimo, i  jego
ostatnie dwa lata ycia zesz y na zmaganiach z ci k  chorob , ten szanowany
nawet przez wrogów „narodowy patriarcha” nie zrezygnowa  z publicznej
dzia alno ci. Cz sto bywa o tak, e podczas odprawiania mszy w zakrystii czeka
ubrany w ornat substytut, gdy  pra atowi zdarza o si  zas abn  w trakcie
nabo e stwa. Ten idealista, który ca e swe ycie po wi ci  jednemu celowi:
narodowo niepodleg ej S owacji, ukoronowa  swoje dzia ania osobistym
uczestnictwem w wielkiej pro autonomicznej demonstracji w Bratys awie 2,5
miesi ca przed mierci  20.

S owaccy narodowcy dopi li swego: 6 pa dziernika 1938 r.
proklamowali w ylinie pierwsz  w dziejach niepodleg  S owacj , lecz sam ks.
Andrej Hlinka ju  tego nie doczeka . Zmar  16 sierpnia 1938 r. w Ružomberku w
wieku 74 lat.

19  J. Koszycki, S owacki k opot, http://archiwum.polityka.pl/art/slowacki-klopot,425683.html
(22-28 czerwca 2011r.).

20  W. Wasiuty ski, Bratislava –Pressburg –Pozsony –Bratys awa, „Prosto z mostu”. Tygodnik
literacko-artystyczny 1938, nr 28 (194), s. 1-2.
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Samo wiadomo  s owacka – pocz ta na gruncie narastaj cych
antagonizmów s owacko-w gierskich i czesko-niemieckich – wyra nie
charakteryzowa a si  u swego zarania panslawizmem21. Ten narodzony w XIX.
wiecznych Czechach, a pó niej nies awnie zaadaptowany przez Rosj
i w kontynuacji ZSRR, ruch ideowo-polityczny wzywa  do po czenia si
narodów s owia skich w jeden organizm polityczno -gospodarczo-kulturalny
stoj cy w opozycji do zagro e  p yn cych ze strony Europy Zachodniej22. Na
s owia skim mikropoletku czesko-s owackim tendencje panslawistyczne
doprowadzi y do wspomnianego uprzednio „ma e stwa z rozs dku” broni cej
si  przed wp ywami Niemiec, S owacji i d cych do uniezale nienia si  od
W gier Czech.

Czechos owacja powsta a w 1918 r., lecz nigdy oficjalna propaganda
scalaj ca jej mieszka ców w jeden naród nie prze o y a si  na rzeczywisto
obiektywn . Ze s owackiego punktu widzenia idea wspó egzystencji z Czechami
jawi a si  jako racjonalna szansa na faktyczny rozwój narodowy po ponad wieku
programowej madziaryzacji, lecz ju  w kilka lat pó niej ks. Hlinka mówi
wprost: „Nigdy nie stanowili my z Czechami jednego narodu. Mamy inn
mentalno , temperament, kultur , literatur , nawet piosenki”23. Narastaj cym
animozjom obiektywnie trudno si  dziwi : ka da wspólnota wymaga, by lepiej
sytuowani na zasadzie solidaryzmu spo ecznego, o yli na rzecz s abszych,
a ludzka natura nie lubi wyrzecze  rekompensuj c sobie ich przymus gestem
dominacji nad mniejszym. Czesi nie tylko stanowili ¾ czechos owackiej
populacji, lecz posiadali przede wszystkim zaplecze polityczne, korzeniami
si gaj ce jeszcze CK czasów. S owacy takich elit po prostu nie mieli. Dla
porównania – jedyny znany za granic  s owacki polityk gen. Štefanik zgin  – w
okoliczno ciach uznawanych przez niektórych za tajemnicze – w wypadku
samolotowym. Nie posiadali tak e kapita u finansowego i rozwini tego
przemys u. Ponadto terenami s owackimi jeszcze po wojnie zarz dzali nadal
W grzy lub tzw. madziaroni – rdzenni lecz wynarodowieni S owacy. Po
stworzeniu Republiki miejsce obu tych grup zaj li po prostu Czesi24.

Punktem zapalnym by a tak e umowa pittsburska, a konkretniej nie
dotrzymywanie jej za o e  przez stron  czesk  z przyczyn cz ciowo wy ej
podanych. Ugoda – wywieraj ca pó niej ogromny wp yw na rozwój s owackiej
my li autonomicznej i po rednio rozpad Czechos owacji w latach 1938-1939 –
zapowiada a, „/…/ e przysz e pa stwo Czechów i S owaków b dzie republik
o demokratycznej konstytucji. Mia  to by  polityczny zwi zek bliskich sobie

21  E. Orlof, Relacje mi dzy pa stwem polskim a pa stwem s owackim w okresie od 15 marca do
1 wrze nia 1939 r., w: Stosunki polsko-s owackie..., s.92-93.

22  A. Danek, Pu apka panslawizmu, http://haggard.w.interia.pl/panslawizm.html (22-28 czerwca
2011r.).

23 Hlinka - legenda zbož ovan…, op. cit.
24  M. Pietranek, Republika S owacka…, op. cit., s. 133-134.
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narodów s owia skich z zagwarantowaniem S owakom pe nej autonomii.
Stwierdzono mi dzy innymi, e S owacja b dzie mia a w asn  administracj ,
sejm i s downictwo”25. Dope nieniem powy szego sta o si  podpisanie ze strony
s owackiej m. in. przez ks. Hlink  dwa dni po proklamowaniu Republiki
Czechos owackiej deklaracji w Martinie, w której czytamy m. in.: „Dla tego
[s owackiego – przyp. aut.] narodu domagamy si  /.../ nieograniczonego prawa
do samookre lenia na podstawie ca kowitej niezawis o ci.”26 Jak wida , S owacy
oczekiwali istnienia w ramach pa stwa federacyjnego, w którym ka da ze stron
cieszy si  daleko posuni t  wolno ci  narodow , a polityczna integralno  jest
wynikiem logicznego prawa  „w jedno ci si a”. Tak naprawd  S owacy posiadali
bardzo mocne poczucie narodowej to samo ci, ale specjalnie nie t sknili do
pa stwa ca kowicie suwerennego – po prostu zdawali sobie spraw , i  posiadaj
za s aby potencja , by realnie o sobie samostanowi . Rozwi zanie federacyjne
wydawa o si  wi c by  przys owiowym „z otym rodkiem”. Tymczasem strona
czeska próbowa a do tego stopnia podwa a  postanowienia pittsburskie, i
posun a si  nawet do uznania porozumienia za prawnie niewi ce pod
pretekstem zawarcia go jedynie pomi dzy reprezentantami emigracji, a nie
ca ego spo ecze stwa27. Strona s owacka z czasem uczyni a z dokumentu swego
rodzaju symbol, którym pos ugiwa a si  do rozpadu Republiki: nawet w po owie
bardzo ju  narastaj cych zagro e  1938 r. faksymil  orygina u (z podpisami!)
obwo ono samochodem po Bratys awie podczas manifestacji pros owackich28.

Równocze nie okaza o si , e z trudem ustalony po 1918 r. nowy
mi dzynarodowy porz dek by  tworem niestabilnym. Do wyrastaj cych na
powojennych zgliszczach komunizmu i faszyzmu doszed  wielki kryzys
ekonomiczny (1929-1933), po rednio przyczyniaj c si  do popularno ci
re imów. Alternatyw  by  jedynie katolicyzm, a raczej jego spo eczna nauka,
czym z przekonaniem, lecz i du  zr czno ci  pos ugiwali si  hlinkowcy.
Narodowy klerykalizm dawa  prostym S owakom punkt oparcia, którego bardzo
brakowa o w butnych W grach czy chwiejnych politycznie Czechach. W du ej
mierze dzi ki temu stworzona i kierowana przez duchownych S owacka Partia
Ludowa wyros a z czasem na bezsprzecznie najwi ksz  si  polityczn  S owacji,
z któr  nawet Praga musia a si  liczy .

Sama zreszt  S S ulega a transformacji. Znana pod podan  nazw  od
za o enia (1906 r.) do 1925 r., przekszta ci a si  nast pnie w Hlinkow  S owack
Parti  Ludow  (Hlinkova slovenská udová strana, HS S), by w 1938 r. – ju  po
mierci za o yciela i d ugoletniego lidera – sta  si  Hlinkow  S owack  Parti

Ludow  - Parti  S owackiej Jedno ci Narodowej (Hlinkova slovenská udová
strana - Strana slovenskej národnej jednoty; HS S–SSNJ). Jej organ prasowy

25  H. Parafianowicz, Sprawy czeskie i s owackie..., op. cit., s. 172.
26  J. Tomaszewski, Czechos owacja, Warszawa.1977, .s.23.
27 Hlinka - legenda zbož ovaná… op. cit.
28  W. Wasiuty ski, Bratislava…, op. cit., s. 8.
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stanowi a wydawana w latach 1910-1930 „S owacka gazeta ludowa” (Slovenské
udové nowiny) i kierowane przez Karola Sidora wydawnictwo „S owak”

(Slovak; 1919–1945).
Istnieje wiele opracowa  na temat HS S- owskiej, niestety

profaszystowskiej bojówki, znanej powszechnie jako Hlinkowa Gwardia
(Hlinkova garda). Temat jest dra liwy zw aszcza nad Wis , gdy  bezsprzecznie
bra a ona militarny udzia , co prawda marginalnie, w rozpoczynaj cej drug
wojn  wiatow  agresji Niemiec na Polsk . Niestety hlinkowcy dopuszczali si
równie  mordów, organizuj c co najmniej kilkana cie egzekucji w ramach swego
marszu u boku hitlerowców29. Sama organizacja, chocia  odziedziczy a nazw  po
przywódcy macierzystej partii, to naprawd  powsta a w pa dzierniku 1938 r. –
dwa miesi ce po jego mierci. Nie mo na zatem w aden sposób czy  jej
pó niejszej niechlubnej dzia alno ci z przekonaniami pra ata. Co ciekawe,
pierwszym dowódc  bojówek zosta  wspomniany ju  kilkakrotnie polonofil, lecz
równie  zdecydowany radyka  Karol Sidor. Ten d ugoletni najbli szy
wspó pracownik ks. Hlinki by  zafascynowany kultem zdrowia
i zdyscyplinowanej si . Z polskiej perspektywy wydaje si  to paradoksalne – nie
zapominajmy, e Sidor do ko ca zagorzale sympatyzowa  z Polakami – ale
prze o ony organizacji po prostu trafi  w ukryte kompleksy prowincjonalnie
traktowanych S owaków: pokaz si y atawistycznie podnosi  ogólne
samopoczucie30. Ten sam Sidor zosta  nieoficjalnie wyznaczany przez ks. Hlink
na swego nast pc , lecz do tego nie dosz o. Walk  o polityczn  sched  wygra
ks. Jozef Tiso – tu wieloletnia strategia umiej tnego kreowania swego wizerunku
przynios a spodziewane efekty. Radykalny ale antyfaszystowski Karol Sidor po
pocz tkowej wspó pracy z ks. Tiso ostro sprzeciwi  si  wprowadzeniu na teren
niepodleg ej ju  S owacji wojsk niemieckich, co zreszt  by o w danej sytuacji nie
do unikni cia. W nast pstwie na wyra ne danie Niemców zosta  odsuni ty od
ycia politycznego i wys any na placówk  dyplomatyczn  do Watykanu, gdzie

przebywa  do ko ca wojny. Do dzi  zwolennicy HS S-u mówi , e „gdyby nie
mier  Hlinki nie by oby tej nieszcz snej kolaboracji z Hitlerem”31.

Takich kontrastowych paradoksów w rodowisku ks. Hlinki by o wi cej.
Niezbyt znanym jest np. fakt, i  Hlinkowa Gwardia mia a swoj  poprzedniczk :
Rodobran , stworzon  przez zagorza ych faszystów Vojtecha Tuk  i Aleksandera
Macha na wzór podobnych w oskich organizacji paramilitarnych. Bojówka ta
dzia a a (1923-1927) za ycia ks. Hlinki, a jej pó niejsi nie kryj cy swych
orientacji twórcy byli przez niego osobi cie zaproszeni w szeregi S S-u. Same
te  poj cia, takie jak narodowy klerykalizm czy klerykalny faszyzm u wi kszo ci
ludzi powoduj  mentalne zawroty g owy.

29  E. Janu a, Trzeci agresor, „Trybuna” z 12 sierpnia 1999 r.
30  J. Koszycki, S owacki k opot…, op. cit.
31  http://mateusz.pl/wdrodze/nr310/310-10-mackowiak.htm (22-28 czerwca 2011r.).
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Sk d tak kontrowersyjne po czenia zdawa oby si  niemo liwych do
skojarzenia przekona  i wiatopogl dów? Najpro ciej mówi c:
z ogólno wiatowego chaosu. Oceniaj c posta  ks. Andreja Hlinki nie wolno nam
o tym zapomina .

Podsumowanie

Ks. Andrej Hlinka zmar  w trudnej dla S owacji chwili. Wspomniani
wy ej Sidor czy Tiso absolutnie nie dysponowali jego autorytetem i charyzm .
Trudno dzi  stwierdzi , czy gdyby ks. Hlinka y , rozporz dza by szerszym
marginesem manewru ni  jego nast pca. Wiadomo, e faszyzmem ani te
Hitlerem pra at bynajmniej si  nie zachwyca . Niemniej kryzysowa sytuacja
polityczna jaka wytworzy a si  po jego mierci wymaga a, eby na czele
S owacji sta  m  stanu lub co najmniej polityk du ego formatu. Tu mo na
odnie  si  na zasadzie per analogia do s siednich Czech. Zarówno Tomasz
Masaryk, jak i Edward Beneš s  postrzegani jako politycy z prawdziwego
zdarzenia. Dominuj  nawet opinie, e politycznie znacznie przero li ówczesne
mo liwo ci Czechos owacji. Beneš – bo to jemu przysz o dzia a  w trudnym
okresie wielkiego kryzysu politycznego – nie zdo a  jednak uratowa  gin cego
pa stwa. Z kolei S owacja za bardzo alternatywy nie mia a. Musia a przy czy
si  do Niemiec lub utraci  reszt  i tak bardzo ograniczonej pa stwowo ci. Tiso
jednak przekroczy  w swym serwilizmie dla Hitlera, granice czystej
przyzwoito ci. Trudno warto ciowa , ale np. gen Antonescu w Rumunii czy te
nawet admira  Horthy w s siednich W grzech starali si  utrzyma  pewien
dystans i umiar w postawach wobec znacznie silniejszego niemieckiego
sojusznika. To przypuszczenia, lecz zapewne ks. Hlinka nie da by si  sprowadzi
do pozycji Quislinga.

Wracaj c do poprzednich analogii: Antonescu mia  u siebie faszystowsk
paramilitarn  elazn  Gwardi , na czele z Hori  Sim , a ich odpowiednikiem
u Horhty`ego byli Strza okrzy owcy z Szalasim na czele. Mimo to obaj
dyktatorzy potrafili utrzyma  prawie do schy ku wojny tych swoich lokalnych
faszystów  na  dystans  i  Hitler  musia  to  uszanowa .  Równie  ks.  Hlinka  wola
mie  faszystów w rodzaju Tuki i Macha pod kontrol . Tiso z kolei dopu ci  tych
ludzi do stanowisk decydenckich, czyli doprowadzi  do faktycznej faszyzacji
pa stwa. Wprawdzie jego zwolennicy operuj  argumentami, e by  to „liberalny
faszyzm”, bo np. znany komunista Gustaw Husak móg  si  swobodnie porusza ,
a nawet prowadzi  dzia alno . Niemniej tysi ce wywiezionych do obozów
koncentracyjnych ydów bynajmniej o wolno ci i liberalizmie re imu Tisy nie
wiadcz .

Ludacy w epoce kiedy Hlinka nimi kierowa , stanowili typow  parti
agrarno-nacjonalistyczn , w której wiod cym by  nurt katolicko-narodowy. Nie
mo na tej partii porównywa  np. do te  bardzo katolickiego i kierowanego przez
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pra ata Kassa niemieckiego Centrum. Bo te  by a to typowa partia mieszcza ska,
któr  na pewno nie stanowili S S-owcy. Ks. Hlinka jako cz owiek o du ej
intuicji politycznej, stara  si  w miar  swoich mo liwo ci dzia a  tak, eby
S owacy mogli y  i rozwija  si  ex aequo wedle w asnego yczenia i w zgodzie
z s siadami. Czy mu si  to uda o, czy zas u y  na zaszczytne miano „ojca
narodu” pozostawiamy indywidualnemu os dowi ka dego, kto zechce
zaznajomi  si  z meandrami wieloznacznej polityki w niepewnych czasach.
Wieloznacznej, lecz w wykonaniu Andreja Hlinki niezaprzeczalnie wa kiej.
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Tadeusz Wyrwa

FRANCJA KOLEBK  ARMII POLSKIEJ
W DRUGIEJ WOJNIE WIATOWEJ

Na wst pie kilka s ów odno nie terminu „kolebka”, który mo e mie
ró ne znaczenie. W ka dym razie chodzi o kogo  czy czego , co jest w stadium
pocz tkowym, z szans  dalszego rozwoju. Wrodzone lub te  nabyte cechy
pozostaj  przewa nie na ca e ycie w ró nym ich stanie rozwoju i o ró nym,
dobrym i z ym, znaczeniu. W potocznym j zyku s yszy si  czasem powiedzenia,
e kto  czy co  jest „od urodzenia”, „od kolebki”, co ró nie mo na

interpretowa . Bez wchodzenia w t  problematyk , trzeba jednak przynajmniej
nadmieni , e mo na mówi  o odziedziczonych po przodkach znamiennych cech
charakteru, które przechodz  z pokolenia na pokolenie i w sumie stanowi
oblicze narodu.

W prze omowych okresie dziejów ludzkich, w jakim przysz o nam y ,
w tym wi kszym stopniu istotne jest wyci gni cie nauki z tego co by o, a co
nale a oby ulepsza , czy te  po prostu zwalcza , zale nie od konkretnego
przypadku. Za przyk ad mog  pos u y  koleje losów stosunków polsko –
francuskich i na ich tle ludzkich po prostu stosunków, o poprawno  których
coraz bardziej jest teraz trudno. St d te  nieodzowna potrzeba przemy lenia, bez
kompleksów i uprzedze , historii stosunków polsko – francuskich, które obros y
mitami i stereotypami z ogromn  szkod  dla trwa ych wi zi, jakie czy y – i

cz  – cz  spo ecze stw obu krajów.
Na ró ne stereotypy, które nadal pl cz  si  w naszych dziejach zwraca

m.in. uwag  J. P. Marat, - polityk i rewolucjonista francuski, yj ce w drugiej
po owie XVIII w. – co warto dzi  przypomnie , bo s owa jego pada y na progu
nowo ytnej epoki i niewiele straci y na aktualno ci. Zwracaj c si  do Polaków J.
P. Marat g osi : „Charakteru, wo amy – elazne charaktery przeciw elaznej
nawale. Koniec ma oduszno ci, wygodzie, niedo stwu – wojn  wypowiadamy
szalbierstwu i prywacie/.../ Likwidowa  synekury, zamyka  przybytki
wygodnisiów i karierowiczów”. Znamienne w tym wszystkim jest i to, e
przedruk tego apelu ukaza  si  we Francji, w maju 1940 r., w jednym z tytu ów
licznej prasy polskiej, w przeddzie  wzmo onej ofensywy niemieckiej na
Francj , w obronie której udzia  wzi y formacje wojska polskiego, b d ce
zal kiem odbudowywanej Armii Polskiej na Zachodzie.

Decyduj c  dla losów przedwrze niowego rz du RP dat , oprócz
„b yskawicznej ofensywy” Hitlera stanowi a inwazja sowiecka, która nast pi a
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17 wrze nia 1939 r., uniemo liwiaj c zorganizowanie obrony na wschodzie
Polski. W zaistnia ej sytuacji zapad a decyzja przeniesienia naszego rz du do
Francji, z któr  Polska mia a zawarte umowy na wypadek rozp tania wojny.

Przed opuszczeniem kraju, w nocy z 17 na 18 wrze nia, prezydent RP
Ignacy Mo cicki, wyda  w Kutach or dzie, informuj ce obywateli
o przeniesieniu siedziby naczelnych w adz pa stwowych do jednego z krajów
sprzymierzonych (Francji), aby przy zachowaniu pe nej suwerenno ci prowadzi
wojn  przy ich boku.

Zamiarem rz du polskiego by o przekroczenie granicy rumu skiej,
otrzymanie prawa tranzytu, przedostanie si  do Francji i zorganizowanie armii
polskiej, z o onej zarówno z o nierzy, którym uda o si  wydosta
z okupowanego kraju jak i z mobilizowanych obywateli polskich zamieszka ych
we Francji. Rumunia natomiast zamiast udzieli  rz dowi polskiemu prawa
tranzytu internowa a jego cz onków, Naczelnego Wodza i prezydenta
Mo cickiego.

Odno nie tego zdarzenia istniej  dwie wersje: jedna pochodzi od
stronników gen. W adys awa Sikorskiego, którzy twierdz , e nie ponosz  adnej
odpowiedzialno ci za internowanie rz du polskiego przez Rumunów, drug
g osz  ludzie zwi zani z rz dem przedwrze niowym, którzy internowanie
przypisuj  „spiskowi francusko – rumu skiemu”. W sumie prawda le a a
po rodku mi dzy jedn  a drug  wersj  interpretacji internowania, które by o
ci le zwi zane z nowym uk adem politycznym, nowym zespo em ludzi

z przedwojennej opozycji, przy jednoczesnym poparciu, a wielokrotnie
decyduj cym wp ywie Francuzów, obarczonych starymi uprzedzeniami
i kompleksami wobec przedwojennych przywódców pa stwa polskiego.
Typowym ich przedstawicielem by  Leon Noel, w latach 1935 – 1939 ambasador
Francji w Warszawie.

Rzecz  wielkiej wagi, najwa niejsz  w tym wszystkim, by o zachowanie
legalnej ci g o ci naczelnych w adz pa stwa polskiego. Internowanie rz du
polskiego uniemo liwi o dalsze jego funkcjonowanie w sk adzie, w jakim
znajdowa  si  w Rumunii. Konstytucja z 1935 r. uprawnia a prezydenta RP do
wyznaczenia nast pcy na czas wojny. Prezydent Mo cicki wyznaczy  na swojego
nast pc  gen. Boles awa Wieniaw  – D ugoszowskiego, ówczesnego ambasadora
Polski w Rzymie. Premier Francji, Edouard Daladier, z o y  jednak sprzeciw.
Zagrozi , e „rz d francuski nie mo e uzna  tej nominacji i je eli nominacja ta
zostanie utrzymana, rz du powo anego przez gen. Wieniaw  – D ugoszowskiego
nie uzna... i nie by by w stanie udzieli  takiemu rz dowi go ciny na swoim
terytorium”. Wysuni ta nast pnie kandydatura W adys awa Raczkiewicza zosta a
przyj ta przez rz d francuski bez zastrze e .

Prezydent Mo cicki, pismem z 30 wrze nia zrezygnowa  przeto
z pe nionego urz du, mianuj c uprzednio swoim nast pc  W adys awa
Raczkiewicza, który tego samego dnia, po z o eniu przysi gi w gmachu
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Ambasady RP w Pary u, obj  stanowisko prezydenta RP. Aktem tym zosta a
uprawomocniona legalna ci g o  naczelnych polskich w adz. Premierem rz du
RP na obczy nie zosta  gen. W adys aw Sikorski, który zachowa  równie  dla
siebie tek  ministra spraw wojskowych, a wkrótce zosta  mianowany naczelnym
wodzem si  zbrojnych. Wy oniony rz d RP zosta  bezzw ocznie uznany przez
Francj , Wielk  Brytani , Stany Zjednoczone, a w terminie pó niejszym przez
inne kraje.

Trudne by y pierwsze miesi ce rz du polskiego we Francji i nie najlepiej
wró y y jego niezale nej dzia alno ci. W ocenie wybitnego dyplomaty Kajetana
Morawskiego, niepotrzebny incydent z nominacj  Wieniawy „zmuszaj c nas do
ust pstw wobec ingerencji francuskiej w nasze sprawy wewn trzne, rzuci  cie
na niezawis o  odtwarzaj cych si  na obczy nie w adz polskich”. Ingerencja
rz du francuskiego w spraw  wyznaczenia nast pcy prezydenta Mo cickiego,
zw aszcza metoda tej ingerencji, by a brutalnym narzuceniem woli Francji
w zamian za udzielenie go ciny naczelnym w adzom Polski. Ale trzeba jednak
bezstronnie przyzna , co bynajmniej nie usprawiedliwia bezwzgl dno ci tego
rz du francuskiego – Polacy sami sprowokowali Francj  do zaj cia takiego
stanowiska. Jak pisa  w 1940 r. gen. Kazimierz Sosnkowski, „moda sk adania
ofert obcym – cho by sprzymierze com – a nawet intrygowanie z nimi
przeciwko swoim, jest jedn  z ci kich polskich chorób”, z których do dzisiaj –
dodajmy od siebie – Polscy si  nie wyleczyli.

Siedziba rz du polskiego w pierwszych tygodniach po jego utworzeniu,
znajdowa a si  w Pary u. Wkrótce jednak premier Daladier postanowi  przenie
go do Angers miasta oddalonego o 296 km od Pary a w kierunku po udniowo –
zachodnim. Nie wiadomo co sk oni o Daladiera do podj cia takiej decyzji.
Umieszczenie rz du sojuszniczego pa stwa w prowincjonalnym mie cie, z dala
od Pary a, gdzie podejmowano strategiczne decyzje odno nie prowadzenia
wojny, przypadkiem zapewne nie by . Fakt ten wiadczy  po prostu
o zepchni ciu rz du polskiego na boczne tory, na samym ju  pocz tku jego
funkcjonowania na uchod stwie we Francji, co by o znamienne dla wojennych
dziejów Polski.

G ówne zadanie rz du polskiego, kierowanego przez gen. Sikorskiego,
polega o na skupieniu wszystkich si  wokó  tworzenia armii. W expose
wyg oszonym na posiedzeniu Rady Narodowej odbytym w marcu 1940 r.
premier rz du powiedzia : „odbudowa wojska polskiego jest najwa niejszym
i zasadniczym zadaniem rz du /.../ Armia Polska odbudowana na obczy nie jest
nasz  wi to ci  ogólno – narodow . Jest ona ostatni  nadziej  brocz cego we
krwi i obola ego kraju”.

Ambicj  gen. Sikorskiego by o utworzenie stutysi cznej armii
ochotniczo – poborowej, z o onej g ównie z emigrantów we Francji, którzy
zachowali obywatelstwo polskie i na internowanych o nierzach w Rumunii i na
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W grzech. Pomimo nieustannych trudno ci, armia polska we Francji liczy a
w czerwcu 1940 r. oko o 84 tys. o nierzy.

Trudno ci by y ró nej natury, brakowa o kwater, mundurów i uzbrojenia.
Oddane do dyspozycji rz du polskiego obozy wiczebne w Coëtguidan i pod
miastem Parthenay nie wystarczy y i wi kszo  o nierzy kwaterowa a
w pobliskich wsiach na strychach domów, w szopach i stodo ach, bez
ogrzewania a niejednokrotnie i bez odpowiedniej odzie y, co by o szczególnie
dokuczliwe podczas srogiej zimy 1939/1940. Wyposa enie oddzia ów polskich
w sprz t i uzbrojenie uzupe niano przewa nie dopiero w okresie ofensywy
niemieckiej, tak e tych jednostek, które by y wys ane na front.

Natomiast cz  wojska, zw aszcza 4 Dywizja Piechoty pozosta a nadal
nieuzbrojona, le wyposa ona i niedostatecznie wyszkolona. Co prawda Francuzi
nie spieszyli si , z przygotowaniem w asnej armii, czym jednak nie mo na
t umaczy  lekcewa cego stosunku, z jakim na ogó  odnosili si  do tworzonej
armii polskiej. Nie bez znaczenia w kszta towaniu tego stosunku by y równie
wa nie w ród polskich polityków, ich krytyka przebiegu i kl ski kampanii
wrze niowej w Polsce, która si  rzeczy musia a podwa a  zaufanie do o nierza
polskiego.

Trudne warunki odbudowywania armii polskiej we Francji nie
zniech cily, lecz zahartowa y naszych o nierzy, co potwierdza to m.in. Dziennik
czynno ci, tworzonego 3 pu ku w wiczebnym obozie Coëtguidan. Z dziennika
tego korzystam tutaj, zw aszcza je li chodzi o pocz tkowy okres organizowania
wojska. Data zacz tków kompanii tego pu ku, organizowanego przez p k. dypl.
Stanis awa Bienia, si ga ostatniej dekady 1939 r. Stopniowo wzrasta o
zainteresowanie celowo ci  i potrzeb  kontynuowania walki, co pocz tkowo
napotyka o na pewne trudno ci, czemu w ogólnym chaosie trudno by o si
dziwi .

Kolejny dowódca, p k. Franciszek Marciniak, przemawiaj c do o nierzy
14 marca 1940 r. przekonywa , e w ka dej pracy winien przy wieca  im jeden
cel:  „wróci  z  t  kompania  do  wielkiej  niepodleg ej  Polski.  W  ten  sposób
pojmowana praca b dzie nam u atwia a pokonanie trudów o nierskich, jakie nas
w marszu w drodze do Polski czeka  b d  /.../ S  równi wszyscy, maj  jeden
wielki obowi zek: bi  si  o nasz  Polsk ”. Tego poczucia równo ci i jedno ci
brak by o niestety, w zasadniczych nawet sprawach, zarówno wówczas jak i w
latach nast pnych, w ród rozpolitykowanych dzia aczy partyjnych i osób na
stanowiskach rz dowych.

W tragicznym czerwcu 1940 r. Armia Polska we Francji walczy a u boku
o nierzy francuskich przeciwko niemieckiemu agresorowi, co by o du ym

osi gni ciem gen. Sikorskiego. W jej odbudow  Naczelny Wódz w o y
maksimum wysi ku, niejednokrotnie kosztem dzia alno ci zwi zanej ze
stanowiskiem premiera. Jednostki Armii Polskiej w czone ca kowicie pod
rozkazy dowództwa francuskiego. Wbrew zawartej umowie, rozmieszczono je na
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ró nych odcinkach frontu, zamiast z nich utworzy  jedno zgrupowanie
podporz dkowane dowództwu polskiemu. By  to b d symptomatyczny dla
pó niejszych dziejów Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, której poszczególne
formacje nigdy nie zosta y z czone w jedn  ca o , co odpowiada o aliantom,
lecz nie sprawie polskiej.

Probierzem stosunków polsko – francuskich i w ogóle stosunków rz du
polskiego z aliantami by y starania gen. Sikorskiego o udzia  Polski
w Najwy szej Radzie Mi dzyalianckiej i rezultat tych stara . Rada ta powsta a
jako organ konsultacyjny z o ony z przedstawicieli rz dów francuskiego
i brytyjskiego, przekszta cony w organ koordynuj cy dzia ania wojenne.

Podczas gdy odbudowa Armii Polskiej we Francji na prze omie lat
1939/1940 by a du ym osi gni ciem rz du gen. Sikorskiego, to jednak nie sz a
ona w parze z uznaniem naszego rz du za pe noprawnego sprzymierze ca
aliantów zachodnich. wiadczy o tym fakt, e udzia  Polski w Najwy szej
Wojennej Radzie Mi dzyalianckiej by  jedynie symboliczny i to dopiero od
wiosny 1940 r. Historyk francuski pisa  na ten temat: ,,Podczas ostatnich
posiedze  , dziwnej wojny , w dniach 23 – 27 kwietnia nast pi a innowacja.
Obok Francuzów i Brytyjczyków, zdecydowano poprosi  reprezentantów Polski
i Norwegii: obecno  prawd  mówi c symboliczna, daj ca okazj  do pi knych
s ów (reprezentanci ma ych aliantów nie s  dopuszczeni do wa nych obrad,
w wyniku których podejmowane s  decyzje dotycz ce wojny). Ale mimo
wszystko, gest ten pos u y do potwierdzenia solidarno ci przeciwników Rzeszy
hitlerowskiej”.

Niestety, gesty mog y jedynie s u y  do chwilowych rado ci
i satysfakcji, ale bez znaczenia na przysz o . Jedno nie zosta o jednak
zaprzepaszczone, co trafnie okre li  gen. Stanis aw Maczek – dowódca
zorganizowanej w 1940 r. Brygady Kawalerii, a w Wielkiej Brytanii 1 Dywizji
Pancernej walcz cej we Francji, Belgii i Holandii (1944 – 1945) - pisz c
,,Pami tajcie wszyscy o jednym. o nierz bije si  o wolno  wielu narodów – ale
umiera tylko dla Polski”.

Nie by a to zwyk a „dekoracyjna” formu ka wybitnego dowódcy, ale
g bokie przekonanie o nierza polskiego o imperatywnej potrzebie walki
o uratowanie warto ci niezb dnych dla uczciwego ycia pojedy czego cz owieka
i ca ego spo ecze stwa. Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej, które
odby o si  23 stycznia 1940 r. w Pary u, jej przewodnicz cy, Ignacy Paderewski
m.in. powiedzia : ,,Nie walczymy o Polsk  szlacheck , ludow  czy robotnicz ,
o Polsk  kapitalistyczn  czy socjalistyczn , o Polsk  panów czy o Polsk
ch opów, walczymy o Polsk  ca , jedyn , wielk , niepodleg , o Polsk  Matk
dla swych wiernych dzieci, o tak  Polsk , o jakiej nili i jak  przepowiadali nasi
wieszcze /.../ o Polsk , za któr  poleg y tysi ce nieznanych bohaterów, za któr
dalsze tysi ce ka dej chwili zgin  gotowi”.



110

Z chwil  podj cia odbudowy ,,od kolebki” , Armii Polskiej we Francji,
a pó niej w ZSRR, Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie, armi  t
charakteryzowa o pewnego rodzaju rozdwojenie: z jednej bowiem strony
dominowa  o nierski duch walki o suwerenno  ojczystego kraju, a z drugiej
natomiast strony marnowano czas i energi  na polityczne utarczki ró nych
dzia aczy walcz cych o zaspokojenie w asnych ambicji czy te  partyjnych celów,
niejednokrotnie korzystnych, ale nie dla polskiej racji stanu

Znaczenie polskiego rz du na uchod stwie we Francji, podobnie jak
i pó niej w Wielkiej Brytanii, by o przede wszystkim natury militarnej. Z punktu
widzenia politycznego rz d gen. Sikorskiego we Francji nie odegra  roli, któr
móg by odegra , gdyby dzia a  bardziej samodzielnie, bez kompleksu ni szo ci
wobec Francuzów i bez wewn trznych wa ni i wzajemnych oskar e . Szkodliwa
dla sprawy polskiej by a bezkrytyczna wiara gen. Sikorskiego w pot g  Francji,
podobnie jak pó niej w dobr  wol  Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Okres na ziemi francuskiej by  jednak bardzo wa ny nie tylko z uwagi na
zapewnienie ci g o ci pa stwa polskiego, z jego armi  na czele, ale te  i z
powodu ró nych nie najlepszych praktyk, które przylgn y wówczas do naszego
rz du i zosta y mu niestety wierne do ko ca jego istnienia na obczy nie i co te
trwa o nast pnie w dzia alno ci ró nych emigracyjnych instytucji.
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Dariusz Matelski

LATA SZKOLNE I DZIA ALNO  NAUKOWA W OKRESIE
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

KAROLA ESTREICHERA JR. (1906-1984)

Wybitny krakowski historyk sztuki prof. zw. dr hab. Karol Rafa
Estreicher jr. urodzi  si  4 marca 1906 r. w Krakowie jako poddany cesarza
Franciszka Józefa I Habsburga w 58 roku jego panowania1. Ojciec Stanis aw
(1869-1939, zm. w Sachsenhausen2) by  profesorem prawa Uniwersytetu
Jagiello skiego (1919-1921 rektor), a matka Helena z domu Longchamps
de Berier (1870-1940) zajmowa a si  prowadzeniem domu. Mia  dwie siostry:
Krystyn  (1902-1963) – wysz a za m  za prof. Konstantego Grzybowskiego
(1901-1970) oraz Ew  (1904-1978) – wysz a za m  za prof. Ludwika
Grodzickiego (1891-1979)3.  Od  1938  r.  by  zar czony  z  Teres  Lasock
(1904-1974), córk  przedwojennego genera a WP Józefa hr. Lasockiego
(1861-1931)4, z któr  o eni  si  w 1947 r. (w latach drugiej wojny wiatowej by a
o nierzem AK pomagaj cym wi niom Auschwitz5). Nale a  do grona

zaufanych gen. W adys awa Sikorskiego (1881-1943), który w pa dzierniku
1939 r. mianowa  go w Angers swoim sekretarzem. Na polecenie genera a-

1 Zob. D. Matelski, Dzieje rodu bibliograficznego Estreicherów w Krakowie do 1918 r., w: Studia
historyczne i politologiczne dedykowane arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu –
duszpasterzowi polskich emigrantów na Zachodzie. Gorzów Wielkopolski 2011 (w druku).

2 Urna (drewniana skrzynka) z Jego prochami zosta a wypo yczona z Archiwum Towarzystwa
Przyjació  Sztuk Pi knych w Krakowie przez re ysera Andrzeja Wajd  dla potrzeb realizacji
filmu Katy .

3 Zob. K. Grzybowska, Estreicherowie – kronika rodzinna, Kraków 2010.
4 Zob. T. Kryska-Karski, S. urakowski, Genera owie Polski Niepodleg ej, Warszawa 1991;

A. Suchcitz, Genera owie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Ma y s ownik biograficzny,
Bia ystok 1993; P. Stawecki, S ownik biograficzny genera ów Wojska Polskiego 1918-1939,
Warszawa 1994; J. Rydel, W s u bie cesarza i króla: genera owie i admira owie narodowo ci
polskiej w si ach zbrojnych Austro-W gier w latach 1868-1918, Kraków 2001.

5 W ród uratowanych byli m.in. znani politycy PRL: premier Józef Cyrankiewicz (1911-1989) oraz
minister kultury i sztuki Lucjan Motyka (1915-2006), którzy wydatnie wspierali prof. Karola
Estreichera jr w renowacji Collegium Maius UJ. Zob. A. Chwalba, Collegium Maius, Kraków
2009 [omówienie pracy zob.: „Studia z historii spo eczno-gospodarczej”, t. VIII, 2010,
s. 336-342; „Rocznik Polsko-Polonijny”, 2011, nr 1, s. 305-309].
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premiera zacz  prowadzi  zapiski dotycz ce dzia alno ci rz du RP na
uchod stwie. Ukaza y si  drukiem w 2001 r.6.

W latach drugiej wojny wiatowej – po ewakuacji cennych dóbr kultury
z Krakowa (Wawel) przez Rumuni  do Francji –zaanga owa  si
w opracowywanie strat kultury polskiej pod okupacj  niemieck . Kierowa
wówczas o mio-osobowym zespo em tworz cym Biuro Rewindykacji Strat
Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych w Londynie. Zbiera o ono
informacje przesy ane drog  kuriersk  przez archiwistów, muzealników
i bibliotekarzy z okupowanego kraju oraz przekazywa o je w formie opracowa
i raportów rz dom alianckim na zachodzie. Pierwszy taki raport powsta  ju  na
pocz tku 1940 r. i odnosi  si  do strat zadanych przez okupanta niemieckiego
w 1939 r. Ko cowym efektem prac by o opublikowanie w j zyku polskim
i angielskim w 1944 r. (pod redakcj  K. Estreichera) licz cej ponad pi set stron
ksi ki pt. Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacj
niemieck  1939-1944, gdzie we wst pie redaktor napisa : „A skoro mowa
o autorach tej ksi ki, to pragn  wymieni  w pierwszym rz dzie tych
bezimiennych uczonych i mi o ników kultury polskiej, co dzia alno  Niemców
w Polsce nieraz z nara eniem ycia ledzili i uzyskane wiadomo ci przesy ali do
Londynu, potem wymieni  trzeba kurierów i emisariuszy, co zwozili pytania
i przywozili odpowiedzi, i to nie tylko z Polski, ale i z Niemiec samych”7.
W 1945 r. powróci  do kraju.

Niniejsze opracowanie obejmuje lata 1918-1939, czyli od odzyskania
niepodleg o ci do wybuchu drugiej wojny wiatowej we wrze niu 1939 r.8.

6 K. Estreicher jr, Dziennik wypadków,  t.  I  (1939-1945). Przedmowa Zbigniew Kazimierz Witek,
Kraków 2001, ss. 852, il. Ponadto ukaza y si  drukiem kolejne tomy diariusza: II (1946-1960),
Kraków 2002, ss. 819, il.; III (1961-1966), Kraków 2003, ss. 884, il.; IV (1967-1972), Kraków
2004, ss. 695, il.; V (1973-1977), Kraków 2006, ss. 752, il.; za  w opracowaniu – przy
wspó udziale autora niniejszego tekstu – s  dwa kolejne tomy: VI (1978-1980) i VII
(1981-1984).

7 Zob. W. Kowalski, Udzia  Karola Estreichera w alianckich przygotowaniach do restytucji dzie
sztuki zagrabionych w czasie II wojny wiatowej, „Muzealnictwo”, 1986, t. 30, s. 24-34;
D. Matelski, Przygotowania rz du RP na uchod stwie do restytucji dóbr kultury polskiej
zagrabionych przez okupantów w latach 1939-1945, w:Historia i archiwistyka. Studia z dziejów
Polski, Polonii i archiwistyki. Ksi ga dedykowana doktorowi Romanowi Nirowi. Red. Janusz
Fary , Dariusz A. Rymar i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 279-304.

8 Wspomnienia Karola Estreichera jr. z wrze nia 1939 r. ukaza y si  drukiem pod pseudonimem
Dominik W gierski w Londynie w 1940 r. pt. September 1939 in Polen (ze oczywistych
wzgl dów pomini to w opracowaniu wszelkie dane personalne, aby uchroni  Polaków pod
okupacj  niemieck  i radzieck  przed represjami policji) – zobacz aneks. Pe n  edycj  polsk
wspomnie  zob. D. Matelski, Kresy Po udniowo-Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej we
wrze niu 1939 r. w wietle wspomnie  Karola Estreichera jr. (1906-1984), w:Ukrai cy –
historia i kultura, Szreniawa 2011 (w druku).
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* * *
Gdy „wybuch a” w 1918 r. Polska, m ody Karol jr pobiera  nauki

w klasie trzeciej Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Szko a by a
po o ona po drugiej stronie ulicy Sobieskiego, przy której mieszkali pod nr 10
Estreicherowie (nawet mo na by o z okiem domu zagl da  do niektórych klas
szkolnych!). By  ju  wówczas osob  znan , gdy  ojciec jego – Stanis aw
Ambro y Estreicher pe ni  godno  dziekana (od 1919 r. rektora) na
Uniwersytecie Jagiello skim, a tak e kontynuowa  po swoim ojcu – Karolu
Józefie Teofilu Estreicherze (zwanym Karolem seniorem) – Bibliografi  polsk ,
od tomu 23 (litera: M)9. „G os Stanis aw Estreichera wywiera  na przyjació
i przeciwników – wspomina  prof. W adys aw Leopold Jaworski (1865-1930) –
zawsze wp yw. Jest to bowiem dowódca, którego batalion jest zawsze
w ordynku, sprawny, bez luk. Jego o nierze-my li nios  ze sob  naprawd  kule,
nie kwiaty”10. By  z przekona  konserwatyst 11.

M ody Karol do nauki przyk ada  si  nieszczególnie. Rok szkolny
1918/1919 Karol jr uko czy  bez ocen bardzo dobrych. Uzyska  cztery noty
dobre (religia, historia, fizyka i chemia, gimnastyka) i siedem ocen dostatecznych
(j. polski, j. aci ski, j. grecki, j. niemiecki, geografia, matematyka, rysunek) oraz
ocen  dobr  ze sprawowania12. „W szkole – pisa  Janusz Roszko (1932-1995) –
ch opak nudzi  si  nieco, z wyj tkiem historii i aciny i lekcji Leona Chwistka13.

9 Archiwum TPSP w Krakowie, Rodzina Estreicherów, s. 2.
10 J. Adamczewski, Krakowskie rody, Kraków 1994, s. 64.
11 W 1926 r. wraz ze Stanis awem Stro skim („Dziennik Pozna ski”) i Stanis awem

Mackiewiczem („S owo”) na amach „Czasu” 16 maja w artykule zatytu owanym Rokosz –
pot pi  przewrót majowy Józefa Pi sudskiego. Zob. J. Jaruzelski, Stanis aw Cat-Mackiewicz
1896-1966. Wilno – Londyn – Warszawa, Warszawa 1987, s. 96-97. Konserwaty ci krakowscy
krytykowali Pi sudskiego, poniewa  „…ano, prosz  panów – pisa  Ksawery Pruszy ski (asystent
profesora na UJ) – bo Bobrzy skich, Estreicherów, Krzy anowskich, Jaworskich mo na by o
przekona , nie mo na im by o nakaza ”. K. Pruszy ski, P k Walery S awek, „S owo”, Pary ,
nr 13 z 14 kwietnia 1940 r. Karol jr o Stro skim pod dat  31 marca 1940 r. zanotowa : „Ojciec
mój nie zmieni  nigdy swego stosunku do Stro skiego. Ten cz owiek z granitu, zaci ty
w gniewie, zawsze mia  niech  do Stro skiego za to co robi , jak pisa , co szkalowa . Osobi cie
by  przez niego le nastawiony za »Czas«. Ja musia em zmieni  mój stosunek do Stro skiego.
Z ró nych punktów widzenia by o mi wygodniej nie akcentowa  dawnych niech ci. Czasy si
zmieni y, okoliczno ci te , a tak e niew tpliwie zmieni  si  Stro ski. Z endeka zrobi  si
centrowiec ogl daj cy si  bardziej na ludowców ni  na endecj . Je eli wszystko pójdzie
normalnie, to Stro ski wróci do endecji i na niej si  oprze. Jest Stro ski mi y, uprzejmy, dobrze
wychowany. Dost pny dla wszystkich, ba aganiarz straszny. Pracowity. Gadu a. Dowcipny
i rozmaite paradoksy puszcza ci gle. Bywa fa szywy. Nie dowierzam jego dobroduszno ci. Mam
wra enie, e pokrywa ni  wiele ambicji i goryczy”. K. Estreicher, Dziennik wypadków, t. I,
s. 137.

12 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy trzeciej Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie z 28 czerwca 1919 r., s. 1.

13 O Leonie Chwistku po pi dziesi ciu latach Karol jr napisa  rzeteln  biografi , opublikowan
przez Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe. Zob. K. Estreicher jr, Leon Chwistek – biografia
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To by a posta ! Legenda jego paryskich pojedynków, echa dochodz ce
z kawiarni artystów, w której rozbrzmiewa y spory o kszta t sztuki nowoczesnej
sprawia y, e m ody Karol jako tako przechodzi  przez lekcje matematyki, której
si  ba  – wyk ada  sam Chwistek. I tak stworzy  sobie most pomi dzy umi owan
sztuk  Krakowa a sztuk  awangardow , nowoczesn . Biedzi  si  z pocz tku nad
»Wielo ci  rzeczywisto ci« Chwistka, ale ten odpuszcza  matematyczne
niezrozumienia”14. Po latach w biografii Leona Chwistka, Karol Estreicher jr
(licz cy sobie wówczas 65 lat) napisa : „Zapewne pod wiadomie – z powodu
tych niecodziennych w a ciwo ci, które dawa y mu bogactwo wewn trzne, tak
ywe, e przeszkadza o mu w wypracowaniu kompozycji, skierowa  si  w roku

1902 na studia matematyczne i filozoficzne, z pomini ciem historii, do której
czu  niech . Z historii uznawa  tylko anegdot , nigdy poznanie faktu. Wprost
nie rozumia , e mo na fakt historyczny bada  i zrozumie  niezale nie od
w asnych s dów. Zdaniem Chwistka, do poznania prawdy dziejowej prowadzi o
samo w sobie logiczne nast pstwo faktów, a nie odczytywanie ich biegu
z dokumentu czy archeologicznego zabytku. Wiele godzin sp dzi em
z Chwistkiem na dyskusjach o historii, nim spostrzeg em, e ten niezwyk y
cz owiek dla my lenia historycznego jest w gruncie rzeczy nie do pozyskania”15.

Kolejny rok szkolny 1919/1920 by  zupe nie niepomy lny dla Karola jr.
Ju  za pierwsze pó rocze otrzyma  z j zyka aci skiego ocen  niedostateczn 16,
osiem ocen dostatecznych (religia, j. grecki, j. niemiecki, historia, geografia,
matematyka, fizyka i chemia, rysunek), dwie oceny dobre (j. polski, gimnastyka)
oraz odpowiednie z zachowania17. Na zako czenie roku poprawi  j. aci ski na
ocen  dostateczn , lecz uzyska  niedostateczny z j zyka greckiego. Przy jednej
ocenie niedostatecznej uzyska  promocj  do klasy pi tej z wynikiem ogólnym –
na ogó  uzdolniony18.  Musia o  by  to  bolesne  dla  ojca  –  wybranego  na  trzeci
kadencj  na urz d rektora UJ, a tak e znanego w kraju prawnika (by  cz onkiem
Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu RP).

Ojciec Karola jr. by  wówczas tak e redaktorem dzia u literackiego
krakowskiego „Czasu” (mieszcz cego si  w pa acyku Steinkellerów przy ul w.
Tomasza), a nast pnie cenionym publicyst  tego  czasopisma19. Obserwuj c
ojca, syn równie  zdradza  zainteresowania do dziennikarstwa. „Ch opcu

artysty (1884-1944), Kraków 1971. Ksi ka by a podstaw  uzyskania przez Karola Estreichera
jr. w 1972 r. tytu u profesora zwyczajnego.

14 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego
(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 3.

15 K. Estreicher jr, Leon Chwistek – biografia artysty (1884-1944)…,, s. 54.
16 K. Estreicher jr, Nie od razu Kraków zbudowano, Kraków 1947, s. 61.
17 Archiwum TPSP w Krakowie, Pó roczny wykaz ocen Karola Estreichera w klasie czwartej

Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z 30 stycznia 1920 r., s. 1.
18 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy czwartej Gimnazjum im. Króla

Jana III Sobieskiego w Krakowie z 24 czerwca 1920 r., s. 1.
19 Archiwum TPSP w Krakowie, Rodzina Estreicherów, s. 2.
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marzy o si  tak e – wspomina  Janusz Roszko – eby co  opublikowa . Gdy na
s siedniej ulicy furiat zastrzeli  te ciow  – m ody ch opiec zebra  informacje
i pop dzi  do redakcji. Spisali od niego to wszystko redaktorzy, przeczyta  sam
Rudolf Starzewski, upami tniony w »Weselu«, i pos ali do druku. Potem Karol,
grywaj cy nami tnie w pi k  no n  na B oniach, przynosi  do redakcji
wiadomo ci sportowe… Z boisk pi karskich, z zawodów narciarskich
w Zakopanem – wspinaczki, póki nie doszed  do wniosku, e to nonsens takie
bezrozumne nara anie si ”20.

Anga uj c si  zbyt mocno w sport pi karski, Karol jr zupe nie zaniedba
obowi zki szkolne. By  wiernym kibicem „Cracovii” i cz stym bywalcem na
krakowskim stadionie21. Ta fascynacja spowodowa a zaleg o ci w nauce.
Zachowanie otrzyma  nieodpowiednie „z powodu lekcewa enia przepisów
szkolnych”. Na wiadectwie pojawi o si  a  pi  ocen niedostatecznych
(j. aci ski, j. grecki, historia, przyrodoznawstwo, matematyka), cztery oceny
dostateczne (religia, j. polski, j. niemiecki, geografia) oraz zaledwie jedna ocena
dobra ( wiczenia cielesne). Oczywi cie promocji z klasy pi tej do szóstej nie
uzyska 22. Nie zachowa y si  adne notatki odno nie do reakcji rodziców na brak
promocji23.

Wstrz sn o to niew tpliwie Karolem jr. Z pewno ci  rodzice
w rozmowie z synem odwo ali si  do chlubnych tradycji rodziny Estreicherów.
Wie  o powtarzaniu klasy z pewno ci  kr y a po domach uczonych
krakowskich. Karol nigdy o tych wydarzeniach si  ju  nie wypowiada 24.
Koledzy awansowali do kolejnej klasy, a on musia  „utrwali ” wiedz … Efekty
by o wida  ju  w pierwszym pó roczu roku szkolnego 1921/1922. Z zachowania
otrzyma  ocen  dobr , pojawi a si  ocena bardzo dobra (j. polski), dwie oceny
dobre (religia, przyrodoznawstwo) i pi  ocen dostatecznych (j. aci ski,

20 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego
(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 3-4.

21 J. Adamczewski, Krakowskie rody…, s. 103.
22 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo roczne klasy pi tej Gimnazjum im. Króla Jana III

Sobieskiego w Krakowie z 28 czerwca 1921 r., s. 1.
23 Nawet Janusz Roszko do  lakonicznie przeszed  nad tym faktem, zamieszczaj c zaledwie jedno

zdanie: „Urok gimnazjum to by  urok humanistyki i nauka j zyków pod awk  (jednak klasa
przez pi k  no n  powtarzana) bodaj pi ta”. Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko,
Gwiazda Karola Estreichera m odszego (w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 4.

24 Chocia  zachowa o si  nagranie w archiwum TP Kraków, gdy w rozmowie ze swoim uczniem
(i nast pca na stanowisku prezesa Towarzystwa Przyjació  Sztuk Pi knych w Krakowie)
Ignacym Trybowskim (1931-1994) wypomina  „Igolowi” niskie noty na studiach – ten
odpowiedzia : „ale nie repetowa em – jak Pan Profesor – adnej klasy (!). Zob. Otwarcie i
po wi cenie Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji w willi prof. Karola
Estreichera jr. 29 kwietnia 2009 r. godz. 1630 w XXV rocznic  mierci Profesora – folder. Red.
Zbigniew Kazimierz Witek, Kraków 2009, 2 p yty DVD pt. Ród Estreicherów.
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j. grecki, j. niemiecki, historia, matematyka)25. Jednak w drugim semestrze znów
opu ci  si  z j zyka aci skiego i otrzyma  ocen  niedostateczn . Na mocy
reskryptu Kuratorium O wiaty z 25 maja 1921 r. – w my l uchwa y Rady
Pedagogicznej – Karol zosta  zobowi zany do z o enia po wakacjach egzaminu
poprawkowego26. Egzamin taki z o y  na ocen  dostateczn  31 sierpnia 1922 r.
i uzyska  promocj  do klasy szóstej27.

Kolejny rok szkolny 1922/1923 równie  nie by  zbyt pomy lny. Na
pierwsze pó rocze Karol jr otrzyma  a  trzy oceny niedostateczne (j. aci ski,
j. grecki, geografia), cztery dostateczne (j. niemiecki, historia, matematyka,
przyrodoznawstwo) i dwie noty bardzo dobre (religia, j. polski) oraz
odpowiednie ze sprawowania28. Rozmowy rodziców z synem musia y by
przekonuj ce, gdy  wiadectwo roczne by o ju  pozytywne. Uzyska  na nim
dobry ze sprawowania, jedn  ocen  bardzo dobr  (j. polski), dwie noty dobre
(religia, historia) oraz sze  ocen dostatecznych (j. aci ski, j. grecki,
j. niemiecki, geografia, matematyka, przyrodoznawstwo)29.

W pierwszym pó roczu klasy siódmej Karol jr po lizgn  si  znów na
j zyku aci skim – uzyskuj c ocen  niedostateczn 30. wiadectwo promocyjne
z klasy siódmej do ósmej (maturalnej) zawiera o dwie oceny bardzo dobre
(j. polski, propedeutyka filozofii), cztery oceny dobre (religia, historia, fizyka,
matematyka), trzy oceny dostateczne (j. aci ski, j. grecki, j. niemiecki) oraz
dobry ze sprawowania31.

Równie  w klasie maturalnej pi t  Achillesow  m odego Karola
Estreichera jr. by  j zyk aci ski. Kolejny rok z rz du za pierwsze pó rocze
otrzyma  not  niedostateczn 32.  wiadectwo  roczne  klasy  ósmej  zawiera  dwie
oceny bardzo dobre (religia, j. polski), dwie dobre (historia i geografia,
propedeutyka filozofii), pi  ocen dostatecznych (j. aci ski, j. grecki,

25 Archiwum TPSP w Krakowie, Pó roczny wykaz ocen Karola Estreichera w klasie pi tej
Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z 11 lutego 1922 r., s. 1.

26 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo roczne klasy pi tej Gimnazjum im. Króla Jana III
Sobieskiego w Krakowie z 28 czerwca 1922 r., s. 1.

27 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy pi tej Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie z 31 sierpnia 1922 r., s. 1.

28 Archiwum TPSP w Krakowie, Pó roczny wykaz ocen Karola Estreichera w klasie szóstej
Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z 31 stycznia 1923 r., s. 1.

29 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy szóstej Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie z 28 czerwca 1923 r., s. 1.

30 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Pó roczny  wykaz  ocen  Karola  Estreichera  w  klasie  siódmej
Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z 31 stycznia 1924 r., s. 1.

31 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy siódmej Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie z 28 czerwca 1924 r., s. 1.

32 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Pó roczny  wykaz  ocen  Karola  Estreichera  w  klasie  ósmej
Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie z 31 stycznia 1925 r., s. 1.
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j. niemiecki, matematyka, fizyka) oraz dobry ze sprawowania33. Matur  zda
2 czerwca 1925 r. w Pa stwowym Gimnazjum III im. Króla Jana Sobieskiego
w Krakowie – uzyskuj c ocen  dobr 34.

 Zapisa  si  nast pnie na studia z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie
Jagiello skim – uzyskuj c immatrykulacj  2 pa dziernika 1925 r.35. Za ywa
wówczas uciech ycia studenckiego. „M odzie cem b d c – wspomina  po latach
– pozna em dyskrecj  krakowskich fiakrów, którzy okazywali zrozumienie dla
nami tno ci dwudziestu lat ycia…”36.

W tym e – 1925 – roku m ody Karol jr opublikowa  tak e swój pierwszy
artyku  w krakowskim „Czasie”, w którym omówi  wystaw  prac Leona
Chwistka.

Oprócz literatury i historii sztuki, zainteresowania m odego Estreichera
kierowa y si  ku kinematografii. Wówczas jeszcze niemej, któr  ogl da
nami tnie37. W okresie studiów uniwersyteckich (w latach 1926-1927)
zaowocowa o to licznymi recenzjami z filmów, które zamieszcza  – dzi ki ojcu –
w krakowskim „Czasie” pod pseudonimem Henryk W gierski. Wówczas
„o znanym wtedy Synu szejka z Rudolfem Valentino napisa , e to «film ca kiem
przeci tny», a takie polskie filmy jak Bunt krwi i elaza, Kochanek Szamoty czy
Tr dowata, skwitowa  zdaniem skierowanym do producentów: «Nie o giwajcie
si  panowie, e karmicie nas sztuk »”. Zajmowa  si  jednak nie tylko recenzjami.
W Czasie ukaza  si  jego artyku Rola sytuacji w filmie –  swoje rozwa ania na
ten temat opiera  na rozmowach z Leonem Chwistkiem, dotycz cych teorii
wielo ci rzeczywisto ci; podobnie Dialog o krytyce i teorii; w którym rozmow
toczy  z W adys awem Krygowskim – poet , cz onkiem literackiej grupy
Litart”38.

Cz sto zachodzi  z ojcem Stanis awem do antykwariusza Jakuba
Himmelblaua. Ogl dali stare wydania ksi g. „Potem pokaza  ojcu ci ki
pergaminowy kodeks zapisany drobnym pismem. – Ja troch  przeczyta em, ale
si  jeszcze nie nauczy em, mo e pan profesor rozezna? – Ale  panie Himmelblau
– mówi  ojciec po chwili – to nies ychanie cenny r kopis z XII wieku. Wyra nie
tu napisane, e pochodzi z klasztoru w. Miko aja pod Kaliszem. – Ja te  tak
napisa  do ks. rektora Fia ka do Lwowa i on tu zaraz przyjecha , chcia  ksi k
kupi , ale ja mu jej nie sprzeda . Tam jest napisane o opacie Szymonie, co umar

33 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo uko czenia klasy ósmej Gimnazjum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie z 8 czerwca 1925 r., s. 1.

34 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo dojrza o ci dla Karola Rafa a Estreichera wystawione
6 czerwca 1925 r., s. 1.

35 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Druk  absolutoryjny  dla  Karola  Rafa a  Estreichera  z  3  grudnia
1929 r. (nr 70/fil.1929/30) podpisany przez rektora UJ i dziekana Wydzia u Filozoficznego UJ,
s. 1-2.

36 K. Estreicher jr, Nie od razu Kraków zbudowano…, s. 40-41.
37 J. Adamczewski, Krakowskie rody…, s. 103.
38 Ibidem.
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w L dzie w 1188 r.. – Czemu  pan jej nie sprzeda ? – Bo ja jej jeszcze nie
przeczyta … – Ale  czy nie lepiej, eby manuskrypt znalaz  si  w Bibliotece. –
Lepiej, lepiej, ale to po mojej mierci… Wielokrotnie w ci gu lat naszej
pó niejszej przyja ni, któr  zaszczyca  mnie stary antykwarz [antykwariusz],
s ysza em t  jego odpowied . By a w niej zach anno  i apczywo  sk pca,
który siedzi na skarbach, by o jakie  maniactwo, przywi zanie i ciekawo  ale
przede wszystkim by a mi o  polskiej przesz o ci”39.

Bywali wówczas w domu Estreicherów luminarze krakowskiej nauki
(szczególnie bliskie kontakty utrzymywano z Zollami)40. Stefan Grzybowski
(brat szwagra Karola jr.) po latach wspomina , i  „…w domu pa stwa
Estreicherów, bywa o wielu ludzi starszych, zawsze wybitnych i ciekawych, oraz
m odych, przewa nie wyró niaj cych si , maj cych przed sob  przysz o ,
niekiedy legitymuj cych si  równie  pochodzeniem i tytu em (na co pani Helena
nie by a nieczu a). Zwyczajem rozpowszechnionym w wielu powa niejszych
i zamo niejszych domach przyjmowano w oznaczonym, stale tym samym dniu
tygodnia, by  to tzw. jour (mówiono artobliwie: urki). W saloniku, przy
herbacie i ciasteczkach, toczono rozmowy powa ne, interesuj ce, tak e
swobodne, weso e, nieco plotkuj ce lub nawet niemal frywolne41. Konstanty
Grzybowski zosta  szwagrem Karola jr. w 1927 r.42. Trzy lata pó niej narodzi  si
z tego ma e stwa syn Stanis aw (pó niejszy historyk i profesor zwyczajny
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Spotkania towarzyskie odbywa y
si  tak e u prof. medycyny Aleksandra Rosnera43.

Od 2 stycznia 1928 r. Karol Estreicher jr by  cz onkiem ko a
akademickiego Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego44. Jako delegat
Akademickiego Zwi zku Pacyfistów w Krakowie ( rodowisko Krakowskie
Federacji Akademickiej Przyjació  Ligi Narodów w Polsce), Karol Estreicher
uczestniczy  w 1929 r. w kongresie m odzie y we Freusburgu45, rekomendowany
przez sekretarza zwi zku Henryka Korzystka46.

Latem 1929 r. Karol jr uda  si  na poszukiwania badawcze do Niemiec.
Otrzyma  wówczas rekomendacj  naukow  od prof. Juliana Pagaczewskiego

39 K. Estreicher jr, Nie od razu Kraków zbudowano…, s. 78-79.
40 Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948)…, s. 84-85.
41 S. Grzybowski, Wspomnienia, Zakamycze-Kraków 1999, s. 257.
42 Ibidem, s. 436.
43 Ibidem, s. 261.
44 Archiwum TPSP w Krakowie, Legitymacja nr 1041K wystawiona 2 stycznia 1928 r. dla Karola

Estreichera.
45 Archiwum TPSP w Krakowie, Legitymacja wystawiona studentowi UJ Karolowi Estreicherowi

5 lipca 1929 przez prezesa Akademickiego Zwi zku Pacyfistów w Krakowie Williama Peace,
s. 1.

46 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo sekretarza Akademickiego Zwi zku
Pacyfistów w Krakowie z 18 kwietnia 1930 r.
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(1874-1940)47 jako dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego Sztuki i Archeologii
w Krakowie48.

Wielk  mi o ci  Karola by  Kraków. „Jak Warszaw  – wspomina po
latach – poznali my z pism ilustrowanych, które Loewenthal czy Gebethner
wydawa , tak o Krakowie dowiedzieli my si  poprzez literatur , nie figuruj c
w oficjalnej bibliografii miasta. Nie przez »Klejnoty Krakowa dla m odzie y«
ani przez przewodniki i monografie Kraków zacz  mnie interesowa , poci gn
swym urokiem i skierowa  na drog  bada  nad jego przesz o ci . Jak wszyscy
krakowianie miasto pozna em po swojemu, przypadkowo, a pierwszym
przewodnikiem by y mi piosenki Boya”49.

Karol Rafa  Estreicher uzyska  absolutorium na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiello skiego w zakresie historii sztuki w dniu 3 grudnia 1929 r.,
które uprawnia o go do ubiegania si  o uzyskanie stopnia doktorskiego50.

* * *
Prac  naukow  na Uniwersytecie Jagiello skim rozpocz  jako asystent-

sta ysta pod kierunkiem prof. Juliana Pagaczewskiego. Pod jego kierunkiem
w 1931 r. uzyska  doktorat na podstawie rozprawy zatytu owanej: Miniatury
Kodeksu Behema oraz ich tre  obyczajowa, której obszerne fragmenty ukaza y
si  wkrótce drukiem51. We wspomnieniach Janusza Roszko czytamy: „Sztuka
Krakowa – umi owanie pierwsze – zaowocuje przy doktoracie o miniaturach
kodeksu Behema i w tym e roku 1931 – wydanym przewodnikiem po Krakowie!
Potem asystentura u profesora Juliana Pagaczewskiego, opieka nad kolekcj
pami tek uniwersyteckich i dzie  sztuki, które mie ci y si  w Collegium Novum.
Kraków lat dziecinnych odchodzi  bezpowrotnie w przesz o  wraz ze
Smolkami, Rostafi skimi, Bobrzy skimi… Kraków szopek poz ocistych,
w których kukie ki mówi y jase kowe teksty ustami krowoderskich murarzy,
fiakrów, którzy w 300 doro ek potrafili jecha  sm tnie za pogrzebem starego
lekarza dr Komorowskiego, co z ich us ug nieustannie korzysta , »Czasu«,

47 Zob. Biogramy uczonych polskich, Cz  I: Nauki spo eczne.  zeszyt  3:  P-Z  (pod  redakcj
Andrzeja ródki i Paw a Szczawi skiego), Wroc aw 1985.

48 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo-po wiadczenie prof. Juliana Pagaczewskiego dla studenta
IV roku filozofii Karola Estreichera z 5 lipca 1929 r., s. 1.

49 K. Estreicher jr, Nie od razu Kraków zbudowano…, s. 94.
50 Archiwum TPSP w Krakowie, Druk absolutoryjny dla Karola Rafa a Estreichera z 3 grudnia

1929 r. (nr 70/fil.1929/30) podpisany przez rektora UJ i dziekana Wydzia u Filozoficznego UJ,
s. 1-2.

51 Zob. K. Estreicher jr, Miniatury kodeksu Bema oraz ich tre  obyczajowa, „Rocznik Krakowski”,
1933, t. 24, s. 199-244; ten e, Miniatury kodeksu Bema oraz ich tre  obyczajowa, Nak adem
Towarzystwa Mi o ników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1933, ss. 70.
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któremu nie dopomagali ju  Tarnowscy i Potoccy, przeniesiono redakcj  do
Warszawy…”52.

Dba  ju  wówczas Karol jr o wygl d zabytków Krakowa. Zwraca  uwag
szczególn  na niezgodne z warsztatem konserwatorskim prace odnawiaj ce
ko cio y krakowskie. Po latach wspomina : „Jednego dnia w roku 1931, pewien
m ody doktór filozofii [Karol Estreicher jr], którego imi  zamilcz  przez
dyskrecj , uzbrojony w tajniki wiedzy konserwatorskiej, w zapa  muzeologa i w
do wiadczenie yciowe jakie daje wie y dyplom naukowy, sta  u wej cia do
Collegium Maius gestykuluj c ywo. Protestowa  przeciwko zeszpeceniu
kapliczki w. Jana Kantego, gdzie pope niono rzecz nies ychan ! Oto w izdebce
z o tarzem wi tego profesora jakie  nieumiej tne r ce wybieli y ciany,
polakierowa y mens , wyczy ci y lichtarze a z boku zawiesi y oleodrukowy
obraz Serca Jezusowego odejmuj c patyn  wieków zabytkowi. Na o tarzu
krzycza y kolorami anilinowych farb papierowe kwiaty, dwie sztuczne palmy
wyrasta y na stopniach, pod og  za cielono linoleum w dese  lilii, a co ju  by o
najgorsze obraz wi tego l ni  wyglancowany naft  i cebul . Te porz dki
wykonano pospiesznie, widocznie przed niedalek  uroczysto ci  patrona
Uniwersytetu”53.

Senat Akademicki Uniwersytetu Jagiello skiego uchwa  z dnia 13 grudnia
1932 r. mianowa  Karola Estreichera bezp atnym wolontariuszem przy Zak adzie
Historii Sztuki UJ na okres od 1 pa dziernika 1932 r. do 30 wrze nia 1933 r.54.

Od 17 stycznia do 22 lipca 1933 r. Karol jr odby  bezp atn  praktyk
w  Muzeum  Ksi t  Czartoryskich  w  Krakowie  przy  ulicy  Pijarskiej  6,  za
rekomendacj  Zwi zku Muzeów Polskich, uzyskuj c bardzo pozytywn  opini
od konserwatora Stefana Komornickiego55. Po odbyciu praktyki w Muzeum
Ksi t Czartoryskich w Krakowie, Komisja historii sztuki Polskiej Akademii
Umiej tno ci w Krakowie uchwa  z dnia 16 czerwca 1933 r. powo a a Karola
Estreichera jr. na wspó pracownika Komisji, której przewodnicz cym by  prof.
Julian Pagaczewski, promotor rozprawy doktorskiej Karola i jego opiekun
naukowy56.

M ody historyk sztuki wyjecha  z Krakowa do Italii 10 lutego 1934 r.
Pierwsze tygodnie pobytu up yn y na zapoznaniu si  z zabytkami sztuki

52 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego
(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 4.

53 K. Estreicher jr, Nie od razu Kraków zbudowano…, s. 107-108.
54 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Pismo  rektora  UJ  prof.  Stanis awa  Kutrzeby  do  Karola

Estreichera nr 8953/32 z 30 grudnia 1932 r., s. 1.
55 Archiwum TPSP w Krakowie, Za wiadczenie Muzeum Ksi t Czartoryskich w Krakowie

(nr 94/33) wystawione 22 lipca 1933 r. dr. Karolowi Estreicherowi z odbytej praktyki muzealnej,
s. 1; ibidem, List dr. Karola Estreichera jr. z 24 lipca 1933 r. do Adama i Ludwiki Czartoryskich,
s. 1.

56 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo przewodnicz cego Komisji historii sztuki PAU prof.
Juliana Pagaczewskiego do dr. Karola Estreichera z 4 pa dziernika 1933 r., s. 1.
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i muzeami w Wenecji, Padwie, Bolonii, Florencji i Rzymie. Nast pnie po
uzyskaniu – za po rednictwem Ambasady RP w Rzymie – dotacji z MWRiOP
w Warszawie57,  Karol  jr  podj  praktyk  muzealn  w Sopraintendenza alle
Gallerie della Provinzia di Roma. Wówczas rozpocz  pisanie katalogu
dotycz cego organizacji muzeów we W oszech. Równocze nie podj  kwerendy
w Bibliotece Polskiej w Rzymie, we w oskim Instytucie Historii Sztuki
i Archeologii w Rzymie oraz w Niemieckim Instytucie Historii Sztuki w Rzymie.
Badania swoje skoncentrowa  na studiach nad rze b  rzymsk  XVI w. Nast pnie
uda  si  na poszukiwania badawcze do W och pó nocnych – zwiedzaj c Genu ,
Mediolan i Turyn. Za  stamt d uda  si  do Pary a, gdzie w Bibliotece Narodowej
oraz w Bibliotece Historii Sztuki podj  uzupe niaj ce kwerendy biblioteczno-
archiwalne, a tak e zapozna  si  z ekspozycjami sztuki w oskiej XVI w.
w muzeach paryskich. W drodze powrotnej do Polski zatrzyma  si  w Berlinie –
w celu odwiedzenia prof. Aleksandra Brücknera (1856-1939). Do Krakowa
powróci  15 listopada 1934 r.58.

W 1934 r. na mocy tzw. ustawy j drzejowiczowskiej rozwi zana zosta a
Katedra Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiello skim, a jej kierownik prof.
J. Pagaczewski w wieku sze dziesi ciu lat zosta  emerytowany. Wówczas swoj
aktywno  naukow  skupi  na prezesowaniu (ju  od 1933) Komisji Historii
Sztuki PAU59.  Karol  jr  utraci  swojego  protektora  na  UJ.  Wówczas  Mistrz
wyjedna  dla niego zatrudnienie w Polskiej Akademii Umiej tno ci. Z dniem
15 marca 1935 r. dr Karol Estreicher jr zosta  zatrudniony jako pomocnik
kustosza Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiej tno ci w Krakowie60.

W dniu 4 kwietnia 1935 r. Karol jr mia  odczyt dla Towarzystwa Przyjació
Muzeum Narodowego w Krakowie nt. „Z podró y po Sycylii”. Posiedzeniu
przewodniczyli: prezes Stanis aw R. Ryszard i sekretarz Kazimierz
Buczkowski61. Za  w maju tego  roku Instytut Ba tycki w Toruniu zwróci  si  do
Karola jr. o opracowanie na temat „Wp ywu polskiej sztuki na ksi stwo pruskie”
do tomu „Dzieje Prus Wschodnich”62.  Za  w pa dzierniku – ksi nica Atlas SA

57 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo naczelnika wydzia u MWRiOP Józefa Stypi skiego nr IV
NS-10432/34 z 23 pa dziernika 1934 r. do Karola Estreichera jr., s. 1. Zob. tak e Pismo
naczelnika Wydzia u MWRiOP Józefa Stypi skiego z 7 czerwca 1934 (nr IV–NS–3565/34).

58 Archiwum TPSP w Krakowie, Sprawozdanie dr. Karola Estreichera z 7 stycznia 1935 r. do
MWRiOP z pobytu we W oszech, s. 2.

59 H. Faryna-Paszkiewicz, Julian Pagaczewski (14 stycze  1874 – 13 listopad 1940), w:S ownik
historyków polskich. Red. Maria Prosi ska-Jackl, Warszawa 1994, s. 389. W uznaniu zas ug na
polu historii sztuki J. Pagaczewski w 1937 r. zosta  cz onkiem honorowym Towarzystwa
Mi o ników Historii i Zabytków Krakowa. Ibidem.

60 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo sekretarza generalnego PAU prof. Tadeusza Kutrzeby
nr 389/35 z 13 marca 1935 r. do dr. Karola Estreichera, s. 1.

61 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo Kazimierza Buczkowskiego do dr. Karola Estreichera, s. 1.
62 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo z 25 maja 1935 r. Instytutu Ba tyckiego

w Toruniu do Karola Estreichera jr.
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„ wiat i ycie” zwróci a si  do niego o napisanie artyku u na temat Wawelu
w Krakowie63.

Praca habilitacyjna o tryptyku w. Trójcy by a ju  rozpocz ta64.
Opiekunem przewodu by  prof. Julian Pagaczewski, ju  wówczas emerytowany
profesor Uniwersytetu Jagiello skiego. Fragment bada  naukowych ukaza  si
w 1936 r. drukiem65.

Jednak nie tylko praca naukowa absorbowa a m odego historyka sztuki.
Ju  w 1931 r. opublikowa  przewodnik po Krakowie66, nast pnie trzykrotnie
wznawiany67. Sta  si  wi c znawc  dziejów miasta oraz cenionym
wspó pracownikiem Polskiego Zwi zku Turystycznego. Uzyskane w tej
wspó pracy rodki przeznacza  na badania i podró e naukowe po Europie.

Wiosn  1936 r. Karol jr prowadzi  kurs przygotowawczy dla
przewodników po Krakowie, zorganizowany przez Polski Zwi zek Turystyczny
(PZT) – Oddzia  w Krakowie68. Dzia a  w Towarzystwie Przyjació  M odzie y
Akademickiej w Krakowie. Wówczas tak e wyg osi  cykl odczytów o zabytkach
sztuki w Sandomierzu dla Polskiego Radia – Rozg o ni w Krakowie
(ul. Basztowa 9). Jednocze nie przeciwstawia  si  nagonce m odzie y endeckiej
na studentów pochodzenia ydowskiego. Siostrzeniec Stanis aw Grzybowski
wspomina : „Pani Helena Wereszycka, znaj ca go [Karola jr. – D.M.] jeszcze
z lat studiów, opowiada a jak zatrzymany przez endeck  dziewoj  u wrót
ydowskiego, biednego sklepiku s owami: «Wiecie kolego, jak si  nazywa taki,

co kupuje u yda?» odpali  z miejsca: «A wiecie kole anko, jak si  nazywa taka,
co zaczepia nieznajomych m czyzn na ulicy?»”69.

Pomaga  krakowskim artystom w ramach swoich mo liwo ci. Na pocz tku
1937  r.  dr  hab.  Leon  Chwistek  doc.  UJ  pisa  o  Karolu  jr.,  i  „Pertraktacje
w sprawie ksi ki o sztuce s  na najlepszej drodze. Wszystko zawdzi czam
Karolowi Estreicherowi. Zawdzi czam mu jeszcze niezwykle mi e rozmowy

63 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo z 9 pa dziernika 1935 red. Anna
Chorowiczowej do Karola Estreichera jr.

64 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego
(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 6.

65 Zob. K. Estreicher jr, Tryptyk w. Trójcy w Katedrze na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, 1936,
t. 27, s. 45-129.

66 Zob. K. Estreicher jr, Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. I, Kraków
1931, ss. 286, ryc. 103 i plan Krakowa.

67 Zob. K. Estreicher jr, Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. II, Kraków
1933, ss. 286, ryc. 103 i plan Krakowa; ten e, Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto
i okolice, wyd. III, Kraków 1936, ss. 363, ryc. 103 i plan Krakowa; ten e, Kraków: przewodnik
dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. IV, Kraków 1938, ss. 363, ryc. 103 i plan Krakowa.

68 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo prezesa Polskiego Zwi zku Turystycznego – Oddzia
w Krakowie Jana Stefana Kuhna do dr. Karola Estreichera (nr 1253/36) z 26 maja 1936 r., s. 1.

69 St. Grzybowski, Karol Estreicher m odszy – czyli wspomnienia rodzinne, w:Z.K. Witek, Karol
Estreicher (1906-1984). Tom II (Losy spu cizny), Kraków 2007, s. 11.
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i zupe nie nadzwyczajny pobyt w Krakowie. Trudno przewidzie , do czego Karol
dojdzie. W ostatnich latach rozwin  si  nadzwyczajnie”70.

W lutym 1937 r. redakcja katowickiej „Polonii” zwróci a si  do m odego
Estreichera z pro b  o przygotowanie opracowania na temat wzajemnych
wp ywów sztuki czeskiej i polskiej71. Od 1937 r. Karol utrzymywa  kontakty
naukowe ze Schlesisches Museum der bildenden Künste, którym kierowa
dr Lossow. W tym e roku przebywa  w Prusach Wschodnich, gdzie po raz
pierwszy zauwa y  pot g  militarn  Niemiec72 (po latach wspomina  tamten
pobyt z sentymentem73). Wówczas Karol jr odbywa  cz ste podró e do Berlina,
gdzie na Wilhelmsaue (Berlin-Zoo) – w skromnym mieszkanku – mieszka
i tworzy  prof. Aleksander Brückner74. W Niemczech pos ugiwa  si  wy cznie
j zykiem niemieckim, aby nie zwraca  na siebie uwagi miejscowej ludno ci
i urz dników pa stwowych. By y to ju  czasy nazistowskie, gdy przyjezdnych
Polaków – po podpisaniu 26 stycznia 1934 r. polsko-niemieckiej deklaracji
o niestosowaniu przemocy (Nichtangriffserklärung)75 – traktowano znacznie
agodniej ni  w czasach weimarskich76. Ale nale a o mie  si  na baczno ci, gdy

prosto z Berlina jecha  na Warmi  i Mazury. Na wszelki wypadek unika  rozmów
w przedziale poci gu na trasie Berlin-Olsztyn77. „Zaczyna a si  dziwna
nielegalna robota: odczyty na Mazurach dla Polaków, przy zapuszczonych
firankach, z czatami na zewn trz”78. Pobyt w Prusach Wschodnich wykorzysta
Karol jr tak e do poszerzenia swojej wiedzy na temat zabytków sztuki

70 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Katarzyna  Nowicka,  Szkic  do  portretu  Profesora  Karola
Estreichera (M ), maszynopis, ód  1982, s. 27.

71 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo z 25 lutego 1937 r. redakcji „Polonii”
w Katowicach do Karola Estreichera jr.

72 K. Estreicher, Dziennik wypadków, t. I, s. 52.
73 Archiwum TPSP w Krakowie, List Karola Estreichera jr. do dr. Jana Wróblewskiego

z 22 pa dziernika 1969 r., s. 1.
74 Zob. W. Berbelicki: Aleksander Brückner. 1856-1939,  Warszawa  1989;  W.  Kosny  (red.),

Aleksander Brückner – ein polnischer Slavist in Berlin, Wiesbaden 1991; A. Nagórko (red.):
Aleksander Brückner zum 60. Todestag. Beiträge der Berliner Tagung 1999, Frankfurt am Main
2001.

75 Zob. K. Lapter, Pakt Pi sudski-Hitler. Polsko-niemiecka deklaracjami niestosowaniu przemocy
z 26 stycznia 1934, Warszawa 1962; M. Wojciechowski, Polsko-niemiecka deklaracja
o nieagresji z 26 stycznia 1934 r., Katowice 1963.

76 J. Krasuski, Polska-Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Pozna  2003,
s. 265. Zob. tak e: D. Matelski, Poljaki w Germanii po le I mirowoj wojny, w:Malcinstweni
i etnoreligiozni problemi w Jugoizto na i Centralna Jewropa mie du dwiema swietowni wojni.
Red. Agop Garabedyan. By garska akademija na naukime – Instytut po ba kanistyka, Sofia 2005,
s. 45-74; ten e, Polacy w Niemczech po I wojnie wiatowej, „Przegl d Nauk Historycznych”,
r. III, 2004, ód  2005 (druk 2006), nr 2 (6), s. 63-94.

77 Zob. J. Wróblewski, Udzia  Karola Estreichera (m .) w pomocy kulturalnej Polakom w Prusach
Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmi skie”, 1991. nr 1-2 s. 79-87.

78 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego
(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 5. Zob. tak e: Archiwum TPSP w Krakowie, List Karola
Estreichera jr. do dr. Jana Wróblewskiego z 22 pa dziernika 1969 r., s. 1-2.
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sakralnej79. Dalsze peregrynacje zawiod y m odego Karola jr. do stolicy
prowincji80. Jednak prze ladowania Polaków w Trzeciej Rzeszy na prze omie lat
1938-1939 – w zwi zku z pogorszeniem si  stosunków polsko-niemieckich –
sk oni y Karola jr. do zaprzestania wyjazdów do Prus Wschodnich i skupienia
swojej aktywno ci na przesy aniu mieszkaj cym tam Polakom ksi ek w j zyku
polskim lub bibliotekom Zwi zku Polaków w Niemczech81.

O swoich peregrynacjach do Prus Wschodnich syn Stanis awa
Ambro ego Estreichera opowiada  jego go ciom w mieszkaniu na Sobieskiego.
Cz stym go ciem by  wówczas gen. W adys aw Sikorski – przyjaciel ojca
jeszcze sprzed pierwszej wojny wiatowej – organizator Frontu Morges82.
Z zainteresowaniem s ucha  relacji Karola jr., zadaj c liczne pytania. Dotyczy y
one sytuacji w Niemczech i panuj cych tam nastrojów oraz stosunku
spo ecze stwa niemieckiego do ewentualnej wojny83. Kilka lat pó niej
w dzienniku zanotowa : „19 marca 1938 r. (pami tam to doskonale) Sikorski
przeje d aj c z Zakopanego do Warszawy wst pi  w Krakowie do Ojca. By  to
dzie  w którym [Józef] Beck wystosowa  ultimatum do Litwy84, daj c uznania
Polski i nawi zania z ni  stosunków, a Hitler równocze nie zajmowa  Austri .
W Hiszpanii Franco oblega  Madryt. Sikorski rozmawia  o polityce. Stwierdzi ,
e wojny prowadzi  nie mo emy bo nie jeste my do niej przygotowani.

«Samolotów nie mamy, chyba te stare które jeszcze [gen. W odzimierz]
Zagórski85 sprowadzi ». Zapytany czy Litwa przyjmie ultimatum polskie
odpowiedzia , e stanowczo tak”86.

79 Na temat warto ci sakralnej dzie  sztuki zob. ks. P. Bijak, Warto ci dziedzictwa kultury
europejskiej: przesz o  i tera niejszo . Maszynopis rozprawy doktorskiej w Bibliotece
G ównej Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: prof. n. AHE dr hab. Dariusz Matelski,
Warszawa-Pozna  2009.

80 Archiwum TPSP w Krakowie, List Karola Estreichera jr. do dr. Jana Wróblewskiego
z 22 pa dziernika 1969 r., s. 3.

81 Archiwum TPSP w Krakowie, List Karola Estreichera jr. do dr. Jana Wróblewskiego
z 22 pa dziernika 1969 r., s. 3.

82 Zob. H. Przybylski, Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1972.
83 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego

(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 5.
84 Zob. D. Matelski, Dylematy polityki zagranicznej Józefa Becka w latach 1932-1939,

w: Problemy bezpiecze stwa Polski w XXI wieku. Red. Wies aw H adkiewicz i Marek
Szczerbi ski, Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 2009, s. 243-281.

85 Zob.  J.  Rawicz, Genera  Zagórski zagin ..., Warszawa 1963; Z. Cie likowski, Tajemnice
ledztwa KO 1042/27. Sprawa genera a W odzimierza Ostoi-Zgórskiego, Warszawa 1997;

P. Kowalski, Genera  brygady W odzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927) – biografia, Toru
2007; M. Patelski, Je cy majowej wojny. Pobyt genera ów: Tadeusza Jordan Rozwadowskiego,
Juliusz Malczewskiego, W odzimierza Zagórskiego i Boles awa Ja wi skiego w Wojskowym
Wi zieniu ledczym na Antokolu w Wilnie, w: Zamach stanu Józefa Pi sudskiego 1926 r. Red.
Marek Sioma, Lublin 2007, s. 309-324.

86 K. Estreicher, Dziennik wypadków, t. I, s. 135-136.
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W styczniu 1938 r. Tadeusz Ma kowski (1878-1956) z Ossolineum we
Lwowie zwróci  si  do Karola jr. o przygotowanie artyku u nt. „Dawna sztuka”87.
Za  na pocz tku lutego Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego w Warszawie zwróci o si  do m odego Estreichera jr. – za
po rednictwem Instytutu Ba tyckiego w Gdyni88 – o reprezentowanie Polski
w kursie dla historyków sztuki w Sztokholmie i wyg oszenie w j zyku
niemieckim dwóch wyk adów89.

W dniu 21 marca 1938 r. Karol Estreicher jr uko czy  kurs dla
komendantów i zast pców komendantów obrony przeciwlotniczej domów
mieszkalnych z wynikiem bardzo dobrym. Kurs organizowa a Liga Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej w Krakowie90. Jako przydzia  mobilizacyjny
otrzyma  funkcj  komendanta obrony przeciwlotniczej w budynkach
Uniwersytetu Jagiello skiego.

Dnia 22 marca 1938 r. pojecha  do Gda ska, aby uda  si  w podró  do
Sztokholmu, gdzie przyby  2 kwietnia. Nast pnie uda  si  na kurs dla historyków
sztuki w Sztokholmie (trwa  on ju  od 15 lutego, a zako czenie mia o nast pi
15 maja 1938 r.), zorganizowany przez sztokholmski Instytut Ba tycki kierowany
przez historyka architektury prof. Jona Sigurda Curmana (1879-1966)91.
Kierownikiem kursu by  znany szwedzki historyk sztuki – prof. Johnny Roosval
(1879-1965)92.

Rektor UJ prof. W adys aw Szafer (1886-1970) pismem z dnia
14 czerwca 1938 r. powo a  dr. Karola Estreichera na stanowisko starszego
asystenta przy Zak adzie Historii Sztuki na okres od 1 wrze nia 1938 do
31 sierpnia 1939 r. z obci eniem 30 godzin tygodniowo93. Za  prorektor UJ

87 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo z 29 stycznia 1938 r. Tadeusza
Ma kowskiego  do  Karola  Estreichera  jr.;  ibidem,  Pismo  z  12  marca  1938  r.  Tadeusza
Ma kowskiego do Karola Estreichera jr.

88 Zob.  szerzej:  B.  Piotrowski, W s u bie nauki i narodu. Instytut Ba tycki w latach 1925-1939,
Pozna  1991.

89 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo dr. Karola Estreichera jr. do Instytutu Ba tyckiego w Gdyni
z 28 lutego 1938 r. w sprawie udzia u w kursie dla historyków sztuki w Sztokholmie, s. 1;
ibidem, Pismo Instytutu Ba tyckiego w Gdyni pt. „Kurs dla historyków sztuki w Sztokholmie.
Nowy przejaw wspó pracy narodów ba tycko-skandynawskich”, s. 1; ibidem, List J. Bieniasza
z Instytutu Ba tyckiego w Gdyni do dr. Karola Estreichera z 17 marca 1938 r., s. 1.

90 Archiwum TPSP w Krakowie, wiadectwo nr 1034/38/XXIV z dnia 21 marca 1938 r.
uko czenia kursu dla komendantów i zast pców komendantów obrony przeciwlotniczej domów
mieszkalnych, s. 1.

91 Zob. R. Petterson, Fädernesland och framtidsland – Sigurd Curman och kulturminnesvårdens
etablering, Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, 2001.

92 Zob. Johnny Roosval. Forskaren, läraren. Utgiven av Aron Andersson, Hallwylska Musset 1982.
Patrz tak e: Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo Instytutu Ba tyckiego w Gdyni pt. „Kurs dla
historyków sztuki w Sztokholmie. Nowy przejaw wspó pracy narodów ba tycko-
skandynawskich”, s. 1.

93 Archiwum  TPSP  w  Krakowie,  Pismo  rektora  UJ  prof.  W.  Kafara  do  dr.  Karola  Estreichera
nr 5179/38 z 14 czerwca 1938 r., s. 1.
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prof. Tadeusz Dziurzy ski (1879-1962) – na wniosek dziekana Wydzia u
Filozoficznego prof. W adys awa Konopczy skiego – pismem z 16 czerwca
1939 r. przed u y  do zatrudnienie na okres od 1 wrze nia 1939 r. do 31 sierpnia
1940 r.94.

W maju 1939 r. redaktor „Przewodnika Katolickiego” w Poznaniu
Ignacy Stein (1875-1964) zaproponowa  Karolowi jr. przygotowanie do
kalendarza na rok 1940 artyku u o zabytkach w Polsce (np. o Zamku
Wawelskim)95. Za  w czerwcu tego  roku redaktor „Wiadomo ci Literackich”
Mieczys aw Grydzewski (w a c. Grycendler, 1894-1970) zwróci  si  do Karola
jr. o pomoc w doborze ilustracji do tekstu o polonikach gda skich96.

Na lato 1939 r. Karol jr. zaplanowa  kwerend  w Archiwum G ównym
Akt  Dawnych  w  Warszawie.  Jednak  w  pi mie  z  9  sierpnia  tego  roku  –
podpisanym przez p.o. kierownika AGAD Adama Stebelskiego (1894-1969) –
otrzyma  odpowied  odmown  i przesuni cie terminu rozpocz cia kwerendy po
5 wrze nia 1939 r., gdy  „…w chwili obecnej Archiwum G ówne jest zaj te
szczególnymi pracami porz dkowymi, a w zwi zku z okresem urlopowym nie
dysponuje pe nym sk adem pracowników”97.

Wówczas ojciec – Stanis aw Ambro y Estreicher – w gmachu Polskiej
Akademii Umiej tno ci przy ul. S awkowskiej zapoznawa  Karola jr. z arkanami
Bibliografii polskiej. „Tu masz to, tu tamto, eby  wiedzia  po mojej mierci jak
dalej prowadzi  t Bibliografi !”98,  a  do  prof.  Stanis awa  Kota  (prezesa  PAU)
powiedzia : „Jestem pewien, e syn mój Karol doko czy «Bibliografi », ma on
poczucie wagi, zna metod , od dziecka si  jej przypatrywa , a cho  si  zajmuje
czym innym, jest na tyle Estreicherem, e si  we mie do tej w a nie roboty
i sko czy dzie o dziadka i ojca”99.

Tymczasem Karol jr by  ostatnim m skim potomkiem tzw. „linii
bibliograficznej” Estreicherów. My la  tak e o w asnej przysz o ci. Podczas
licznych przyj  towarzyskich w Krakowie pozna  Teres  Lasock . By a córk
genera a WP Józefa Lasockiego i Marii z Romaszkanów z Horodenki. Urodzi a
si  22 lutego 1905 r. w Monasterzyskach w Galicji Wschodniej. Do Krakowa

94 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo prorektor UJ prof. T. Dziurzy ski do dr. Karola Estreichera
nr 5203/39 z 16 czerwca 1939 r., s. 1.

95 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo 15 maja 1939 r. Ignacego Steina do Karola Estreichera jr.
96 Archiwum TPSP w Krakowie, sygn. 549/1, Pismo 16 czerwca 1939 r. M. Grydzewskiego do

Karola Estreichera jr.
97 Archiwum TPSP w Krakowie, Pismo p.o. kierownika AGAD w Warszawie Adama Stebelskiego

do dr. Karola Estreichera (nr 471/2/39) z 9 sierpnia 1939 r., s. 1.
98 Archiwum TPSP w Krakowie, Janusz Roszko, Gwiazda Karola Estreichera m odszego

(w siedemdziesi ciolecie urodzin), s. 6; K. Estreicher, Dziennik wypadków,  t.  I,  s.  150.  Ostatni
tom tej edycji Bibliografii polskiej ukaza  si  dopiero po wojnie. Zob. Bibliografia Polska, t. 34,
z. 1 (litera „Z”). Opracowa  Stanis aw Estreicher. Red. Karol Estreicher (junior), Kraków 1951,
ss. 306.

99 J. Korpa a, Karol Estreicher (st.) twórca „Bibliografii polskiej”, Wroc aw 1980, s. 204.
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przyby a na studia w Wy szej Szkole Handlowej oraz na Wydziale
Filozoficznym UJ. Na uniwersytecie studiowa a – jak Karol jr – histori  sztuki100.
Zacz y si  spotkania w gronie rodzinnym i u znajomych. Wybranka Karola by a
akceptowana tak e przez Helen  i Stanis awa Ambro ego Estreicherów. Razem
du o podró owali po Polsce i Europie. W czasie wojny wspomina  razem
sp dzone chwile: „…raz z Tereni  pojecha em do Wersalu na jesieni 1938,
wzi li my ze sob  wino i na trawie siedzieli my sobie, jak te bur uje paryskie i
pili my dobrego burgunda przegryzaj c serem”101.

We wrze niu 1939 r. Teresa Lasocka i Karol jr zostali zmobilizowani do
obrony przeciwlotniczej w Krakowie. Karol zd y  jeszcze – wbrew woli
proboszcza ko cio a Mariackiego proboszcza ks. Józefa Kulinowskiego –
rozebra  i ewakuowa  do Sandomierza, gdzie w 30 skrzyniach ukryto je
w podziemiach katedry102. Za  drobniejsze cz ci o tarza – z braku czasu
i mo liwo ci transportowych – ukryto w Muzeum Uniwersyteckim
w Krakowie103.

W pierwszym tygodniu wrze nia uciekaj c przed Niemcami uda  si  –
przez Kresy Po udniowo-Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej i W gry – do
Francji, gdzie zosta  sekretarzem premiera gen. W adys awa Sikorskiego. Do
pracy naukowej powróci dopiero w 1947 r. habilituj c si  na Uniwersytecie
Jagiello skim.

Za cznik

Bibliografia prac dr. Karola Estreichera jr. za lata 1927-1945

Obja nienia symboli do bibliografii: (A) – pozycje zwarte (w asne); (B) – pozycje zwarte
(wspó autorstwo); (C) – artyku y w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych; (D) – prace

100 J. Adamczewski, Krakowskie rody…, s. 100.
101 K. Estreicher, Dziennik wypadków, t. I, s. 163.
102 Zob. D. Matelski, Ewakuacja i straty dóbr kultury zachodniej i centralnej Polski w 1939 r.,

„Zapiski Historyczne”, t. LXVIII, 2003, z. 1, s. 59-78; ten e, Grabie  i restytucja polskich dóbr
kultury od czasów nowo ytnych do wspó czesnych, t. I, Kraków 2006, s. 301-322; ten e, Losy
polskiego dziedzictwa kultury w przededniu wojny i we wrze niu 1939 r., w: Problemy historii
wojskowo ci w kraju i na obczy nie po wrze niu 1939 r. Studia historyczne i politologiczne. Tom
dedykowany pami ci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009).
Red. Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski i Grzegorz Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2010,
s. 397-421.

103 L.H. Nicholas, Grabie  Europy. Losy dzie  sztuki w Trzeciej Rzeszy i podczas drugiej wojny
wiatowej, Kraków 1997, s. 61; J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury Polski – jego straty i ochrona

prawna, t. I, Zakamycze-Kraków 2001, s. 407. Jak relacjonowa  SS-Untersturmführer Peter
Paulsen: „Przetransportowanie rze b Wita Stwosza okazuje si  do  trudne. Ruchy wojsk
przewa nie to utrudniaj  [...]. Skrzynie z katedry w Sandomierzu s  du e. Cztery z nich wa
osiemset kilogramów ka da. Ze wzgl du na z e warunki na drogach musieli my jecha  bez
przyczepy, a ze wzgl dów bezpiecze stwa tylko za dnia”. L.H. Nicholas, Grabie  Europy...,
s. 63.
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redagowane lub opracowywane; (E) – recenzje; (F) – komunikaty w czasopismach naukowych; (G)
– prace s u ce popularyzacji nauki; (H) – varia.

1927
 1. (C) Pocz tki kultu w. Stanis awa, „Rocznik Krakowski”, 1927, t. 20, s. 164-173.

1928
 2. (E) H. W gierski [Karol Estreicher jr], Z ostatnich bada  nad w. Stanis awem (W. Semkowicz,
M. G barowicz, J.

D browski, J. Pagaczewski), „Czas”, nr 106 z 9 maja 1928.
1929

 3. (E) Mieczys aw G barowicz, Pocz tki kultu w. Stanis awa i jego redniowieczny zabytek w
Szwecji, Wyd. Ossolineum,

 Lwów1927, ss. 176, IV tablice, „Rocznik Krakowski”, 1929, t. 22, s. 164-173.
 4. (F) O chrzcielnicy w Tryle, „Rocznik Krakowski”, 1929, t. 22.

1930
5. (E) Einblattdrucke des XV Jahrhunderts in Polen, t. 69, Strasburg 1929, red. ZofiaAmeisenowa,

„Przegl d Wspó czesny”, t. XXXVII, nr 108, 1930, s. 153.
– polemika: „Pami tnik Warszawski”, t. III, 1930, z. 709, s. 160-162.

 6. (G) Odkrycie dziecka w sztuce Renesansu, „T cza”, nr 52 z 27 grudnia 1930.
1931

 7. (A) Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. I, Kraków 1931, ss. 286, ryc.
103 i plan Krakowa.

1. (rec.) dr W.B., Nowy przewodnik po Krakowie, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 174 z 26
czerwca 1931, s. 17.
 8. (A) Sztuka polska w o wietleniu nauki niemieckiej, Kraków 1931, ss. 21.
 9. (A) Wspomnienie o nieistniej cym ju  kalendarzu, Kraków 1931, ss. 15.
10. (G) List do redakcji, „Przegl d Wspó czesny”, nr 115, listopad 1931, s. 318-320.

1933
11. (A) Miniatury kodeksu Bema oraz ich tre  obyczajowa, Nak adem Towarzystwa Mi o ników
Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1933, ss. 70.

1. (rec.) F. ci lak, „Grafika”, r. III, 1933, z. 4, s. 48.
2. (rec.) E.P., Tajemnica krakowskich miniatur, „Gazeta Warszawska” z 23 listopada 1933, s. 4.

12. (A) Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. II, Kraków 1933, ss. 286,
ryc. 103 i plan Krakowa.
13. (C) Miniatury kodeksu Bema oraz ich tre  obyczajowa, „Rocznik Krakowski”, 1933, t. 24,
s. 199-244.
14. (C) Wizja sztuki i historia sztuki, „Przegl d Wspó czesny”, nr 137, wrzesie  1933, s. 323-343.
15. (E) Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego na rok 1933, „Rocznik Krakowski”, 1933,
t. 24.
16. (G) Jak Prusacy zniszczyli polskie insygnia koronne, „Przegl d Codzienny”, nr 30 z 30 stycznia
1933.

1934
17. (A) Falck Polonus i Chodowiecki Polak, Kraków 1934, ss. 8.
18. (C) Fundacja Wierzynkowa, „Rocznik Krakowski”, 1934, t. 25, s. 150-158.
19. (C) O tre ci malowide  ciennych w ko ciele brygidek w Lublinie, w: Prace Komisji Historii
Sztuki PAU, 1934, t. VI.

1935
20. (A) Organizacja muzeów w oskich, Kraków 1935.
21. (A) Zniszczenie polskich insygniów koronnych, Kraków 1935, ss. 23.
22. (A) Ko ció  Mariacki i jego otoczenie. Wskazówki dla zwiedzaj cych Kraków, Kraków 1935.
23. (C) Zniszczenie polskich insygniów koronnych, „Przegl d Wspó czesny”, nr 153, 1935,
s. 83-103.
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24. (F) Rabunek i zniszczenie polskich insygniów koronnych (Raub und Vernichtung der polnischen
Reichsinsignien), w: Extrait du Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres,
Cracovie 1935, s. 29-30.

1936
25. (A) Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. III, Kraków 1936, ss. 363,
ryc. 103 i plan Krakowa.
26. (C) Tryptyk w. Trójcy w Katedrze na Wawelu, „Rocznik Krakowski”, 1936, t. 27, s. 45-129.
27. (F) Tryptyk w. Trójcy w Kaplicy wi tokrzyskiej na Wawelu (Der Dreifaltigkeitsaltar in der
Kreuzkapelle des Domes zu Krakau), w: Extrait du Bulletin del’ Académie Polonaise des Sciences
et des Lettres, Cracovie 1936, s. 8-11.

1937
28. (C) Estreicher Karol, Pagaczewski Julian, Czy Jan Maria Padovano by  w Rzymie? „Rocznik
Krakowski”, t. 28, 1937, s. 139-168 (udzia  w asny 50%).
29. (F) Nowe nabytki dla zbiorów wawelskich, „Rocznik Krakowski”, 1937, t. 28, s. 248-249.
30. (F) Stanowisko Towarzystwa Mi o ników Historii i Zabytków Krakowa w sprawie obrazów
augustia skich, „Rocznik Krakowski”, 1937, t. 28.

1938
31. (A) Kraków: przewodnik dla zwiedzaj cych miasto i okolice, wyd. IV, Kraków 1938, ss. 363,
ryc. 103 i plan Krakowa.
32. (C) Geneza pomnika Marii Amalii Mniszchowej w Dukli, „Dawna Sztuka”, r. I, Lwów 1938,
z. 3, s. 29-32.

1939
33. (B) Brückner Aleksander, Estreicher Karol, Ubiory w Polsce, Kraków 1939, ss. 24, il. (udzia
w asny 50%).
34. (C) Brückner Aleksander, Estreicher Karol, Ubiory w Polsce, w: Encyklopedia Staropolska,
t. II, Kraków 1939 (udzia  w asny 50%).
35. (C) Artystyczna droga Matejki, w: Biblioteka Krakowska, nr 99, Kraków 1939, s. 27-53.
36. (C) Falck Polonus i Chodowiecki Polak, „Wiadomo ci Literackie”, sierpie  1939.
37. (D) Encyklopedia Staropolska. Red. Aleksander Brückner, Karol Estreicher, t. I, Wyd.
Ksi garnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa-Kraków 1939, ss. 955, il., tabele (udzia
w asny 50%).
38. (D) Encyklopedia Staropolska. Red. Aleksander Brückner, Karol Estreicher, t. II, Wyd.
Ksi garnia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa-Kraków 1939, ss. 1070, il., tabele (udzia
w asny 50%).

1940
39. (A) Dominik W gierski [Karol Estreicher jr], September 1939 in Polen, Minerva Publishing
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Wojciech Stankiewicz

KWESTIA RÓWNOUPRAWNIENIA W POLSCE
- SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY

Zainicjowane w 1989 r. w Polsce, spowodowane transformacj  ustrojow
gruntowne przeobra enia w systemie zarz dzania gospodark  pa stwow ,
nakre li y kierunki zmian na rynku pracy. Rozpocz  si  przebieg redukcji grup,
których mobilno  oraz aktywno  zawodowa by a najmniejsza. Dot d wyra nie
widoczne naruszenia praw kobiet w dost pie do równego traktowania w pracy,
a tak e sprawiedliwego wynagrodzenia zosta y uregulowane prawnie. Ka dy
udowodniony przejaw dyskryminacji p ci egzekwowany móg  by  zarówno przez
Konstytucj  RP jak i Kodeks Pracy. W ród czynników, które doprowadzi y do
ustalenia powy szych rozporz dze  wymieni  mo na: wzrost poziomu
wykszta cenia w ród kobiet, zmiany w ekonomicznych warunkach ycia ca ej
rodziny, a tak e d enia samych kobiet do równego dost pu do pracy
zawodowej.

W celu dostosowania do struktur europejskich przedsi wzi te zosta y
rodki, wprowadzaj ce sankcje za nierównorz dne traktowanie kobiet w sektorze

zatrudnienia. W ród nich wymieni  mo na Konwencj  Mi dzynarodowej
Organizacji Pracy czy dyrektywy Rady Europy. Jednak e dokumenty podpisane
w latach 60. i 70. ub. stulecia nie korespondowa y z odbiciem polskiej
rzeczywisto ci. wiadome swoich praw spo ecze stwo nie jest oboj tne na
nierówne traktowanie przedstawicieli obu p ci. Dostrzega ono zjawisko
dyskryminacji. Zaistnia  sytuacj  przedstawiono na poni szym wykresie:
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Wyk. 1.

ród o: opracowanie w asne na podstawie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL /2006/K_
184_06.PDF

W ród respondentów przewa a opinia, i  dyskryminacja kobiet w Polsce
istnieje. Oko o 42% ankietowanych uwa a, e nierówno  p ci w sektorze
zatrudnienia jest faktem. Powy szy pogl d przewa a w ród kobiet, gdzie po owa
respondentek odczuwa nierównorz dne traktowanie. Pomimo przewagi
m czyzn dostrzegaj cych równouprawnienie bez wzgl du na p e , 35%
ankietowanych m czyzn zauwa a swoj  przewag  nad kobietami. Powy sze
wyniki pozwalaj  stwierdzi , i  dyskryminacja kobiet nie jest fantazj  samych
zainteresowanych, ale rzeczywistym zjawiskiem

Celem niniejszej pracy jest ukazanie, i  pomimo wyst powania regulacji
prawnych, którymi zniesiono uprzywilejowanie m czyzn na rynku pracy,
problem ten istnieje nadal.

Hipotez  pracy jest twierdzenie, e dyskryminacja ze wzgl du na p e
jest powszechnym zjawiskiem w polskim sektorze zatrudnienia, godz cym nie
tylko w kobiety nie zawsze dostrzegaj ce istniej ce ró nice, ale tak e w aparat
pa stwowy, który pomimo wprowadzonych przepisów nie podejmuje adnych
realnych rodków w celu ca kowitego wyeliminowania istniej cych dysproporcji.

W celu weryfikacji postawionej hipotezy sformu owano nast puj ce
pytania badawcze:

1. Czy stereotyp postrzegania p ci wywiera wp yw na jej aktywno
zawodow ?

2. Na czym polegaj  zasady „szklanego sufitu” i „lepkiej pod ogi”
w polskich realiach pracowniczych?

3. Jaki wp yw wywiera p e  na zarobki oraz bezrobocie?
4. Jaki sposób i jakie formy zatrudnienia s  w stanie poprawi  sytuacj

kobiet?
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Czy Pana(i) zdaniem, kobiety w Polsce s  dyskryminowane, tzn.
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Przed rozpocz ciem bli szych rozwa a  nale y zwróci  uwag  na istotn
ró nic  mi dzy poj ciami: nierówno ci oraz dyskryminacji p ci. Cho  u ywane
s  zamiennie w analizie sytuacji kobiet na rynku pracy, przybieraj  odmienne
znaczenia. Nierówno  p ci wyst puje wtedy, gdy istnienie ró nic
ekonomicznych pomi dzy m czyznami a kobietami wynika z wyst powania
innych czynników ni  p e . W ród nich wymieni  mo na wykszta cenie czy
praktyk  zawodow . Dyskryminacja polega na wyst powaniu ró nic mi dzy
stanowiskami kobiet i m czyzn, które da si  wyja ni  jedynie p ci
pracownika1.

1. Utarta konwencja wobec drogi zawodowej

Wed ug raportu Centrum Bada  Opinii Publicznej przeprowadzonego
w grudniu 2006 r. wynika, i  zarówno w ród kobiet jak i m czyzn zdecydowan
wi kszo  stanowi  zwolennicy zrównania wszystkich praw, jak i obowi zków
niezale nie od p ci w yciu publicznym, rodzinnym i zawodowym2. Na drodze
triumfu powy szej opinii stan  mog  jednak e praktykowane od zarania
dziejów, przekazywane „z pokolenia na pokolenie” pewne utarte, fa szywe
prze wiadczenia, gdzie odmienne role oraz okre lone postawy s  zarezerwowane
dla przedstawicieli wyznaczonej p ci. Ka da próba zmiany tego schematu, ch
wybicia si , cz sto spotyka si  z dezaprobat  reszty spo ecze stwa.

Kobieta oprócz widocznych cech zewn trznych, uznawana jest za p e
wra liw  i s ab . Wymienione parametry maj  odró ni  j  w niekwestionowany
sposób od m czyzny, poniewa  na posiadanie powy szych cech nie mo e sobie
pozwoli , ze wzgl du na krytyczn  opini  spo ecze stwa. Analogiczne
odzwierciedlenie wyst puje w przypadku pe nienia ról spo ecznych. M ska
wi e si  z aktywno ci  zawodow , powi kszaniem rodzinnego bud etu w celu
zapewnienia jak najlepszej przysz o ci sobie oraz najbli szym, której skutkiem
jest ci g a nieobecno  w domu. Dlatego prac  w ramach gospodarstwa
domowego przewa nie zajmuj  si  kobiety, „stra niczki domowego ogniska”, na
których spoczywa odpowiedzialno  utrzymania jedno ci i harmonii w rodzinie3.
To w ramach jej obowi zków powinno le e  odci anie partnera od prac
domowych, problemów dnia codziennego, jednocze nie utwierdzaj c
w przekonaniu o niekwestionowanej dominacji oraz sprawowaniu ca kowitej
kontroli m czyzny w yciu rodzinnym.

1 W. Jarmo owicz, B. Kalinowska, Praca i p aca kobiet na polskim i unijnym rynku pracy
w: Przemiany na wspó czesnym rynku pracy, red. naukowa W. Jarmo owicz, Forum Naukowe,
Pozna  2008, s. 150.

2 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_182_06.PDF (30 marca 2010 r.)
3 J. Cewi ska, Eliminacja stereotypów w procesie zwi kszenia udzia u kobiet w zarz dzaniu,

„Humanizacja Pracy” 2001 (XXXIV), nr 3-4 (201-202), s. 59.
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W zwi zku ze stereotypowo okre lonym polem dzia alno ci m czyzny
przypisane s  do niego pewne cechy, tj. agresywno , pewno  siebie, ch
dominacji, ambicj , trze wo  my lenia oraz brak oporów i zahamowa  by
osi gn  wyznaczony cel. Maj  one pomóc w osi ganiu wy szych, presti owych
stanowisk, wi cych si  z wysokim wynagrodzeniem. Tymczasem p aca nie jest
wyznacznikiem spe nienia indywidualnych ambicji kobiety. Jej opieku czo ,
ch  wspó pracy, pogarda dla agresywno ci i wspó zawodnictwa powoduj ,
i  jest w stanie po wi ci  karier  zawodow , rodki finansowe i s aw  dla dobra
bliskich4. Gotowo  odrzucenia w asnych potrzeb jest szczególnie wa na
w przypadku wychowywania ma ych dzieci. Nie zawsze rodzin  sta  na
zatrudnienie opiekunki lub pozostawienie potomstwa z obc  osob ,
w konsekwencji najbardziej racjonalne wydaje si  pozostawanie w domu jednego
z rodziców. Zazwyczaj wybór pada na kobiet . Uzasadnieniem jest fakt, e
kobiety s  bardziej odporne psychicznie, dlatego jest im atwiej zaakceptowa
bezrobocie. Przejmuj  si  sytuacj  finansow , lecz z regu y przyjmuj  postaw
pasywn , a ca y zapa  anga uj  w prac  w domu5. Taka postawa z pozoru
wymagaj ca odwagi oraz oddania mo e by  zarówno odbierana jako celowa
próba pozostania utrzymank  m a. Rzadko jednak e zwraca si  uwag  na fakt,
i  praca kobiet w gospodarstwach domowych, jest równie wa na, niezb dna, jak
wykonywanie jej poza domem. Ró nica tkwi wy cznie w kwestii, i  pe nienie
obowi zków domowych jest nieodp atne, bez mo liwo ci urlopu i nie jest
postrzegane jako wk ad do dochodu narodowego, a w konsekwencji uwa ana jest
za prac  gorsz , mniej warto ciow , le c  w „naturze kobiety”6.

Oprócz kobiet decyduj cych si  na porzucenie kariery zawodowej na
rzecz obowi zków domowych, cz ciej w Polsce, szczególnie po procesie
transformacji ustrojowej spotka  si  mo na z typem kobiety, która próbuje

czy  oba obszary rozwoju. Prze amuje ona w ten sposób zasad  trzech „K”
(Kinder, Küche, Kirche), która ogranicza zakres dzia ania kobiety jedynie do
aktywno ci w kuchni i zajmowania si  potomstwem7. Wizerunek wzorowej ony,
matki oraz pracownika w jednej osobie jest promowany, równie  przez w adze
pa stwowe oraz media. Kobietom takim w odró nieniu od m czyzn
z równorz dnymi zobowi zaniami jest znacznie trudniej znale  w pe ni
satysfakcjonuj c , presti ow  prac . Na przeszkodzie stoi macierzy stwo.
Z perspektywy pracodawcy osoba taka nie jest wystarczaj co skoncentrowana na
zadaniach, jakie ma do wype nienia, notorycznie nadu ywa zwolnie  lekarskich,

4 Ibidem, s. 60.
5 I. Reszke, Sytuacja kobiet i jej uwarunkowania na rynku pracy w Polsce, „Humanizacja Pracy”

2001 (XXXIV), nr 3-4 (201-202), s. 23.
6 E. Pietrzak, Wolno , równo  i siostrze stwo, Wy sza Szko a Humanistyczno -Ekonomiczna,

ód  2008, s. 148.
7 Przemiany na wspó czesnym rynku pracy…, s. 154.
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a tak e zarzucany jest jej brak dyspozycyjno ci8. Ponadto zaabsorbowana innymi
zadaniami, nie jest w stanie, zaakceptowa  stale powi kszaj cych si  godzin
nadliczbowych, za którymi przychylnie opowiadaj  si  prze o eni. Niekiedy
dochodzi do absurdu, kiedy wymaga si  od kobiet potwierdzonego przez lekarza
dokumentu stwierdzaj cego, e nie spodziewaj  si  dziecka9. Podczas rozmów
kwalifikacyjnych padaj  tak e pytania zwi zane z przedstawieniem w pe ni
skonkretyzowanych planów ze sfery prywatnej, które nie znajduj  si
w tradycyjnym kanonie zagadnie  dotycz cych zatrudnienia, ponadto nie s  one
zadawane m czyznom. Wymieni  chocia by mo na interpelacje o decyzje
prokreacyjne, wiek czy stosunki rodzinne10.

Wyst puj  równie  sytuacje, kiedy pracodawca przy wyborze
pracownika kieruje si  okre lonymi determinantami z zakresu p ci i wieku.
Zachowanie takie mo e by  odebrane na dwa sposoby. Narzucone mo e by
specyfik  wykonywanej profesji, co nie narusza zasad równego traktowania
przedstawicieli obu p ci, ale tak e wyst puje jako jawna oznaka dyskryminacji,
gdy skierowane do m czyzn oferty pracy mog  by  jednocze nie wykonywane
tak e przez kobiety11.

Poprzez okre lony, od stuleci funkcjonuj cy schemat zachowania, jaki
oczekuje si  od kobiety i m czyzny w yciu codziennym, analogiczn  sytuacj
mo na dostrzec w sferze zawodowej. Oczekuje si  od nich zupe nie innych
zachowa  oraz postaw przy posiadaniu porównywalnych umiej tno ci, tj.
piastowanie tego samego stanowiska czy posiadanie jednakowego wykszta cenia.
W konsekwencji wyró ni  mo na dwa style pracy: m ski oraz kobiecy12.
Pierwszy z nich poprzez agresywno , pewno  siebie, ambicj , niezale no
oraz pod anie w wyznaczonym celu bez skrupu ów sprawia, e osoby takie s
atrakcyjnymi kandydatami na ró norodne stanowiska pracy, a tak e godnymi
pretendentami do inwestowania w ich potencja  poprzez m.in. szkolenia
rozwijaj ce ich umiej tno ci13. Kobiecy charakteryzuje si  z kolei agodno ci ,
ch ci  pomagania innym, wspó dzia aniem. W nast pstwie pomimo znakomitych
predyspozycji do pracy w zespole, z regu y zajmuj  tylko stanowiska
pomocnicze wykonuj ce polecania prze o onych- m czyzn.

8 A. Matuchniak- Krasuska, Kobiety  na  rynku  pracy:  fakty  i  mity, „Humanizacja Pracy” 2001
(XXXIV), nr 3-4 (201-202), s. 38.

9 Z. Janowska, Eliminowanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce wobec wymogów Unii
Europejskiej, „Humanizacja Pracy” 2001 (XXXIV), nr 3-4 (201-202), s. 52.

10 Ibidem, s. 53.
11 Zasada równego traktowania kobiet i m czyzn w dziedzinie zatrudnienia: konferencja naukowa,

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Agencja Master, Warszawa 2000, s. 70.
12 Z. Janowska, op. cit., s. 63.
13 . Wawrowski, Polityka równych szans, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2007, s. 168.
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Do niedawna kobiety by y nieodpowiednimi kandydatkami na wysokie,
kierownicze stanowiska ze wzgl du na posiadane wykszta cenie14. M czy ni
poprzez mniejszy nat ok obowi zków, atwiejszy dost p do edukacji oraz
wi ksze predyspozycje techniczne, tak bardzo po dane na wspó czesnym rynku
pracy mieli znacznie wi ksze szanse na otrzymanie wymarzonej posady,
wysokich zarobków, awansu zawodowego. Jednak e kobiety dzi ki potrzebie
samorealizacji, determinacji czy komunikatywno ci skutecznie poprawiaj
w asn  sytuacj . Potencjalni klienci do reprezentacji osobistych interesów
cz ciej wybieraj  „s absz ” p e . Uwa ana jest ona za bardziej naturaln , skor
do pomocy, której zaanga owanie i wk ad w zlecone zadanie jest ogromny. Aby
kobiety mog y sta  si  zauwa one i docenione nie musz  na si  i sztucznie
wyzbywa  si  „mi kkiego” stylu15.

Przezwyci enie stereotypów jest mo liwe do uzyskania, gdy d y do
tego wiele kobiet jednocze nie. Pojedyncze zaj cia uznawane s  za
przypadkowe, w a ciwie nic nieznacz ce odst pstwa. Zdecydowana determinacja
grupy zakwestionowana poprzez styl bycia, „dzia a na rzecz potwierdzenia
p ciowej homogeniczno ci, postrzeganej jako korzystna przez- pracuj cych
w danym zawodzie- m czyzn”16.

Polski rynek pracy w odró nieniu od rynku krajów wysoko rozwini tych
charakteryzuje si  przede wszystkim wzgl dnie niskimi zarobkami, stosunkowo
ma  efektywno ci  pracy i ci g ym niedoborem m skiej si y roboczej. Wobec
deficytu si y roboczej p ci m skiej, pracodawcy pomimo dystansu do kobiet i ich
stylu pracy ch tnie je zatrudniaj . Ze wzgl du na wymagany stopie  poziomu
trudno ci wykonywanego zadania, przedsi biorcy wol  z regu y zatrudnia  na
jedno stanowisko pracy przeznaczone dla m czyzny kilka kobiet17.Wymieniony
proceder ma u atwi  zadanie i da  pewno , e zobowi zania b d  nale ycie
wykonane.

Kobiety w pe ni wiadome istniej cych konwenansów nie rezygnuj
z obranej drogi. Wk adaj  wiele wysi ku i stara  by mog y sta  si  zauwa one
oraz docenione. Nie boj  si  ci kiej, fizycznej, czasami niedostosowanej do ich
predyspozycji pracy. Zwraca si  zatem uwag  na kobiety, szczególnie na takie,
które rozpoczynaj  kariery zawodowe lub powracaj  na rynek pracy. Poprzez
rozpowszechnianie przez w adze i media modelu wzorowej pracownicy,

14 Report on equality between women and men-2008, European Commission Directorate- General
for Employment, Social Affair and Equal Opportunities, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg 2008, s. 10-11.

15 Report on equality between women and men 2005, European Commission. Directorate-General
for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities., Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg  2005, s. 9.

16 C.M. Renzetti, D. J Curran, Kobiety M czy ni i Spo ecze stwo, PWN, Warszawa 2005, s. 344.
17 I. Reszke, Nierówno ci p ci w teoriach, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1991, s. 131-133.
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godz cej obowi zki domowe istnieje prze wiadczenie o popularyzacji równo ci
na rynku zatrudnienia18.

2. Wybrane zaburzenia w miejscu pracy ze wzgl du na p e

wiadomo  istnienia wyra nych narusze  prawa pracobiorców wobec
przedstawicieli odmiennych p ci, szczególnie z zakresu p acy lub awansu
zawodowego zezwala przedsi wzi  rodki, które pozwol  zapobiec ich
rozprzestrzenieniu. W pierwszej kolejno ci trzeba jednak e przyjrze  si
czynnikom, które powoduj  powy sze zachowania. Podzia  wed ug p ci jest
niezwykle trudny do zniwelowania, a funkcjonuj ca segregacja zawodowa, nie
u atwia zadania. Sygnalizuje, e kobiety posiadaj  ograniczone zdolno ci
zawodowe a jedyne stanowiska, jakie mog  i powinny piastowa  ograniczaj  si
jedynie do pomocy m czyznom19. Parcelacja sektorów zatrudnienia wed ug
profesji, sprawia, e kobiety maj  ograniczony i utrudniony dost p do znacznej
liczby stanowisk.

Na szczególn  uwag  zas uguje zjawisko „szklanego sufitu” (ang. glass
ceilling). Termin ten swoj  histori  si ga lat 70. XX w., jednak e rozg os zyska
w 1986 r., kiedy w Stanach Zjednoczonych w dzienniku „Wall Street Journal”
ukaza  si  artyku  po wi cony powy szemu poj ciu20.  Na  jego  skutek
w pó niejszym okresie powsta a tak e wyspecjalizowana Komisja do spraw
Szklanego Sufitu maj ca na celu popraw  warunków pracy kobiet na
najwa niejszych stanowiskach, zajmuj cych dot d zaledwie od 3% do 5% posad
na najwy szym szczeblu. Glass ceilling oznacza niedostrzegalne, na pozór
nieistniej ce przeszkody, które odgradzaj  kobietom dost p do najwy szych,
najbardziej presti owych i najlepiej wynagradzanych stanowisk21. Powy sze
stwierdzenie ma odzwierciedlenie w przypadku awansów zawodowych.
Ambitna, dobrze rokuj ca pracownica, najlepsza w swej profesji, brana powa nie
pod uwag  przy promocji na wy sze stanowisko, cz sto kierownicze jest
w ostatecznym momencie zast powana przez m czyzn . Pracodawca
podejmuj c tak powa n  decyzj , nie ogranicza si  do wyboru kandydata jedynie
na podstawie posiadanych umiej tno ci i potencja u. Pod uwag  brana jest tak e
sytuacja w yciu prywatnym. M czyzna podejmuj cy decyzj  o za o eniu
rodziny postrzegany b dzie jako odpowiedzialny pracownik, któremu zale y na

18 Z. Janowska, op. cit., s. 54.
19 P e  w yciu publicznym: ró norodno  problemów i perspektyw, pod red. M. Jezi skiego,

M. Winc awskiej, B. Brodzi skiej, K. Wi ckowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Miko aja Kopernika, Toru  2009, s. 12.

20 P. Zwiech, Segregacja zawodowa kobiet w Polsce w: Szklany sufit i ruchome schody: kobiety na
rynku pracy, pod red. M. Gawryckiej, J. Wasilczuk, P. Zwiech, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 30.

21http://209.85.135.132/search?q=cache:lmoLZjhQiAJ:uprp.pl/rozne/kobiety/prezentacje2/l.mellibr
uda.pps+szklany+sufit+lepka+pod%C5%82oga&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (3 kwietnia
2010 r.)
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dobrym funkcjonowaniu firmy by w konsekwencji zapewni  powodzenie
i dobrobyt najbli szym. Kobieta z kolei decyduj c si  na taki krok odbierana
b dzie poprzez pryzmat stereotypu, prowadz cy do typowej stagnacji w yciu
zawodowym22.

Proces ten jest z pozoru niedostrzegalny, wydawa  mog oby si , e
wr cz nieistniej cy, rozwija si  bowiem przy akceptacji spo ecze stwa. Nawet
kobiety cz sto nie s  wiadome istnienia „szklanego sufitu” blokuj cego ich
kariery i rozwój. Porównuj  si  z innymi partnerami z pracy- m czyznami,
którym tak e nie powiod o si  wznoszenie po coraz wy szych szczeblach kariery
zawodowej23.

Korporacje potrzebuj ce pracowników na stanowiska zarz dzaj ce
odgórnie preferuj  ci le okre lone modele administrowania. Tradycyjnym
i najbardziej po danym jest model nakazowo-kontroluj cy. Polega on na
dok adnym sprecyzowaniu praw, obowi zków wraz z uprawnieniami ka dego
pracownika w zale no ci od zajmowanego statusu w hierarchii firmy. Decyzje
zatwierdzane s  odgórnie, zgodnie z zasad , i  osoby uwa ane za najwi kszy
autorytet podejmuj  ostateczne, wi ce rozstrzygni cia bez mo liwo ci
negocjacji24. Wyniki pracy ocenia si  na podstawie indywidualnych osi gni ,
nie bierze si  pod uwag  dokona  w ramach dzia alno ci zespo u. Powy szy
schemat zarz dzania wed ug wi kszo ci firm uwa any za wy czny i najlepszy,
przypisywany jest m czyznom.

Kobiety z kolei w wi kszo ci sprawdzaj  si  w modelu interakcyjnym.
Opiera si  on na kooperacji wszystkich podmiotów w przedsi biorstwie, stosuje
tak e technik  nagradzania, która nadaje wiadomo  u yteczno ci. Pomimo
próby ch ci wybicia si , kobiety z regu y nie sprawdzaj  si  w modelu opartym
na nakazach i zakazach, dlatego kobieta piastuj ca stanowisko kierownika
(mened era) ci gle jest rzadko ci 25.

Wed ug opinii publicznej nad kobietami ci y wi ksza presja
i oczekiwania, podczas gdy mankamenty pracy m czyzn rozpatrywane s
z wi ksz  pob a liwo ci . Prowadzi to do stanu, w którym punktowane s  wyniki
pracy w zale no ci od p ci26. Przyczyn powy szego procesu nie nale y
ogranicza  tylko do wp ywu wywieranego przez otoczenie zewn trzne.
Oddzia uj  one w znacz cy sposób, jednak e najwi ksza trudno  do
przezwyci enia tkwi w barierach wewn trznych, znajduj cych si

22http://dziennik.pl/gospodarka/praca/article28250/Sufit_podloga_ograniczenia_dla_kobiet_na_ryn
ku_pracy.html (3 kwietnia 2010 r.).

23 A. Odrow -Coates, Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we W oszech,
Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2008, s. 122.

24 J. B. Rosener, Przywództwo i paradoks p ci, w: Kobiety, m czy ni i p e : debata w toku: praca
zbiorowa, pod red. M.R Walsh, Wydaw. IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 349.

25 Ibidem, s. 350.
26 http://www.szklany-sufit.pl/index-1.php (4 marca 2010).
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w pod wiadomo ci samych kobiet. Poprzez brak wiary we w asne mo liwo ci,
pogodzenie si  z istniej cym stereotypem oraz niedobór stanowczo ci
i przebojowo ci pozwalaj  by  marginalizowane. Je li kobiety zmieni
nastawienie do samych siebie, zauwa  jak wiele wnosz  i jak niezb dna jest ich
pracowito , uczciwo  i oddanie, wówczas pozosta e przeszkody stopniowo uda
si  zniwelowa .

Opinie na temat istnienia „szklanego sufitu” w Polsce s  podzielone.
Z jednej strony uwa a si , e powy szy problem nie istnieje. Jako dowód
wymieni  chocia by mo na nazwiska takich kobiet jak: Hanna Gronkiewicz-
Waltz, Henryka Bochniarz czy Irena Eris, które w znamienity sposób
udowodni y, i  p e  wobec sprawowanego stanowiska nie jest czynnikiem
dominuj cym27. Oko o 37% osób w Polsce, które mog  wyró ni  si  tytu em
w a ciciela przedsi biorstwa stanowi  kobiety, podczas gdy rednia w Unii
Europejskiej wynosi 25%. B d c posiadaczkami w asnego biznesu maj  szans
udowodni , i  s  gro nymi rywalkami w walce o sukces.

Zak adanie firm przez kobiety oprócz spe nienia, rado ci z osi gni , jest
tak e form  walki z bezrobociem. Brak mo liwo ci znalezienia zatrudnienia
odpowiedniego do wykszta cenia sk ania do stworzenia w asnego, najcz ciej
jednoosobowego, niewielkiego zak adu. Jednak e rednie i wysokie rang
przedsi biorstwa nadal zdominowane s  przez m czyzn. Urz d dyrektora lub
prezesa przys uguje zaledwie 2%-3% Polek, a spo ród najwi kszych, najbardziej
licz cych si  firm w Polsce zaledwie dwie kobiety pe ni  w nich stanowiska
przewodnicz cych28.

Obok „szklanego sufitu” funkcjonuje tak e zasada „lepkiej pod ogi”.
Obie regu y dotycz  problemu awansu zawodowego kobiet, jednak e ró ni  si
w zasadniczy sposób charakterystyk  wyst powania. „Lepka pod oga” cechuje
si  sta ym uto samianiem zawodów zdominowanych przez kobiety z najni szym
poziomem dochodów29. Konsoliduje si  z procesem rozwoju gospodarczego,
kulturalnego oraz spo ecznego, gdy dotychczas bierne zawodowo kobiety
podj y si  pracy zarobkowej. Wykonywa y w pocz tkowej fazie obowi zki,
które stanowi y przed u enie ról i zada , jakie pe ni y w gospodarstwach
domowych. Do najbardziej sfeminizowanych bran  zaliczy  mo na:
po rednictwo finansowe, edukacj  czy ochron  zdrowia. W ród nich
odpowiedzialnymi, lecz zarazem najmniej p atnymi profesjami s  stanowiska
sekretarek, nauczycielek i piel gniarek30.

Do zdominowania przez kobiety wymienionych zawodów, przyczyni o
si  tak e znacz co rozporz dzenie z 10 wrze nia 1996 r. zawieraj ce spis oko o

27 E. Nowakowska, Szklany sufit, lepka pod oga, „Polityka” 2004, nr 8, s. 82.
28 B. Budrowska, „Szklany sufit”, czyli co blokuje kariery kobiet, „Kultura i Historia” 2004, nr 6,

s. 6.
29 E. Nowakowska, op. cit., s. 83.
30 A. Kowalska, Kobiety na rynku pracy w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7/8, s. 59.
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90 prac w osiemnastu ga ziach gospodarki, których wykonywa  nie mog
kobiety, podczas gdy m czy ni maj  dost p do dowolnych profesji. W ród
zawodów zakazanych nale a y m.in.: kierowca ci arówek, nurek czy górnik.
Powy sza dyrektywa stanowi odst pstwo od Kodeksu Pracy, wed ug którego
„pracownicy maj  równe prawa z tytu u jednakowego wype niania takich
samych obowi zków; dotyczy to w szczególno ci równego traktowania
m czyzn i kobiet w dziedzinie pracy”31. Ograniczony dost p kobiet do
niektórych profesji uzasadniany jest szkodliwym wp ywem mi dzy innymi na
narz dy rozrodcze. Jednak e wspomniany problem dotyczy równocze nie
m czyzn, dla których istnieje dowolno  wykonywania ka dego zawodu. Tak
zwane „prace chronione” nie wyst puj  na Zachodzie, a zakaz wykonywania
okre lonego zawodu dotycz cy wszystkich kobiet, nie tylko tych, które posiadaj
potomstwo uwa any jest za jawny przejaw dyskryminacji. Stopniowe zmiany
zmierzaj ce do liberalizacji stosunków w dost pie do wykonywania dowolnego,
preferowanego zawodu, a tak e edukacja kobiet, która stoi na wysokim poziomie
przyczyni y si  do zniesienia zarz dzenia. Wspó cze nie nie istniej  zakazy
w wykonywaniu okre lonych zawodów, lecz ograniczenia dotycz ce
dopuszczalnie przenoszonych ci arów lub odnosz ce si  do szkodliwo ci dla
zdrowia32. Zainicjowany zosta  w ten sposób proces podejmowania przez kobiety
pracy w zawodach dot d zdominowanych przez m czyzn.

Oprócz podzia u zawodów na damskie i m skie utrwali o si  tak e
przekonanie o panowaniu odmiennych relacji pomi dzy pracownikami, a tak e
wyst powania okre lonej atmosfery w zale no ci od dominuj cej przewagi
przedstawicieli jednej p ci w danym przedsi biorstwie. M czy ni
w sfeminizowanym rodowisku czuj  si  docenieni, otoczeni opiek , a tak e
wiadomo ci , e przy ka dym niepowodzeniu, czy problemie mog  liczy  na

pomoc yczliwych kole anek z pracy. Obdarzani s  tolerancj  i otwarto ci , nie
czuj  si  gorsi ze wzgl du na p e 33. Odmienn  sytuacj  mo na dostrzec
w przypadku, gdy kobiety stanowi  mniejszo . Nie czuj  si  komfortowo,
odczuwaj c ci gle ci c  nad nimi presj . Zdaj  sobie spraw , e s  oceniane na
ka dym kroku i ka dy b d pope niony w rodowisku pe nym wspó zawodnictwa
mo e zako czy  si  w konsekwencji utrat  pracy. Z kolei gro n  rywalizacj
dostrzec mo na w relacjach pomi dzy kobietami, niezale nie od sektora
zatrudnienia czy wykonywanego zawodu. Ich relacje ograniczaj  si  jedynie do
wymuszonych, s u bowych gestów, a ka da pro ba o pomoc mo e spotka  si

31 http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/inne/rownouprawnienie-kobieta-w-ue-i-na-rynku-pracy/
(14 maja 2010).

32 E. Zieli ska, Równo  szans kobiet i m czyzn w zatrudnieniu i ubezpieczeniach spo ecznych,
w: Równo  szans kobiet i m czyzn, Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej,
Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2002, s. 94.

33 E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet m czyzn w spo ecze stwie, Szko a G ówna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2008, s. 139.
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z odmow . Takie relacje wynikaj  z obawy o zajmowane stanowisko pracy,
a ka d  wspó pracownic  traktuje si  jako zagro enie34.

Dzi ki kilku istotnym, korzystnym modyfikacjom w polskim prawie
mo na zauwa y  popraw  warunków pracy kobiet na rynku zatrudnienia.
Stopniowo zacieraj  si  ró nice pomi dzy formami zarz dzania tak by mog a
zosta  osi gni ta równo  obu p ci35. Jednak kobiety w zestawieniu
z m czyznami znajduj  si  w gorszej sytuacji. Ca kowite zniwelowanie
zaburze  jest mo liwe. Nie b dzie wprawdzie atwe i szybkie do wykonania, lecz
przy aprobacie i wk adzie spo ecze stwa oraz w adzy jest do urzeczywistnienia.

3. Znaczenie p ci w uzyskiwaniu profitów b d  strat

Decyzj  o podj ciu pracy zawodowej kobiety nie uzasadniaj  tylko na
podstawie czynników ekonomicznych. Owszem, dochody obojga partnerów
wnoszone do gospodarstwa domowego maj  odzwierciedlenie w jako ci ycia,
jednak e cz sto sytuacja materialna rodziny jest wystarczaj ca by kobieta mog a
pozosta  w domu i ca kowicie po wi ci  si  obowi zkom domowym. Mimo
wszystko kobiety s  aktywne zawodowo, chc  si  realizowa , robi  karier ,
poczu  si  dowarto ciowane przez otoczenie, ale przede wszystkim przez same
siebie. Cz sto koresponduj c przy tym z od o eniem planów za o enia rodziny,
a zw aszcza odroczone w czasie zostaj  decyzje prokreacyjne. W Polsce
w dalszym ci gu zauwa y  mo na brak akceptacji dla takiego postanowienia.
Zaledwie co trzecia osoba w pe ni uznaje i zach ca kobiety do ca kowitej
realizacji zawodowej36. Sytuacja wynika z nierówno ci p ci, cz sto tuszowanej
pod pozorem przyczyn demograficznych lub spo eczno-zawodowych.

W ród powy szych cech na szczególn  uwag  zas uguje kwestia
poziomu wykszta cenia. Przez d ugi okres czasu, kobiety pomimo
równorz dnego do wiadczenia oraz wiedzy potrzebnej do wykonywanej przez
nie pracy, w stosunku do m czyzn nie by y traktowane na równi, gdy  ci drudzy
mogli poszczyci  si  cz sto wy szym wykszta ceniem. W konsekwencji mo na
by o zauwa y  znacz ce ró nice w wysoko ci otrzymywanych zarobków, a tak e
pozycji zawodowej37. Jednak e nadinterpretacj  by oby stwierdzenie, i  kobiety
poprzez mniejsze kwalifikacje i umiej tno ci maj  trudno ci ze znalezieniem
zatrudnienia po zako czonej edukacji. Dzi ki powszechnemu oraz atwemu
dost powi do szkolnictwa poziom wykszta cenia kobiet zrówna  si , a nawet

34 B. Budrowska, D. Duch-Krzystoszek, A. Titkow, Czy kobiety chc  rozbi  szklany sufit?
w: Szklany sufit: bariery i ograniczenia kobiet: monografia zjawiska,  pod  red.  A.  Titkow,
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 304.

35I. Boruta, Strategie zatrudnienia Organizacji Mi dzynarodowych UE, MOP, OECD, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 44.

36 S. Kozak, Patologie w rodowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009, s. 278.
37 . Wawrowski, op. cit., s. 168.
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przewy szy  m czyzn. A  93,3% kobiet dysponuje rednim wykszta ceniem,
natomiast w ród ca ej cz ci spo ecze stwa deklaruj cej posiadanie wy szego
wykszta cenia 65 % stanowi  kobiety38. Jednak e statystyka nie przek ada si  na
wielko  zarobków. Wr cz przeciwnie, wykszta cenie, które pomaga w zdobyciu
wy szej pozycji w strukturze zatrudnienia stanowi g ówny czynnik ró nicuj cy
wielko  p acy.

Pomimo zdobytych kwalifikacji, istnieje rozbie no  przy otrzymywaniu
wynagrodze  przez kobiety i m czyzn nawet na analogicznych stanowiskach.
Zró nicowanie zarobków w zale no ci od p ci wp ywa niekorzystnie na sytuacj
ekonomiczn  kobiet39. Niniejsze zjawisko szczególnie zauwa y  mo na
w przypadku wykszta cenia wy szego jak i zasadniczego zawodowego, gdzie
kobiety otrzymuj  jedynie 70% wynagrodzenia m czyzn40. Z wspomnianych
faktów tworzy  si  mo e za o enie, e kobiety deklaruj ce posiadanie
wykszta cenia wy szego wykonuj  prac  na stanowiskach poni ej swojego
przygotowania zawodowego. Buduj cym wydaje si  fakt, i  pomimo ni szych
zarobków, stopa zwrotu w kszta ceniu kobiet jest wi ksza ni  w przypadku
m czyzn, co daje realn  szans  stania si  pe noprawnym pracownikiem41.
Dlatego korzystne jest, zdobywanie przez kobiety jak najlepszego przygotowania
zawodowego by pó niej podj  prac  w sektorze niepa stwowym czy zawodach
przyj tych jako m skie, gdzie przyznawane pensje s  wy sze.

Statystycznie, kobiety w Polsce zarabiaj  15% mniej od przeci tnego
wynagrodzenia m czyzn. Dysproporcja pog bia si  wraz ze wzrostem presti u
wykonywanego zawodu42. W tej kategorii ró nica pog bia si  nawet do 25%. Na
ogó  istnieje niepisana zasada, e kobieta rozpoczynaj c karier  zawodow
otrzymuje mniejsze uposa enie ni  m czyzna, który wcze niej pe ni
analogiczn  funkcj . Rozwi zaniem dla tej sytuacji mia a okaza  si  nowelizacja
Konstytucji z 1997 r., zak adaj ca nadanie prawa do równorz dnego
wynagrodzenia niezale nie od p ci. Jednak e badania wykonane w celu
weryfikacji udowodni y, i  ró nica w zarobkach nie zosta a do ko ca
zniwelowana43.

Istnieje kilka zasadniczych przyczyn tego zjawiska. Szczególnie wa nym
czynnikiem jest brak b d  niedostatek wyst powania utworzonych przez w adze

38 http://blogue.blox.pl/2010/03/Kobiety-wiedza-wiecej-Zarabiaja-mniej.html (7 kwietnia 2010).
39 Gender assessment of the impact of European Union accession on the status of women in the

labour market in Central and Eastern Europe: national study: Poland,   red.  K.  Lohmann,
A. Seibert, Karat Coalition, Warsaw 2003, s. 34.

40 A. Wylie,  J.  R.  Jakobsen,  G. Fosado, Women, work and the academy strategies for responding
to’ post- civil rights era’ gender discrimination, BCRW, New York 2009, s. 5.

41 J. Plantenga, Women and work : report on existing research in the European Union, Office for
Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999, s. 44.

42 S. Czubkowska, Polki wci  z ni sz  pensj  od m czyzn, „Dziennik Gazeta Prawna” 2010,
nr 46, s. A13.

43 A. Odrow -Coates, op. cit., s. 160-161.
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krajowe czy organizacje programów, które wdra a yby normy równowa nego
odnoszenia si  zarówno w stosunku do kobiet jak i m czyzn. Mia yby tak e sta
na stra y przestrzegania zasad i ka de udowodnione posuni cie wbrew
ustanowionym regu om sumiennie egzekwowa . W nast pnej kolejno ci
wymieni  nale y segregacj  zawodow , która powoduje pogrupowanie
w nieproporcjonalny sposób spo ecze stwa, gdzie w nast pstwie kobiety
reprezentowane s  w nadmiarze w bran ach o najmniejszym wynagrodzeniu.
W konsekwencji kszta tuje si  niewielki udzia  kobiet w najlepiej p atnych,
kierowniczych funkcjach44.

Kobiety postrzegane s  jako gotowe, zdeterminowane i przekonane
o jako ci wnoszonego przez nie kapita u, który zapewni im godziwe zarobki.
Zaobserwowa  mo na przeciwne uwarunkowania. Wi kszo  z nich z pozoru
czuje si  spe niona poprzez wynagrodzenie i zatrudnienie, jakie ma do
zaoferowania rynek pracy. wiadczy  mog  o tym badania, w których kobiety
proszone o podanie sumy pieni dzy, która by aby dla nich satysfakcjonuj ca,
podaj  kwoty mniejsze ni  m czy ni45.  Wskazuj  w  ten  sposób,  e  s
zadowolone z istniej cej sytuacji i nie b d  walczy y o podwy szenie pensji.
Trudniej jest im znale  prac  a tak e si  w niej utrzyma , co wspó miernie
odpowiada angielskiemu aforyzmowi „first fired, last hired”46. Dlatego zmuszone
s  one do pogodzenia si  z zaproponowan  ofert  rynku, t umi c w sobie
sprzeciw.

Kobiety tworz  dominuj c  grup  zarejestrowan  jako bezrobotne,
zarówno w urz dach pracy jak i w Badaniach Aktywno ci Ekonomicznej
Ludno ci. Z ponad 1,7 miliona niezatrudnionych w Polsce, kobiety stanowi
oko o 900 tysi cy osób47. Liczba kobiet bez pracy zwi ksza si  przy ni szej
stopie bezrobocia, gdy  kobiety cz ciej ni  m czy ni „zawieraj  si ”
w zbiorowo ci dotkni tej d ugotrwa ym brakiem zatrudnienia. Stopa bezrobocia
w ród kobiet powi zana jest nierozerwalnie z wykszta ceniem, ale tak e
skonsolidowana z wiekiem. Najwi kszy wzrost bezrobocia zauwa y  mo na
w dwóch grupach wiekowych: w ród m odych kobiet mieszcz cych si
w przedziale 20-24 lata, spowodowany marazmem gospodarczym w 1998 r.
Uwydatni  si  dodatkowo brak zatrudnienia w ród kobiet pomi dzy 50-54 lat,
wynikaj cy przewa nie z faktu „odm odzenia” kadry. Prawdopodobie stwo
znalezienia nowej pracy przez takie kobiety jest znikome48.

44 E. Lisowska, op. cit., s. 144.
45 Gender and economic opportunities in Poland: has transition left women behind?,  Report  -

World Bank, Warsaw Office, Warsaw 2004, s. 11.
46 A. Kowalska, op. cit., s. 47.
47 J. Florczak-Bywalec, Rynek pracy kobiet w Rosji, Niemczech i Polsce, „Polityka Wschodnia”

1996, nr 1, s.85.
48 Gender and economic…, s. 34.
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A  78% w ca ej populacji osób bez pracy tworz  kobiety, gdzie na stu
bezrobotnych m czyzn przypadaj  123 bezrobotne kobiety. redni okres
pozostawania bez jakiegokolwiek zaj cia wynosi oko o dwóch lat. Tak e w ród
tak popularnej pracy sezonowej rynek pracy kobiet ust puje znacznie rynkowi
pracy m czyzn49. Kobiety odznaczaj  si  nieznaczn  p ynno ci  bezrobocia
w stosunku do m czyzn, co przejawia si  mniejszym nat eniem
i intensywno ci  poszukiwania przez kobiety pracy, lecz ponowne jej podj cie
jest niewielkie. Przewaga kobiet jako bezrobotnych zauwa alna jest tak e
w kategorii osób ponownie lub po raz pierwszy poszukuj cych pracy, tymczasem
mniejszo  z kolei stanowi  jedynie w ród osób zwalnianych.
Prawdopodobie stwo znalezienia posady jak i jej utraty jest w obu przypadkach
wy sze dla m czyzn ni  dla kobiet.

Brak mo liwo ci zatrudnienia nie wynika z braku kompetencji
i do wiadczenia kobiet, gdy  34,7% z nich posiada wykszta cenie rednie lub
policealne przy jedynie 17,7% m czyzn. D ugookresowe bezrobocie mo e mie
ród o w niedostosowaniu kwalifikacji do aktualnego zapotrzebowania rynku,

który inwestuje w umiej tno ci politechniczne b d  informatyczne. Ich z regu y
humanistyczne zorientowanie nie jest dopasowane do bie cego popytu na si
robocz 50. Swój wk ad w brak mo liwo ci zatrudnienia kobiet zaznacza
przeszkoda ponownego przystosowania i podj cia pracy wywo ana urodzeniem
oraz wychowaniem dziecka, licznymi obowi zkami niezwi zanymi z prac ,
a tak e nisk  dzia alno ci  i motywacj  w kierunku poszukiwania zatrudnienia51.

W celu pomocy kobietom opracowuje si  strategi , która poprzez ocen
kwalifikacji kobiet i popytu rynku umo liwia wys anie ich na kursy w celu
przekwalifikowania b d  doskonalenia umiej tno ci. Jako najbardziej
powszechne wymieni  mo na tzw. programy celowe i specjalne, dobierane
w zale no ci od formy bezrobocia52. Ich funkcjonowanie pozwoli na bezp atne
dokszta cenie, b d ce cennym do wiadczeniem, które by  mo e w przysz o ci
oka e si  przydatne i zawa y przy utrzymaniu zatrudnienia.

Swój udzia  w poprawie jako ci pracowniczych praw kobiet w Polsce jak
i pozosta ych krajach cz onkowskich ma tak e Mi dzynarodowa Organizacja
Pracy, której konwencj  Polska ratyfikowa a w 1961 r. Przekonuje ona rz dy
pa stw, a tak e pracodawców do przyj cia, przestrzegania a tak e zwi kszenia
stara  by regu a równej p acy za prac  o takim samym znaczeniu i statusie sta a
si  rzeczywisto ci . Og oszono dodatkowo w 2001 r. Inicjatyw  Wspólnotow
EQUAL, w której nacisk na o ony jest przede wszystkim na ochron  warto ci

49 A. Kowalska, op. cit., 64.
50 I. Reszke, Sytuacja kobiet i jej uwarunkowania…, s. 23-24.
51 http://www.oska.org.pl/biuletyn/5/51.pdf (7 kwietnia 2010).
52 Ibidem.
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rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju zawodowym, a tak e na
przygotowywanie kobiet do ponownego podj cia pracy po okresie bierno ci53.

4. Perspektywy wzrostu aktywno ci kobiet w rodowisku pracy

Z wy czeniem zawodów trwale przypisanych do okre lonej p ci
w wiadomo ci spo ecze stwa, które zdaj  si  by  wr cz niemo liwe do
wyeliminowania coraz cz ciej i liczniej powstaj  rozmaite alternatywy
zatrudnienia. Zmiany na rynku pracy, a przede wszystkim przyrost bezrobocia
spowodowa y wzrost niekorzystnej sytuacji pracowników obejmuj cej tak e
kobiety. Aby zahamowa  ten proces, kobiety musz  odnale  si  w nowych
realiach zwi zanych z dynamizacj  sektora prywatnego i kompromisowymi
dogodnymi dla obu stron strukturami zatrudnienia. Maj  na celu zapewnienie
sta ego dochodu wp ywaj cego do bud etów domowych kobiet, które nie s
w stanie znale  stosownej posady w innych sektorach pracowniczych.

Kontrastem dla publicznego sektora pracy s  sprywatyzowane
przedsi biorstwa, które ju  w 2000 r. zatrudnia y ponad 49% pracowników-
kobiet. Obie sfery zatrudnienia od dawna funkcjonuj  oraz rozwijaj  si  obok
siebie, tymczasem spo ecze stwo cz sto nie zdaje sobie sprawy z istniej cego
podzia u54. W stosunku do kobiet, sektor prywatny zasadniczo ró ni si  od
publicznego wyró nikami koniunkturalnymi oraz spo eczno-demograficznymi.
W ród nich wymieni  mo na parametry takie jak: wiek, zasób wiadomo ci,
rodzaj wykonywanej pracy czy struktura gospodarki55.

Wa nym czynnikiem odró niaj cym oba dzia y gospodarki jest obecno
odmiennych grup wiekowych w tych sektorach. Prywatny obejmuje ponad
33,3% kobiet, która nie przekroczy a trzydziestego roku ycia, podczas gdy
w publicznym obecno  kobiet w tej grupie wynosi 13,5%. W nast pstwie
kobiety w „dojrza ym” wieku niech tnie poddaj  si  mobilno ci zawodowej,
która istotna jest w sektorze prywatnym. Obszar publiczny daje im poczucie
trwa o ci zatrudnienia w d ugim czasie. Tak e predyspozycje sprywatyzowanych
przedsi biorstw s  zgo a odmienne. Ch tniej inwestuj  w kobiety, które nie s
w du ym stopniu obci one obowi zkami domowymi, aby w razie zmiany
miejsca pracy spowodowanej na przyk ad awansem nie spotkali si  ze
sprzeciwem lub odmow 56.

53 L.S. Hornig, Equal rites, unequal outcomes. Women in American Research Universities, Kluwer
Academic Publishers, New York 2003, s. 282.

54 D. Polkowska, Bariery w dost pie kobiet do rynku pracy a kontrakt p ci, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, z. 1, s. 231.

55 B. Balcerzak-Paradowska, Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, 94.

56 Ibidem.
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Stopie  wysokiego wykszta cenia jest domen  publicznego sektora
zatrudnienia. Zawiera w sobie 29% kobiet legitymuj cych si  tytu em licencjata
b d  innymi wy szymi odmianami. Dzia  publiczny maj c tak dobrze
wykwalifikowan  kadr  specjalistów-kobiet usi uje z oczywistych wzgl dów
zatrzyma  w swoich strukturach. Sektor prywatny, który nie jest nasycony
powy szym elementem znacznie ust puje w kwestii przygotowania
zawodowego57. M ody wiek, tak po dany w sektorze prywatnym nie jest
gwarantem wysokich kwalifikacji. Dlatego pracownice sektora prywatnego
z wykszta ceniem wy szym inkasuj  nawet 190% redniego wynagrodzenia
pozosta ych kobiet pracuj cych w analogicznej strefie z ni szym poziomem
wiedzy. Tym sposobem prywatni przedsi biorcy chc  pozyska
wykwalifikowan  kadr , b d  zach ci  zatrudnione ju  kobiety do podwy szenia
kwalifikacji.

W polskim prywatnym sektorze zatrudnienia odnotowuje si  mniejsz
rozbie no  poziomu wynagrodzenia w stosunku do przedstawicieli obu p ci ni
w strefie publicznej. Fakt ten kreuje odmienn  od krajów zachodnich relacj ,
gdzie sektor publiczny zobligowany jest do rzetelnego przestrzegania zasad
równo ci p ci, w szczególno ci tak e równego, godziwego wynagrodzenia58.
Jednak e niezale nie od wspomnianego procesu zarówno w obu sektorach
wi kszy procent kobiet w porównaniu do m czyzn lokalizuje si  w najni szych
poziomach wynagrodze .

Nast pnym powodem, który pozwala rozgraniczy  przedstawiane
sektory zatrudnienia s  dzia y gospodarki. Chocia  w obu sektorach wyst puje
dominacja pracy wykonywanej przez kobiety w o wiacie i po rednictwie
finansowym, w sektorze prywatnym wi ksza cz  kobiet skupia si  tak e
w przemy le, handlu, obs udze nieruchomo ci oraz naprawach. W jego ramach
zwi kszy o si  tak e uczestnictwo kobiet w pracach o charakterze najemnym,
g ównie pomagaj cych w rodzinnych firmach czy gospodarstwach rolnych.
Natomiast w sektorze publicznym spotka  si  mo na z przewag  kobiet
w ochronie zdrowia i opiece spo ecznej. Pomimo wi kszego udzia u kobiet
z sektorów prywatnych w zawodach niesfeminizowanych, w budownictwie
i transporcie spotka  si  mo na z wi ksz  liczb  kobiet pochodz cych z sektora
publicznego.

Wiod cym rodzajem pracy, która ma na celu popraw  statusu i wzrostu
aktywno ci zawodowej kobiet s  elastyczne formy zatrudnienia. „Elastyczno
rynku pracy sprzyja  ma likwidacji nierównowagi popytu, poda y i ceny pracy,
s u y  wzrostowi wska ników zatrudnienia, czyli przej ciu od modelu welfare do
workfare- pa stwa pracy, wspiera  bardziej promocj  miejsc pracy i rozwoju
przedsi biorczo ci oraz dopasowywania si  zasobów miejsc pracy do wymogów

57 http://temida.free.ngo.pl/rynku.htm (10 kwietnia 2010 r.).
58 http://www.kurier.wzz.org.pl/kz/kz239/6.shtml (10 kwietnia 2010 r.).
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rynkowych”59. Struktura powy ej opisanego rodzaju zatrudnienia egzekwowana
jest przez globalizacj  oraz powszechn  konkurencj  na wiecie.

Przedsi biorstwo, aby utrzyma  si  na rynku coraz cz ciej w celu
pozyskiwania wykwalifikowanej i do wiadczonej kadry stosuje nietypowe formy
zatrudnienia. W rzeczywisto ci s  one dla pracodawcy korzystne, oznaczaj ,
bowiem obni enie kosztów transferowanych w pracowników oraz wi ksz
mobilno ci  zatrudnianych osób. Zwi ksza  z kolei mo e niepokój przysz ych
pracowników, gdy  taka forma zatrudnienia czy  si  mo e z mniejsz
stabilno ci , uzyskiwaniem mniejszych wynagrodze , co w efekcie przenosi  si
b dzie na otrzymywan  rent  czy w przysz o ci emerytur 60. Jednak e
w sytuacji, kiedy wiele m odych, wykszta conych kobiet pomimo posiadanych
umiej tno ci nie jest w stanie znale  jakiegokolwiek zatrudnienia, proponowany
kszta t pracy jest przyjmowany aprobuj co. Uznaje si  powszechnie, e s  one
korzystne dla kobiet, poniewa  pozwalaj  na czenie kariery zawodowej
z obowi zkami domowymi, bez zaniedbywania któregokolwiek z aspektów.

Elastyczne formy zatrudnienia rozpatrywane mog  by  z dystansu dwóch
uj . Odnosz  si  one do wykonywanej dzia alno ci z perspektywy prawnych
zale no ci pracy, lecz wykonywanej w nietypowej formie; obejmuj  tak e
„zatrudnienie niepracownicze”, niepodlegaj ce regulacjom prawa pracy, a m.in.
umowom cywilnoprawnym61. W ród najpopularniejszych i rozpowszechnionych
elastycznych form zatrudnienia wymieni  mo na: prac  w niepe nym wymiarze
czasu, a tak e na czas okre lony.

Pierwsza z powy szych struktur pojawi a si  w latach 70. ub. stulecia
wraz z ewolucj  aktywno ci zawodowej w ród kobiet borykaj cych si
z brakiem zatrudnienia z jednej strony, z drugiej za  l kiem wywo uj cym obaw
o nieodpowiedni  opiek  dla dzieci podczas ich nieobecno ci. W ród najbardziej
charakterystycznych form pracy w niepe nym wymiarze czasu wymieni  mo na:

prac  sezonow ,
prac  na wezwanie,
job-sharing,
job-splitting62,
jednostajnie skrócony dzienny wymiar czasu pracy,
niejednostajnie skrócony dzienny wymiar czasu pracy,
prac  o elastycznym rozk adzie zada  na poszczególne dni lub
tygodnie63.

59 G. Firlit-Fesnak, Wp yw elastycznych form zatrudnienia na sytuacj  kobiet na rynku pracy,
w: Elastyczny rynek pracy i bezpiecze stwo socjalne. Flexicurity po polsku?, pod red.
M. Rykszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 85.

60 E. Lisowska, op. cit., s. 152.
61 G. Firlit-Fesnak, op. cit., s. 88.
62 Rozdzielenie jednego stanowiska pracy na dwa odr bne o ograniczonym wymiarze czasu pracy.
63 Women and work…, s. 72-78.
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W powy szych formach pracy zatrudnionych jest 24% kobiet spo ród
oko o 31% ludno ci w ogólnym stanie osób pracuj cych. Maj  na celu
wyeliminowanie dyskryminacji w pracy, a tak e poprawi  jej jako .
Spo ecze stwo korzystaj ce z pracy w niepe nym wymiarze czasu posiada
analogiczne prawa a tak e jest traktowane na równi z pracownikami
pe noetatowymi z typowego modelu zatrudnienia64.

Praca na czas okre lony w odró nieniu od pracy w niepe nym wymiarze
czasu jest stosunkowo mniej popularna w ród kobiet. Z tej formy pracy korzysta
oko o 12% kobiet, a jej akceptacja w dalszym ci gu nie jest znacz ca. Decyduj c
si  na taki rodzaj zatrudnienia kobieta otrzymuje ni sz  pensj  w porównaniu do
innej kobiety zatrudnionej na czas nieokre lony, ale tak e o wiele bardziej jest
nara ona na strat  pracy b d  wykluczenie z rynku. Dok adnie sprecyzowany
czas wykonywanej pracy zwi ksza tak e zagro enie naruszania praw
pracowników. Jednak e brak adekwatnych do predyspozycji zawodowych ofert
sta ej pracy sk ania do podj cia tego rodzaju dzia alno ci.

Poza negatywnymi stronami wspomnianej formy zatrudnienia, mo e by
ona tak e postrzegana jako pozytywny mechanizm u atwiaj cy godzenie
wszystkich stron ycia spo eczno- zawodowego. Jedn  z nich jest telepraca
uznawana za realn  szans  wzrostu aktywno ci zawodowej kobiet65.
Realizowana jest ona za po rednictwem komputera lub telefonu bez konieczno ci
opuszczania miejsca zamieszkania. Spo ród czasowych form zatrudnienia
wyodr bni  mo na tak e: prace cha upnicze, korekty tekstu czy wprowadzanie
danych.

Na polskim rynku pracy elastyczne formy zatrudnienia nie s  tak
popularne jak w zachodnich krajach europejskich. W 2002 r. z powy szego
systemu zatrudnienia korzysta o 347,5 tysi cy Polek, a spo ród nich ponad
po owa zatrudniona by a w profesjach uznanych za sfeminizowane. Co prawda
wyst puje przewaga kobiet korzystaj cych z pracy w niepe nym wymiarze czasu
nad m czyznami, jednak e jest ona stosunkowo niewielka, a relacje
uczestnictwa obu p ci s  zrównowa one. Z kolei w Polsce mo na zaobserwowa
odmienn  sytuacj  od pozosta ych krajów Europy, gdzie w zatrudnieniu na czas
okre lony wyst puje przewaga m czyzn nad kobietami66. Kobiety podejmuj c
powy sz  alternatyw  zatrudnienia deklaruj , e jedynym powodem, dla którego
zdecydowa y si  na taki wariant jest brak innych perspektyw.

Powy ej wymienione formy zatrudnienia, niech tnie podejmowane przez
kobiety, s  w stanie poprawi  ich sytuacj  finansow . Niewykluczone, e wk ad
ten nie b dzie adekwatny do planowanych wydatków, jednak e niezwykle wa ny
wobec stale powi kszaj cego si  bezrobocia. Elastyczne rodzaje pracy pozwalaj
kobietom na wi ksze uniezale nienie si  i daj  poczucie, e s  potrzebne.

64Report on equality between women and men-2008…, s.13.
65 Women and work…, s. 77.
66 G. Firlit-Fesnak, op. cit., s. 103.
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Istniej  równie  przypadki zaburze , gdy kobiety wobec trudnej sytuacji
materialnej spowodowanej d ugotrwa ym brakiem zatrudnienia coraz cz ciej
w akcie desperacji decyduj  si  na prac  w nocnych klubach jako striptizerki,
prostytutki lub podejmuj  nielegaln  prac  za granic 67. W obu przypadkach, co
dziesi ta respondentka bior ca udzia  w badaniach kwestionariuszowych
stwierdzi a, i  z powodu deficytu lub braku innych perspektyw zawodowych jest
sk onna podj  kontrowersyjny rodzaj pracy. Prac  w ramach szeroko poj tego
sexbiznesu s  w stanie rozpocz , jednak deklaruj c, e wykonywana b dzie
krótkookresowo i odbywa  si  b dzie poza miejscem zamieszkania.

W zatrudnieniu poza granicami kraju zameldowania upatruj  szans  na
lepsz  przysz o . Istniej cy mit dostatniego ycia i wysokop atnych stanowisk
pracy za granic , szczególnie w krajach Europy Zachodniej stanowi dominuj cy
fundament podj tej decyzji o wyje dzie. Panuj ce przekonanie i zasada, e prac
tak  kobieta podejmuje w przypadkach, je li jest ona legalna, sprawdzona i ma
si  odbywa  w kraju, gdzie w razie potrzeby mo na skorzysta  z pomocy rodziny
lub przyjació  tam przebywaj cej nie zawsze si  przestrzega68. Zaj cia, jakie
zwykle wykonuj  Polki za granic  obejmuj  nast puj ce profesje: barmanki,
kelnerki i pomocy domowej, czyli zawody, które nie wymagaj  praktycznie
adnych kwalifikacji. Zwykle nie dostrzega si  lub ignoruje ryzyko, jakie

generuje nielegalne zatrudnienie. Z e traktowanie, niegodziwe warunki
mieszkalne, przemoc psychiczna stanowi  tylko niektóre z wielu przejawów
niehumanitarnego traktowania obcokrajowców, uwa anych cz sto za gorsz
warstw  spo eczn .

Warto, pomimo pokus i perspektyw szybkich zarobków w krótkim
czasie, wynikaj cych z pracy niepewnego pochodzenia, skorzysta  z pe ni
zalegalizowanych ofert, które proponuje polski rynek pracy.

W refleksji ogólnej nad problematyk  istnienia równych szans i praw do
wynagrodzenia oraz obejmowania to samych stanowisk wobec przedstawicieli
obu p ci w polskim sektorze zatrudnienia sformu owano nast puj ce wnioski:

1. Okre lone wizerunki obu p ci, maj  prze o enie na sfer  zawodow .
Wymagaj  bowiem od kobiet precyzyjnego manewrowania pomi dzy
zachowaniami adekwatnymi do posiadanej p ci a profesjonalizmem.
Zbytnie odchylenie w kierunku jednego elementu wi za  si  mo e ze
strat  wiarygodno ci zarówno w oczach potencjalnych pracodawców jak
i klientów.

2. Pod o em polityki dyskryminacyjnej w pa stwie jest spo ecze stwo,
którego wiedza na temat istniej cego problemu jest niska. Brak poczucia
powagi sytuacji zarówno w ród m czyzn jak i kobiet, dotycz cej ich
sytuacji na rynku pracy powoduje bezkarne rozszerzanie si

67 B aciak, Szanse i zagro enia na rynku pracy kobiet w: Kobiety w Polsce na prze omie wieków.
Nowy kontrakt p ci?, pod red. M. Fuszary, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 174.

68 Ibidem, s. 176.
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rozbie no ci. W zwi zku z tym wszcz  nale y dzia ania na rzecz
podniesienia wiadomo ci spo ecze stwa. Bez tego czynnika nawet ma a
poprawa sytuacji kobiet nie jest mo liwa.

3. W wi kszo ci polskich przedsi biorstw najwy sze stanowiska
kierownicze zajmuj  m czy ni. Zjawisko wynika z niezwykle trudnej
sytuacji, wi cej si  z problemami a tak e wyrzeczeniami w procesie
osi gania znacz cych i najwa niejszych pozycji zawodowych.
Sporadycznie zdarzaj  si  efektowne awanse zawodowe kobiet
w dzia alno ci gospodarczej. Kobiety, które pomimo przeszkód zdoby y
najwy sze szczeble kariery, przedstawiane s  z regu y jako osoby,
których drogi yciowe s  niekonwencjonalne, z regu y niemo liwe do
odtworzenia przez inne przeci tne kobiety.

4. Zjawisko nierównego wynagrodzenia za prac  tej samej warto ci
uznawane jest zasadniczo za powszechne. Kryterium p acy jest w tym
przypadku p e . W systemie wynagrodze  za wykonan  prac  przez
kobiety, zarobki s  mniejsze ze wzgl du na sam  kompozycj
zatrudnienia kobiet wyst puj cych w nadmiarze w bran ach mniej
renomowanych i sektorach gospodarki niedocenianych i mniej p atnych.

5. Szanse kobiet w sektorze zatrudnienia zwi kszaj  si  przy jednoczesnym
niskim poziomie bezrobocia. Wówczas pracodawcy b d  poszukiwa
dobrze przygotowanych zawodowo kobiet, których oczekiwania wobec
przysz ego miejsca pracy nie s  wygórowane.

6. Elastyczne formy zatrudnienia stanowi  ci gle nowatorstwo w Polsce.
W efekcie zaproponowane przez nie perspektywy rozwoju nie s
doceniane przez kobiety. Stanowi  mankament i jedn  z przyczyn
niskiego wska nika zatrudnienia „s abszej” p ci, a w konsekwencji
nierozerwalnie wi  si  ze wzrostem bezrobocia, powoduj c gro n
barier  utrudniaj c  kobietom osi gni cie niezale no ci finansowej.



Tomasz Serwatka

KARDYNA  BOLES AW KOMINEK
WOBEC RZECZYWISTO CI PRL (1956-1974)

Literatura dotycz ca dzia alno ci spo eczno-politycznej arcybiskupa
metropolity wroc awskiego, kardyna a Boles awa Kominka (1903-1974), rz dcy
nadodrza skiej archidiecezji od grudnia 1956 r., jest ju  stosunkowo obszerna
i bardzo ró norodna, pocz wszy od wspomnie  jego wspó pracowników,
poprzez stricte naukowe materia y pokonferencyjne1, a  po artyku y fachowe
w okoliczno ciowych pracach zbiorowych, leksykonach lub czasopismach.
Wi kszo badaczy skupia si  jednakowo  przede wszystkim na g o nym
„Or dziu biskupów polskich do niemieckich” z listopada 1965 r., którego
Kominek by  g ównym autorem, analizuj c szeroko genez  oraz reperkusje
owego wydarzenia2. W niniejszym szkicu chcia bym si  natomiast zaj
dzia alno ci  i pogl dami Kominka w kontek cie bardziej wewn trzkrajowym.

Niemal e od samego pocz tku swego pobytu we Wroc awiu, biskup (od
1962 r. mianowany przez Jana XXIII arcybiskupem tytularnym Euchaity)
Boles aw Kominek zosta  uznany przez w adze re imowe za drugiego w obr bie
Episkopatu po prymasie Polski Stefanie Wyszy skim najwi kszego „wroga
ustroju” komunistycznego i Polski Ludowej3. Wynika o to nie tylko
z patriotycznej postawy Kominka jako pasterza i jako or downika katolicyzmu
na l sku i ca ych Ziemiach Zachodnich, z jego nieugi tej i twardej postawy
protestacyjnej wobec prób ateizacji spo ecze stwa polskiego, ale i z negatywnej
oceny przez aparat PRL jego dzia alno ci w latach 1945-1951, kiedy by  on
(z rekomendacji prymasa Polski Augusta Hlonda i mianowania papie a Piusa
XII) administratorem apostolskim w Opolu4.

Coraz wi cej dost pnych historykom materia ów ród owych pokazuje
zakres i stopie  obserwacji i inwigilacji ks. arcybiskupa Kominka przez S u b
Bezpiecze stwa tak warszawsk , jak  i wroc awsk  oraz wielkie zainteresowanie
jego dzia alno ci  ze strony ówczesnych w adz komunistycznych PRL

1 Ludzie wroc awskiego Ko cio a po II wojnie wiatowej. W 30-lecie mierci kardyna a Boles awa
Kominka, red. I. Dec i J. Pater, Wroc aw 2005; Szkice do portretu. Kardyna  Boles aw Kominek,
red. J. Krucina, Wroc aw 2005.

2 Wokó  Or dzia. Kardyna  Boles aw Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red.
W. Kucharski i G. Strauchold, Wroc aw 2009.

3 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), akta Urz du ds. Wyzna  (dalej: UdsW), sygn. 125/319,
k. 121.

4 T. Serwatka, Koncepcje spo eczno-polityczne prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948),
Pozna  2006, s. 175, 226, 228-229.
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rozmaitego szczebla5. Zainteresowanie owo oraz podj ta obserwacja by y
zwi zane ze wspomnianym „Or dziem” naszych biskupów do biskupów
niemieckich, które wywo a o tak wielk  furi  i wrzaw  w onie PZPR i u samego
I sekretarza KC W adys awa Gomu ki. Ale przypomnijmy tutaj, i  przecie
rz dca wroc awskiej archidiecezji by  ustawicznie obserwowany przez
komunistów ju  od ko ca 1956 r., czyli praktycznie od swego ingresu. Mia y te
miejsce rozmaite uci liwe szykany w adz pod jego adresem, jak tzw. rozmowy
ostrzegawcze w gmachu wroc awskiej partii czy Wojewódzkiej Rady
Narodowej, kilkakrotne odmowy wydania paszportu czy zwyczajne intrygi
i próby prowokacji w ród kap anów, a nawet i w samej Kurii6.

Biskup ordynariusz Kominek rozpoczyna  sw  pos ug  na wroc awskim
Ostrowie Tumskim w trudnych warunkach. Pod rz dami bowiem jego
poprzednika, zas u onego sk din d m. in. dla odbudowy dolno l skich
ko cio ów i w ogóle dla odnowy ycia religijnego, lecz nazbyt spolegliwego
i lojalnego wobec w adz politycznych PRL ks. Kazimierza Lagosza
(1951-1956)7, rozpleni o si  szereg niekorzystnych z punktu widzenia Ko cio a
i prymasa S. Wyszy skiego zjawisk, takich m. in. jak olbrzymie wp ywy i rola
prore imowych „ksi y patriotów”, ba agan organizacyjny w Kurii, konflikty
w ród ksi y pochodz cych z ró nych stron Polski. Wiadomo, e gros
dolno l skich kap anów pochodzi o wtedy z archidiecezji lwowskiej (np.
sufragan wroc awski, bp dr hab. Wincenty Urban8), kolejn  spor  grup  stanowili
-analogicznie jak sam Kominek- kap ani l zacy. Ordynariusz zaprowadzi
porz dek, usun  wp ywy ksi y prorz dowych, agodzi  antagonizmy
regionalne.

Biskup Kominek by  cz owiekiem energicznym i odwa nym. Nie ba  si
konfrontacji z w adz , umia  rozmawia  z jej funkcjonariuszami. Niewiele sobie
robi  z prób szanta u czy pogró ek, nie ba  si  utrzymywa  szeregu kontaktów
z rozmaitymi lud mi (mimo wiadomo ci pods uchu telefonicznego w Kurii i w
swoim mieszkaniu, kontroli korespondencji oraz ustawicznej obserwacji przez
agentów bezpieki), tak e z zagranicy (odwiedzaj cy Wroc aw Niemcy), jak
i spo ród kr gów emigracji politycznej (Jan Nowak-Jeziora ski9). Otwarcie
deklarowa  swe antykomunistyczne stanowisko, zw aszcza krytyczny stosunek
do I sekretarza partii W adys awa Gomu ki, którego uwa a  za posta  wr cz
niepowa n . Gospodark  „socjalistyczn ” uwa a  za niewydoln  w d u szej

5 Instytut Pami ci Narodowej, oddzia  we Wroc awiu, akta dot. Boles awa Kominka, sygn.
024/8161, t. 24, k. 5; Biblioteka Zak adu Narodowego im. Ossoli skich, W adys aw Czapli ski
„Dziennik z lat 1958-1981”, sygn. 18485, t. II, s. 219.

6 Ca o ciowy zarys popularnonaukowy dzia alno ci Kominka we Wroc awiu por. J. Swastek,
Rz dcy archidiecezji wroc awskiej w latach 1945-1995, Wroc aw 1998, s. 69-101.

7 Jego biografia por. B. Staniszewski, Ksi dz infu at Kazimierz Lagosz jako rz dca archidiecezji
wroc awskiej 1951-1956, Wroc aw 2000; tak e Swastek, op. cit., s. 52-68.

8 O Urbanie por. S. Wójcik, Biskup Wincenty Urban. ycie i dzia alno  1911-1983, Lublin 2001.
9 J. Nowak-Jeziora ski, Polska z oddali, Londyn 1988, s. 310-311.
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perspektywie czasowej. Trafnie dostrzega  walki frakcyjne w obr bie KC i biura
politycznego PZPR.

Jako bodaj jedyny spo ród cz onków Episkopatu, abp Kominek otwarcie
i jednoznacznie popiera  wiosn  1968 r. w licznych swoich kazaniach
antyre imowe wyst pienia studentów i intelektualistów z marca tego  roku.
„Obecne niepokoje u m odzie y studenckiej -mówi  w maju na Jasnej Górze
w Cz stochowie - s  wynikiem entuzjastycznej, rozwa nej, dalekowzrocznej
i patriotycznej troski o dalszy prawid owy rozwój Ojczyzny”10. Jak wiemy, by y
one silne nie tylko w Warszawie, ale i we Wroc awiu11. Co wi cej, najsilniej
spo ród wszystkich polskich biskupów popiera  wiosenn  „odwil ”
w Czechos owacji oraz pot pi  inwazj  wojsk Uk adu Warszawskiego na ów kraj
w sierpniu 1968 r. Dodatkowo wzajemne relacje Kominka z w adzami zaostrzy
spektakularny konflikt o budow  pomnika papie a Jana XXIII na Ostrowie
Tumskim, w samym sercu zabytkowego, historycznego centrum Wroc awia.

Konflikt ten modelowo wr cz pokazuje istot  sporu mi dzy Kominkiem
a re imem. W adze komunistyczne chcia y dokona  manipulacji propagandowej,
analogicznej jak w roku 1966, kiedy to w zwi zku z Millenium PZPR
zaatakowa a Ko cio  za „niepatriotyczn ” postaw  wobec Niemców. Obecnie
w adze postawi y wielki i okaza y pomnik wybitnego i popularnego w wiecie
papie a, zwanego „papie em pokoju”, wypisuj c na monumencie s owa z tytu u
znanej jego encykliki Pacem in terris. Komuni ci zagrali tu perfidnie na
religijnych uczuciach spo ecze stwa polskiego. Wyeksponowali mianowicie
propagandowo publicznie wypowiedziane w roku 1962 s owa Jana XXIII
o polskich „Ziemiach Zachodnich po wiekach odzyskanych”. Nie uczynili tego
jednakowo  w dobrej wierze i w s usznej intencji, ale ponownie celem sk ócenia
katolickiego narodu z Episkopatem. Chcieli pokaza  „pokojowego”, otwartego
rzekomo na dialog z krajami socjalistycznymi papie a w konfrontacji
z antykomunistycznym, zatwardzia ym i „reakcyjnym” Episkopatem Polski.

Arcybiskup Kominek bezb dnie rozszyfrowa  intencje w adz PRL.
Kategorycznie zakaza  podleg emu mu duchowie stwu brania udzia u
w oficjalnej wroc awskiej „galówce”. Odcina  si  od historycznych
i politycznych wizji lansowanych przez PZPR. W reakcji natomiast na ca y
propagandowy szum i ha as zwi zany z postawieniem pomnika wskazywa
spo ecze stwu na dwa wa kie czynniki. Po pierwsze, e autentyczna i gruntowna
repolonizacja Ziem Zachodnich po 1945 r. by a przede wszystkim dzie em
Ko cio a katolickiego i kardyna a Hlonda, a nie komunistów. Ci ostatni stworzyli
jedynie propagandowe pozory „odbudowy” owych ziem. Po drugie, demaskowa
fa szyw  trosk  w adz o wzmocnienie religijnej to samo ci na Dolnym l sku,

10 AAN, UdsW, sygn. 82/8, „Informacja MSW 13 maja 1968 r.”, k. 45.
11 W. Suleja, Dolno l ski marzec’68. Anatomia protestu, Warszawa 2006.
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podczas gdy wstrzymywa y one przez ca e lata konsekwentnie i systematycznie
budow  nowych wi ty  na tym w a nie terenie.

Wzajemne stosunki Kominek-Wyszy ski by y dosy  skomplikowane.
Tak przynajmniej to postrzegam jako historyk w 40-50 lat pó niej. Oficjalnie
demonstrowali oni jedno  w obliczu zmasowanego ataku komunistów na
Ko ció . Bali si  obaj jak ognia prób wbijania klina przez Gomu k
i Cyrankiewicza mi dzy poszczególnych cz onków Episkopatu. Ale przy
g bszej analizie ich drukowanych tekstów, kaza , po uwzgl dnieniu relacji
naocznych wiadków wydarze , uwidaczniaj  si  pewne ró nice. Nie dotycz
one kwestii zasadniczych, poniewa  pryncypiami dla obu by y polski patriotyzm,
antykomunizm i lojalno  wobec Stolicy Apostolskiej. Podobie stwa s  tutaj
tedy oczywiste. Ró nice nie istnia y zatem w postrzeganiu realiów PRL, ale
w odmiennym stosunku do Ziem Zachodnich i do Niemców.

Perspektywa prymasa Wyszy skiego by a -jak to okre lam na w asny
u ytek- „warszawsko-mazowiecka”. Nie zna  on bli ej problematyki Ziem
Zachodnich i Pó nocnych (a by  to przecie  obszar 1/3 ówczesnej Polski), czyli
przede  wszystkim  l ska,  Pomorza,  Warmii  i  Mazur.  Jako  prymas  Polski
i przewodnicz cy Episkopatu patrzy  na wszystko bardziej ca o ciowo.
W obywatelach Niemiec z kolei widzia  przede wszystkim okupantów z lat
drugiej wojny wiatowej, gn bicieli i t umicieli Powstania Warszawskiego
(którego traum  prze y  osobi cie). Abp Boles aw Kominek by  rodowitym
Górno l zakiem, wyros ym na pograniczu dwu (a w a ciwie trzech) kultur:
polskiej, niemieckiej i l skiej. wietnie zna notabene j zyk Goethego
i Schillera (przy czym cz onków Episkopatu biegle nim w latach 60. XX w.
w adaj cych policzy  mo na dos ownie by o na palcach jednej r ki).

W ka dym razie abp Kominek zna  skomplikowan  histori
i tera niejszo  Górnego i Dolnego l ska bardzo dobrze i „od podszewki”. Do
Niemców podchodzi  otwarcie i bez jakichkolwiek kompleksów, z pewn  nawet
chyba doz  sympatii. Ale zawsze twardo, stanowczo i jednoznacznie im mówi ,
e po wojnie Wroc aw nie jest ju  i nie b dzie miastem niemieckim. Wielu

niemieckich go ci Kominka podczas wizyt w jego pa acu na Ostrowie Tumskim
s ysz c to nie mog o powstrzyma  ez goryczy i alu. Metropolita podchodzi  do
tego ciep o i serdecznie, ze zrozumieniem. Docenia  jak nikt inny wk ad kultury
niemieckiej w cywilizacyjny rozwój Dolnego l ska czy Pomorza, ale
zdecydowanie forsowa  repolonizacj  owych obszarów.

Abp Boles aw Kominek -podobnie zreszt  jak prymas Stefan Wyszy ski-
chcia  wytr ci  komunistycznym w odarzom PRL z r ki propagandowy or
„walki o Ziemie Odzyskane” z „rewizjonistami zachodnioniemieckimi”.
Komuni ci mianowicie fa szywie g osili, i  tylko oni i stoj ca za nimi si a
fizyczna Moskwy (stacjonuj ce w NRD i Polsce sowieckie dywizje) gwarantuj
nasz  zachodni  granic  na Odrze i Nysie u yckiej.
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Tymczasem Kominek i Wyszy ski (a przedtem w latach 1945-1948
prymas August Hlond) walcz c o repolonizacj  Ziem Zachodnich, oddzielali to
przys owiow  „grub  kresk ” od prosowieckiej i programowo ateistycznej
polityki w adz PRL. Dlatego to lansowane przez B. Kominka, a aprobowane
przez Wyszy skiego i Episkopat „Or dzie” do biskupów niemieckich oraz
b d ce tego konsekwencj  usilne starania o ustanowienie przez Watykan na
Ziemiach Zachodnich -a przede wszystkim we Wroc awiu- sta ych i trwa ych
metropolii ko cielnych i biskupstw, doprowadza y re im Gomu ki wr cz do
bia ej gor czki.

Kominek (i prymas) odmawiali bowiem komunistom wyst powania
w roli jedynego i wy cznego adwokata polskiej racji stanu. I tutaj w mojej opinii
le a o sedno sprawy. Nie by o przy tym prawd , co g osi a namolna PRL-owska
i PZPR-owska propaganda w prasie, radiu i telewizji, i  Episkopat miesza si  do
polityki zagranicznej rz du. Przecie  po traktatowym uregulowaniu kwestii
granicznej przez premiera rz du PRL J. Cyrankiewicza i kanclerza RFN
Willy’ego Brandta (7 grudnia 1970 r.), Episkopat Polski przyst pi  do
energicznych dzia a  w Watykanie, maj cych sk oni  papie a Paw a VI do
ostatecznego i definitywnego uznania polskiej organizacji ko cielnej we
Wroc awiu, Opolu, Gda sku, Gorzowie i Olsztynie. Niestety, sprawa przeci ga a
si  formalnie jeszcze przez pó tora roku, a  do ratyfikacji wspomnianego traktatu
granicznego przez parlament RFN w maju 1972 r. Dopiero zatem w czerwcu
tego  roku Stolica Apostolska spe ni a pro by biskupów polskich12.

Konsekwencj  rozwi zania wreszcie -po jak e trudnych 27 latach-
kwestii ko cielnej administracji na Ziemiach Zachodnich i Pó nocnych by
kapelusz kardynalski dla Boles awa Kominka jako oficjalnego ju  i lege artis
metropolity Wroc awia (marzec 1973 r.). Niestety, nominat prze y  jeszcze tylko
rok, umieraj c 10 marca 1974 r., za  jego dzie o nad Odr  przysz o kontynuowa
nast pcom, bp. Wincentemu Urbanowi, a od 1976 r. abp. Henrykowi
Gulbinowiczowi13. Lata siedemdziesi te, pocz tek „dekady Edwarda Gierka”
przynios y wyra ne odpr enie w relacjach Kominka z w adzami PRL14.
Zw aszcza aroganckie dot d wroc awskie w adze lokalne, tak partyjne, jak
„samorz dowe” prezentowa y po roku 1971 nie tylko uk adno , lecz i pewnego
rodzaju yczliwo  czy wr cz „kurtuazj ”. Przejawi o si  to m. in.
w formalnoprawnym przekazaniu Ko cio owi na w asno  zabytkowego
budynku rezydencji arcybiskupów wroc awskich, co nast pi o na krótko przed
zgonem Kardyna a.

12 E. K. Czaczkowska, Kardyna  Wyszy ski, Warszawa 2009, s. 485-491.
13 Jego osobiste wspomnienia o Kominku, por. L. Wo osiuk, A Ko ció  trwa. Rozmowy

z kardyna em Gulbinowiczem, Wroc aw 2000, s. 245-248.
14 By  to efekt ogólnej zmiany strategii w adz wobec Ko cio a, por. A. Friszke, PRL wobec

Ko cio a. Akta 1970-1978, Warszawa 2010, s. 8, 12, 69-71.
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Wró my jeszcze na moment do wzajemnych relacji Kominek-
Wyszy ski. Pono  osobi cie -wynika to raczej po rednio ni  bezpo rednio
z kilku relacji ród owych- nie lubili si  zbytnio. Oficjalnie by o oczywi cie
wszystko w porz dku. Taki stan rzeczy mo na dobrze zrozumie . Kardyna
Wyszy ski móg  odbiera  arcybiskupa wroc awskiego jako swego rodzaju
faktycznego konkurenta w onie kierownictwa Episkopatu. Cho  formalna
pozycja rz dcy archidiecezji wroc awskiej (do 1973 r. by  jedynie arcybiskupem
tytularnym) nie by a wysoka, to de facto Kominek zdecydowanie górowa
intelektualnie i politycznie nad pozosta ymi biskupami, za wyj tkiem samego
prymasa Wyszy skiego i od 1967 r. kardyna a Wojty y. Poza tym Prymas
i Kominek byli prawie w tym samym wieku. Ten ostatni zna  lepiej j zyki obce
(zw aszcza francuski i niemiecki) i mia  szersze bezpo rednie kontakty
z zagranic , co w tamtych latach -kiedy kontakty Polski z Zachodem by y
praktycznie zamro one- mia o wa kie znaczenie.

Ze swej strony Kominek nie ukrywa  zbytnio swoich ambicji jako
duszpasterski w odarz nadodrza skiej stolicy. D y  do ustanowienia przez
Watykan we Wroc awiu legalnego arcybiskupstwa. Wiedz c, i  nie da si  tego
osi gn  bez jakiego  odpr enia z Niemcami, d y  do zintensyfikowania
pozytywnych kontaktów z nimi, zw aszcza z kr gami katolickimi. Dra ni a go
cokolwiek rezerwa i dystans Wyszy skiego w tym zakresie. Po drugie, tak samo
jak Wyszy ski by  faktycznym liderem czy te  patronem opozycji
antykomunistycznej w PRL, Kominek aspirowa  do analogicznej roli w skali
dolno l skiej, czy te  nawet ogólno l skiej, a z czasem (po roku 1966)
ogólnokrajowej. Oczywi cie s  to kwestie dosy  skomplikowane i wymagaj ce
pog bionych analiz.

Uderza mnie jeszcze jedno. Polityczna i zwyczajna, cywilna odwaga
Boles awa Kominka w konfrontacji z komunistami. Prymasowi by o o tyle
atwiej, e by  kardyna em Ko cio a powszechnego i mia  znacznie mocniejsz

ni  Kominek pozycj  w Watykanie, a przez to i w wiecie zachodnim w ogóle.
W swoich oficjalnych wyst pieniach politycznych móg  pozwoli  sobie wobec
w adz na bardzo wiele. Tymczasem pozycja rz dcy wroc awskiej stolicy
ko cielnej nie wa y a politycznie jako taka zbyt wiele w realiach PRL-u, gdzie
sam Wroc aw by  swego rodzaju miastem prowincjonalnym w stosunku do
Warszawy czy Krakowa, a nawet Poznania. Mimo to Kominek mia o i w tonie
stanowczym wypowiada  si  na forum ogólnopolskim nie tylko na temat Ziem
Zachodnich i stosunków polsko-niemieckich, lecz tak e o wydarzeniach
marcowych czy wojskowej inwazji przeciwko „praskiej wio nie” w roku 1968.
Wypowiada  si  te  -na amach prasy katolickiej- na temat wdra ania w Polsce
reform soborowych.

Jest to tym bardziej godne podziwu, i  nie mia  on tak szerokiego jak
Wyszy ski w Warszawie „zaplecza intelektualnego”. Co by my bowiem nie
powiedzieli o do  skomplikowanych relacjach Prymasa Tysi clecia
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z intelektualistami czy politykami katolickimi (S. Stomma, J. Zawieyski,
S. Kisielewski, T. Mazowiecki, A. Wielowieyski) to jest poza dyskusj , e
szerokie i wp ywowe rodowiska Znaku i „Wi zi” obiektywnie umacnia y
pozycj  Wyszy skiego w jego grze z w adzami PRL. Analogicznie w Krakowie
takowym „zapleczem” by o dla kardyna a Wojty y rodowisko „Tygodnika
Powszechnego” (z J. Turowiczem i J. Wo niakowskim na czele). Tymczasem
nad Odr  nie funkcjonowa o w latach 1956-1974 jakie  zwarte i wp ywowe
rodowisko dzia aczy katolickich, czy nawet antyre imowych w ogóle. Kominek

zdany by  tedy przede wszystkim na samego siebie i wsparcie grona najbli szych
swoich wspó pracowników w samej Kurii.

Arcybiskup Wroc awia by  gor cym zwolennikiem i codziennym
s uchaczem, a wr cz i admiratorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa.
Z pocz tkiem „dekady Gierka” re im przyst pi  do konsekwentnej, przebieg ej,
przemy lanej, zmasowanej akcji maj cej na celu demonta  polskiego oddzia u
RWE. W szerszej skali Moskwa wszcz a naciski na czynniki zachodnie (USA,
RFN) celem ca kowitego „ukr cenia g owy” antykomunistycznej rozg o ni
w Monachium. Wedle s ów samego Nowaka-Jeziora skiego, to Kominek
w a nie w 1971 r. „uratowa  Woln  Europ ” przed zlikwidowaniem jej przez
socjaldemokratyczny rz d RFN. Mianowicie -na pro b  Nowaka- interweniowa
osobi cie u ministra Georga Lebera („prawej r ki” Brandta, a jednocze nie
prezesa Centralnego Komitetu Katolików), co dosz o z czasem do uszu nie tylko
samego Brandta, ale i prezydenta USA Richarda Nixona15.

W konkluzji naszych rozwa a  nale y stwierdzi , e w ostatecznym
rozrachunku kardyna  metropolita Boles aw Kominek wygra  w w adzami PRL
walk  o „rz d dusz” na Dolnym l sku, jak te  w szerszej skali ogólnopolskiej.
Mniej wi cej w po owie lat 60. ub. w. zyska  powszechny autorytet nie tylko
w onie Episkopatu, lecz na forum Soboru Watyka skiego II, w rodowiskach
polskiej emigracji politycznej (Londyn, Rzym, Monachium) oraz w powa nej
mierze w sferach opiniotwórczych RFN. Najwa niejsze wszak, i  pozyska
olbrzymie zaufanie swoich w asnych wiernych w archidiecezji i wielki autorytet
na Dolnym l sku, nie tylko w ród katolików, lecz i ludzi dalekich od Ko cio a,
gdzie po dzi  dzie  mówi si  nim i pisze z autentycznym i g bokim respektem
i szacunkiem.

Prze omem by o tutaj -nie tylko w moim odczuciu- s ynne i zapami tane
przez bardzo wielu naocznych wiadków kazanie Kominka wyg oszone 6 lutego
1966 r. z ambony tysi cletniej wroc awskiej katedry. By o ono odpowiedzi  na
zmasowane ataki komunistów na niego samego i na prymasa Wyszy skiego za
„Or dzie” do pasterzy niemieckich. Rozmawia em osobi cie z wieloma
uczestnikami owej pami tnej zimowej mszy w., którzy byli wówczas ca kiem
m odymi lud mi, cz sto zindoktrynowanymi przez ówczesn  wsz dobylsk

15 J. Nowak-Jeziora ski, op. cit.
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propagand , szko  itd. Nie zapominajmy, e nie by o wtedy w ogóle wolnych
mediów, a Radio Wolna Europa czy polskie audycje radia BBC by y zag uszane.
Otó  Arcybiskup w prostych, ale autentycznych i sugestywnych s owach
wyt umaczy  obecnym w wi tyni ludziom istot  „Or dzia” i jego faktyczne
przes anie.

Wielu ludzi by o wtedy nieufnych i sam kaznodzieja nie by  pewny, czy
jego s owa „trafi ” do s uchaczy. Wielu stawia o sobie bowiem dr cz ce pytanie,
za co Polacy winni „prosi  o przebaczenie” Niemców ? A  nagle sta a si  rzecz
nies ychana. Po raz pierwszy w historii Ko cio a w Polsce, a chyba tak e
w dziejach tej e katedry wielotysi czny t um -zgromadzony wewn trz oraz na
zewn trz na mrozie- nagrodzi  s owa Kominka gromk  burz  oklasków. Tak
pozytywn  reakcj  zszokowany by  przede wszystkim sam kaznodzieja. W tym
momencie okaza o si , e ca a re imowa antyko cielna propaganda przegra a
w konfrontacji z prawd . D ugoletnia praca duszpasterska i spo eczno-polityczna
Kominka po 1945 r., naprzód w Opolu, a potem we Wroc awiu, przynios a
efekty.



Barbara Kubis

OKRUCHY PAMI CI EMIGRANTÓW
- WSPOMNIENIA YDÓW O POLSCE

Wielowiekowa tradycja obecno ci ydów na ziemiach polskich
powoduje, e naród ten zajmuje szczególne miejsce w naszych dziejach. Co
zosta o w nich zapisane nie mo e ulec zapomnieniu, zw aszcza dlatego, e
rozdzia  ydowski zniszczy a i zamkn a tragedia Holocaustu. Przed drug  wojn
wiatow  jako pe noprawni obywatele polskiego pa stwa, wspó tworzyli jego

kultur , kszta towali codzienne ycie. y o ich w Polsce oko o 3,5 miliona, czyli
oko o dziesi  procent mieszka ców. Stanowili jedn  z ówczesnych mniejszo ci
narodowych, ale nie byli tak traktowani przez niektórych nacjonalistycznie
zacietrzewionych dzia aczy, polityków, autorów opracowa  okresu
mi dzywojennego1. Byli wprawdzie liczn  spo eczno ci  zamieszkuj c  ziemie
polskie, ale problem ydowski wykracza  znacznie poza ramy kwestii
mniejszo ciowych. wiadcz  o tym realia ycia codziennego, ich udzia
w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury.

Z o ony problem wspó istnienia Polaków i ydów traktowany by  przez
lata zdawkowo i schematycznie, ostatnio wiele si  zmienia. Ci, którzy prze yli,
mieszkaj c po wojnie w Londynie, Izraelu, Ameryce, Australii czy innym
jeszcze miejscu starali si  ocali  wspomnienia kraju, z którego pochodzili,
a zw aszcza z Polski. Nie ulega w tpliwo ci, e to starsze pokolenie podtrzymuje
tradycje naros e przez wielowiekowy pobyt ydów na ziemiach polskich.

Celem tego opracowania jest przybli enie pewnego wycinka minionej,
mi dzywojennej rzeczywisto ci. Chodzi o zapis wiata ydowskiego widzianego
od strony tych ludzi, którzy w okre lonym miejscu si  urodzili, mieszkali
a potem go z ró nych przyczyn go opu cili. Ich punkt widzenia zatrzymany
z czasów wczesnej m odo ci to tak e element polskiej historii, naszej narodowej
wiadomo ci.

Warto zacytowa  charakterystyczny w tek wspomnieniowy Henryka
Voglera, pisarza i krytyka literackiego, który urodzi  si  w Krakowie i w mie cie
tym ucz szcza  do szko y:

„W owych o miu latach widzie  mog em stosunki polsko- ydowskie –
podobnie jak rol  ydów w aktualnej rzeczywisto ci – oczywi cie pod

1 A. Landau-Czajka, W jednym stali domu..., Koncepcje rozwi zania kwestii ydowskiej
w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Warszawa 1998, s. 29.
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specjalnym k tem, w okienku magicznej latarni m odo ci. Na awie szkolnej
zaciera y si  ró nice. Poza naturalnymi odmienno ciami charakterów i sylwetek
fizycznych, poza normalnymi ch opi cymi utarczkami i konfliktami y o si
zgodnie. Naturalnie, uwidacznia y si  odr bno ci. W ankietach szkolnych
znajdowa y si  dwie rubryki: narodowo  i wyznanie. Narodowo  by a przez
wszystkich uczniów podawana jednakowa: polska. Zdaje si , e par  razy – w
klasach wy szych – który  z uczniów próbowa  napisa : ydowska. Ale
prostowano to natychmiast odgórnie. Natomiast drug  rubryk  mniejszo
wype nia a bez problemów: wyznanie moj eszowe”2.

Autor w swoich wspomnieniach wraca do atmosfery Krakowa z lat
m odzie czych, ukazuj c kultur  i wiat ju  dzi  ma o znany. Charakterystyczne
postacie, tradycyjne obyczaje, pogl dy i sceneria wydarze  s  wa nym
wiadectwem wspó istnienia polsko- ydowskiego.

Badania w dziedzinie wiadomo ci, zw aszcza w odniesieniu do kwestii
narodowych czy religijnych nastr czaj  wiele trudno ci. Dotycz  one sposobu
wykorzystania róde , terminologii poj ciowej, ale przede wszystkim
zdefiniowania czynników kszta tuj cych t  wiadomo  i ich wyznaczników.
Znaczny post p dokona  si  dzi ki przekazywaniu i wykorzystywaniu w obiegu
naukowym nowych informacji ród owych, a w zwi zku z tym tak e stosowania
metod krytycznego ich wykorzystywania.

Refleksjom na tematy ydowskie sprzyja znacz ca ilo  materia ów
publicystycznych, dokumentalnych, literackich i autobiograficznych,
zwi kszaj ca si  w ostatnich latach. Tego typu ród a, a zw aszcza zapisy
wspomnieniowe, s  niezwykle przydatne w badaniach wiadomo ci narodowej,
cho  zdaniem cz ci historyków zbyt obiektywne3. Znaczny post p
w wykorzystaniu materia ów pami tnikarskich w badaniach nad tematyk
spo eczn  osi gn li socjologowie, w ostatnich latach dostrzegli w tym zakresie
swoj  szans  tak e historycy4. Opinie Krystyny Kersten, Tomasza Szaroty czy
Jerzego Topolskiego, jednoznacznie doceniaj  i propaguj  tradycje
pami tnikarstwa i róde  osobistych w polskiej historiografii5.

Interpretacja metodologiczna pami tników mo e by  trudna i z o ona.
Istotn  przes ank  wykorzystania ich przez historyków jest obfito  materia ów
autobiograficznych i ró norodno  podejmowanej w nich problematyki. Autorka
artyku u wykorzysta a okre lony materia  ród owo-informacyjny autorów

2 H. Vogler, Wyznanie moj eszowe, Warszawa 1994, s. 48.
3 J. Molenda, Badania nad wiadomo ci  spo eczn  i narodow  ch opów od ko ca XIX w. do

pocz tków II Rzeczypospolitej. Uwagi metodyczne, „Zeszyty Wiejskie”, Z. X, ód  2005, s. 21.
4 Szerzej  na ten temat B. Kubis, Poznawcze i kszta c ce walory literatury dokumentu osobistego,

Opole 2007.
5 Por.  K.  Kersten,  T.  Szarota, Materia y pami tnikarskie z dwudziestolecia Polski Ludowej,

„Kwartalnik Historyczny”, R.LXXI, Z-2, s. 516; J. Topolski, Trzy grosze historyka, wst p do:
K. Ma kowska, Moja misja wojenna, Warszawa 2003, s. 21.
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narodowo ci ydowskiej yj cych w ró nych krajach Europy i wiata,
a pochodz cych z Polski. Do analizy zosta y wytypowane charakterystyczne
zapisy utrwalaj ce ró ne przejawy ycia ydowskich rodzin w okresie Drugiej
Rzeczypospolitej. Chodzi tu o sytuacje, w których znajduj  odzwierciedlenie
postawy i zachowania uznane za typowe dla okre lonej grupy ludzi
w okre lonych uwarunkowaniach.

Podstawowa metoda post powania badawczego polega a na analizie
wybranego zasobu pami tnikarskiego. Jest to wa ny zabieg zmierzaj cy do
uporz dkowania materia u badawczego, polegaj cy na podziale na okre lone
sekwencje6.  Wyodr bnia  si  je  ze  wzgl du  na  zawarte  w  ich  tre ci  problemy.
Wyró nia si  zasadniczo trzy typy sekwencji: narracyjne, opisowe
i argumentacyjne. Ta pozornie prosta czynno  komplikuje si  w sytuacji, kiedy
nak adaj  si  na siebie, gdy opis miesza si  z argumentacj  czy narracj .
Realizacja zamierzonego celu wyodr bniania okre lonych partii tekstowych
polega a w moim przypadku na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które
w tki biograficzne mog  by  u yteczne i skuteczne w dalszej analizie
wyja niaj cej.

Po zbadaniu zawarto ci poszczególnych sekwencji podj ta zosta a próba
ich interpretacji. Na tym etapie bada  nale a o odnie  si  tak e do dorobku
aktualnej wiedzy prezentowanej w opracowaniach naukowych. Dalsze dzia ania
w ramach analizy tekstowej zmierza y do rekonstrukcji wydarze  historycznych
jako wyniku konstatacji historyczno-literackich. Po jej dokonaniu nast powa a
eliminacja relacji po rednich, niepewnych, nieistotnych. Taka interpretacja by a
konieczna, poniewa  najpierw badano relacje jednej historii ycia, nast pnie
poszukiwano wspólnych tematów i wreszcie mo na by o analizowa  je
porównawczo. Pozwoli o to uzyska  w miar  czyteln  struktur  stanowi c
podstaw  dalszych interpretacji.

Maj c na uwadze trosk  o poziom wiedzy i wiadomo ci historycznej,
zw aszcza m odych Polaków, nale y zadba  o przekazanie dorobku pokole
w ca ej ró norodno ci narodowej i kulturalno-obyczajowej. Otwart  spraw
pozostaj  nadal postulaty o potrzebie u ci lenia i ujednolicenia kwestii
poj ciowej. Przyjmujemy postulat historyków, zgodnie z którym wiadomo
narodowa oznacza d ugotrwa y proces przechodzenia od ni szego do wy szego
stadium rozwoju. W tym procesie etap ni szy zwany jest „ojczyzn  prywatn ”,
„ojczyzn  lokaln ” lub „ma  ojczyzn ” i etap wy szy okre la si  mianem
„ojczyzny ideologicznej”7.

Dotychczasowy poziom bada  naukowych nie pozwala jeszcze na
konkretne uchwycenie momentu przechodzenia do wy szego poziomu rozwoju

6 Por. J. urko, O po ytkach badania to samo ci narodowej metod  autobiograficzn , w: Biografia
a to samo , red. I. Szlachcicowa, Wroc aw 2003, s. 132.

7 S. Ossowski, O ojczy nie i narodzie, Warszawa 1984, s. 26.
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wiadomo ci, poniewa  te procesy ci le si  ze sob  splataj  i nachodz  na
siebie8.

Ze wzgl du na skutki zag ady narodu ydowskiego, znacz cej
powojennej emigracji tych, którzy prze yli Holocaust, badanie procesów
wiadomo ciowych stanowi proces zamkni ty. Mo liwy jest tylko post p

i pog bianie bada  nad znaczeniem i rol  czynników kszta tuj cych wiadomo
narodow  tej ludno ci.

ród a autobiograficzne pozwalaj  na dokumentowanie wp ywu
warunków spo eczno-ekonomicznych na kszta towanie si  postaw narodowych

ydów w Polsce mi dzywojennej. Mo na te  dostrzec wiele czynników
wskazuj cych na narastanie konfliktów polsko- ydowskich w latach
trzydziestych, wrogo  na tle ekonomicznym i religijnym. Do analizy tych
zjawisk nale y podchodzi  w sposób ostro ny, ze wzgl du na splot wielu
przyczyn i skutków. Warto zauwa y , e autorami wspomnie  s  najcz ciej

ydzi z zamo nych rodzin, wykszta ceni, pozostaj cy w kontaktach z Polakami
ze wzgl dów ekonomicznych czy obyczajowych.

Zestawiaj c wspomniane wy ej kwestie w odniesieniu do zapisów
autobiograficznych w ród wyznaczników wiadomo ci ludno ci ydowskiej
w okresie mi dzywojennym wymieni  mo emy takie kryteria jak:

stan zamo no ci rodziny,
poziom wykszta cenia i edukacji,
warunki codziennego ycia,
aktywno  spo eczna i kulturalna m odzie y ydowskiej,
antysemityzm,
kontakty z polsk  m odzie ,
zaanga owanie si  w sprawy narodowe, udzia  w akademiach
i uroczysto ciach,
rola prasy i literatury.

Poj cie wspólnego losu dominowa o w wiadomo ci ogó u ydów,
mimo znacznego zró nicowania spo ecznego, politycznego i terytorialnego na
ziemiach polskich. Otoczenie nie bardzo interesowa o si  ich podzia ami
wewn trznymi. Wtedy nie budzi o adnych w tpliwo ci, e ydami s
wyznawcy religii moj eszowej, niezasymilowani, zachowuj cy ydowskie
obyczaje i pos uguj cy si  j zykiem jidisz. Mieszkali w Polsce tak e inni
przedstawiciele tego narodu pos uguj cy si  j zykiem polskim, ca kowicie
wro ni ci w polsk  kultur . Oni sami uznawali siebie za Polaków i trudno ich
by o okre li  jednoznacznie do jednej kultury, narodowo ci czy obyczajowo ci9.

8 J. Molenda, op. cit., s. 26.
9 A. Landau-Czajka, Syn b dzie Lech..., Warszawa 2006, s. 7–10.
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G ównym dzia em aktywno ci ekonomicznej ludno ci ydowskiej
w Drugiej Rzeczypospolitej by  handel, w mniejszym stopniu rzemios o i us ugi.
Na tak  sytuacj  istotny wp yw mia a tradycja, wzgl dy obyczajowe i religijne,
zw aszcza bezwzgl dny nakaz wi towania szabasu. Pewn  rol  odgrywa a tak e
polityka polskich w adz eliminuj ca ydów z firm pa stwowych10.  Z  tych
samych wzgl dów korzystne by o tak e praktykowanie wolnych zawodów
lekarza, prawnika, naukowca. M odzie  ydowska garn a si  na studia, mimo
zasady limitowania ich udzia u, w efekcie bardzo szybko ros a warstwa
inteligencka.

Wielki kryzys gospodarczy z lat 1929–1935 dotkn  szczególnie mocno
polskie spo ecze stwo, tak e ydów. Zubo a a straszliwie polska prowincja,
zw aszcza wie , która stanowi a g ówny rynek zbytu dla ydowskich ma ych
przedsi biorstw, sklepików i warsztatów rzemie lniczych11. W wi kszych
miastach kryzys pog bia y dodatkowo antysemickie zachowanie ze strony
Polaków, pikietowanie sklepów ydowskich. To wtedy pojawi o si
prze wiadczenie, e ydów jest w Polsce za du o i powinni oni wyjecha  by
uwolni  miejsca pracy. Emigracja ydów z Polski mia a by  lekiem na ca e z o,
maj cym zako czy  kwest  ydowsk . Za takim rozwi zaniem opowiada y si
ró ne ugrupowania polityczne, tak e wielu dzia aczy i publicystów nie tylko ze
strony polskiej, ale tak e ydowskiej12. Z Palestyny przyje d ali dzia acze
syjonistyczni i namawiali do wyjazdu, cz  ludzi sz a za nimi, szczególnie
m odzie .

„Tak! Mówili: »Wsta cie, opu cie swoje domy i emigrujcie!«. Cz
ludzi rzeczywi cie podj a to has o, a cz  by a wci  u piona. ydzi wyje d ali
nie tylko do Palestyny. Emigrowali do Ameryki, do Europy, wiele osób
wyjecha o wtedy do Argentyny. By  wtedy Rothschild, bankier, niemiecki yd,
z osiemnastowiecznej jeszcze dynastii multimilionerów. On te  wiedzia , e
zdarzaj  si  ró ne incydenty, e jest antysemityzm. Poniewa  w Polsce ydzi nie
mogli by  nigdy rolnikami, to on wykupi  bardzo du o ziemi w Argentynie
i Palestynie i powiedzia : „Osi d cie na roli i poka cie, co potraficie ...”. Bardzo
wiele osób wyjecha o wtedy do Argentyny. Byli te  tacy, którzy posy ali dzieci
na studia za granic , a pó niej te dzieci nie wraca y. Czasami zabiera y potem do
siebie rodziców i tak dalej .... Ró nie bywa o. Ale masowych wyjazdów nie
by o”13.

Projekty emigracji w przeciwie stwie do innych koncepcji nie musia y
wynika  tylko z niech ci do ydów, czy antysemityzmu. Emigracja by a

10 ydzi w Polsce. Swoi czy obcy? Red. W. Bukowski, Z. Noga, Kraków 1998, s. 13.
11 A. bikowski, ydzi, Wroc aw 2000, s. 212.
12 A. Landau-Czajka, W jednym ..., s. 241.
13 A.  D.  Pordes,  I.  Grin, Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszka ców

Krakowa, Warszawa 2004, s. 24.
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najpowszechniej akceptowana, nie traktowano jej wtedy jako rozwi zanie
drastyczne czy radykalne.

Trzeba wiedzie , e emigracja ydów z ziem polskich rozpocz a si  na
d ugo przed pierwsz  wojn  wiatow . Ze wzgl dów najcz ciej ekonomicznych
wyjecha o w latach 1881–1910 ponad 250 tys. ydów, najcz ciej do Ameryki
Pó nocnej14. Bywa o, e wracali do Polski, by tu w wolnym kraju atwiej
kontynuowa  swoje tradycje, formy ycia i rozwija  w asne interesy ze wzgl du
na mniejsz  konkurencj .

My l, e w granicach Polski jest za du o ydów pojawi a si  ju  wkrótce
po odzyskaniu w ko cu 1918 r. niepodleg o ci, zw aszcza w rodowisku
Narodowej Demokracji. W swoich wspomnieniach Stanis aw G bi ski pisa :
„Polska musi d y  do stworzenia w asnego mieszcza stwa, przemys u i handlu,
a zbyt wielka liczba ydów w miastach i w zaj ciach wolnych jest przeszkod
dla osi gni cia samodzielno ci gospodarczej przez Polaków we w asnym
pa stwie. ydzi powinni to sami zrozumie , a maj c rodki materialne powinni
postara  si  o to, aby przynajmniej po owa ludno ci ydowskiej wyemigrowa a
z kraju”15.

Zagadnienie wyjazdu ydów z Polski wysuwane by o konsekwentnie
przez ca y okres mi dzywojenny przez ró ne ugrupowania, organizacje, sfery
rz dowe i ko ció 16. Wytaczano w tym wzgl dzie ró ne argumenty, najcz ciej
o charakterze gospodarczym, bo te budzi y najmniej oporów moralnych i by y
widoczne na co dzie . Od po owy lat dwudziestych XX w. g ównie ze wzgl dów
politycznych emigracja ydów z Polski znacznie os ab a. Jej nasilenie nast pi o
wraz z kryzysem lat trzydziestych, rok 1935 by  wyj tkowy, kiedy to kraj
opu ci o 30 tys. osób. W prasie katolickiej czytamy: „»Ma y Dziennik« oo.
Franciszkanów z Niepokalanowa po 1935 r. nawo ywa  do bojkotu
gospodarczego ydów: »Wypadki polityczne i gwa towne przewroty ustrojowe
ostatnich czasów wykaza y, e jedynym rozwi zaniem kwestii ydowskiej jest
zupe ne usuni cie ydów z chrze cija skich spo ecze stw /.../ emigrantom
ydowskim powinno by  wolno wywie  jedynie bardzo niewielk  sum

w gotówce, maj tki za  ich i przedsi biorstwa by yby przejmowane przez
pa stwo«”17.

14 P. Wróbel, Przed odzyskaniem niepodleg o ci, cz. 1, w: Najnowsze dzieje ydów w Polsce, red.
J. Tomaszewski, Warszawa 1993, s. 88; J. Tomaszewski, Niepodleg a Rzeczypospolita,  cz.  2.,
w: Najnowsze dzieje ydów w Polsce ..., s. 162–167.

15 S. G bi ski, Wspomnienia polityczne, Pelplin 1939, s. 394, cyt. za: A. Landau-Czajka,
W jednym ..., s. 240–241.

16 Szerzej na ten temat: A. Landau-Czajka, W jednym ..., s. 240–267.
17 Cyt. za: A. bikowski, op. cit., s. 213.
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W latach 1921–1937 wyjecha o za granic  cznie ponad 400 tys.
ydów, w tym do Palestyny 111 tys.18. W latach 1923–1937 tylko z terenów

Galicji Wschodniej do Palestyny wyjecha o ponad sto tysi cy ludzi19.
Brak perspektyw zawodowych, nieustaj cy kryzys, fale pogromów,

marazm kulturalny wyrywa y jednostki i grupy ludzi w stron  wi kszych miast
w kraju a tak e za granic . Wyjazdy ydów zw aszcza te o charakterze
dobrowolnym popierali w a ciwie wszyscy. Emigracja mog a zlikwidowa
bezrobocie i przeludnienie wsi. Kiedy jednak przekonano si  z czasem, e
emigracja dobrowolna nie przybiera dostatecznych rozmiarów, uznano e spraw
wyjazdu ydów z Polski trzeba za atwi  przy ich wspó udziale lub wbrew nim,
na zasadzie deportacji20. Do takich rozwi za  nawo ywali publicy ci najbardziej
radykalnych ugrupowa  nacjonalistycznych, skrajna prawica, cz  prasy
katolickiej. Oddzieln  kwesti  by a sprawa, gdzie w a ciwie maj  uda  si  ydzi
po wyje dzie z Polski. Obok tradycyjnej formy emigracji, tzn. rozproszonej po
ró nych krajach, powsta  w po owie lat trzydziestych projekt skierowania
wyjazdów na jakie  wybrane i zwarte terytorium, na ogó  s abo zaludnione, np.
Madagaskar. G ównie jednak rozpatrywano mo liwo  wyjazdu do Palestyny21.

Trzeba podkre li  jeszcze, e w okresie mi dzywojennym wzmog o si
osadnictwo o charakterze ideowym, lansowane przez syjonistów, zw aszcza
w ród m odzie y, która mia a nadziej  na popraw  bytu w Palestynie. Jej celem
by o budowanie pa stwa ydowskiego, schronienie przed europejskim
antysemityzmem. Niektórym si  nie powiod o i po paru latach wracali do Polski,
do rodzinnych stron22.

Podsumowuj c t  kwesti  warto pami ta , e ydzi przemieszczali si
przez wieki, zmienia y si  granice pa stw, zmienia y si  liczby. Mieszkali na
ró nych kontynentach w ró nych krajach. Zanurzali si  w spo ecze stwach,
zmienia y si  formy ich tradycyjnego i religijnego ycia. W Europie Holocaust
zaprzepa ci  prawie wszystko i wszystkich, którzy tu pozostali. Dzi ki emigracji
na inne kontynenty w latach 1880–1939 uratowa a si  na obu pó kulach cz
ydowskiej kultury i dzi ki utworzeniu w 1948 r. pa stwa Izrael sta a si  ona

fundamentem ydowskiej wspó czesnej egzystencji23.
Poniesionych przez wojn  strat nie da si  odrobi , tragicznych prze y

nie mo na zapomnie , jedyne co mo na to ocali  t  bogat  spu cizn .
Przywo uj c my l wybitnego ydowskiego filozofa Joszu  Heschela, który
podda  analizie wiat wewn trzny rodkowoeuropejskiego yda, w Polsce

18 Ibidem, s. 213.
19 J. Tomaszewski, op. cit., s. 167.
20 A. Landau-Czajka, W jednym ..., s. 259.
21 G. Zalewska, Problem emigracji ludno ci ydowskiej z Polski w drugiej po owie lat trzydziestych

w wietle materiaów polskiego MSZ, „Dzieje Najnowsze“ 1988, Nr 1, s. 99–100.
22 Historia ydów. Trzy tysi ce lat samotno ci, „Polityka“ Nr 1, 2008, s. 80.
23 Ibidem, s. 67.



168

ukszta towa  si  odmienny typ cz owieka i yda. Traktowa  on ycie z nale n
powag , skromny i niech tny wszelkiej ostentacji, mia  poczucie wspólnoty losu,
skupia  uwag  na wype nianiu boskich przykaza 24.

yj c w ró nych krajach ydzi dostosowywali si  do nowych
obyczajów, przynajmniej zewn trznie. Wiele grup kontynuowa o sw
dzia alno , nie odrzucano regulacji ortodoksyjnych, wykazuj c odporno  na
wp ywy otaczaj cego wiata. Wi kszo  ydów pochodz cych z Polski
pozosta a wierna ortodoksyjnej tradycji, ale te  pozostawi a w pami ci nazwy
miejsca, w których si  urodzi a, y a, tego nie da o si  wymaza  ani z mapy ani
z pami ci. Ona wci , mimo tragicznych prze y , yje w sercach tysi cy ydów,
którzy przetrwali przeciwno ci losu. I cho  wielu z nich osiedli o si  poza
Polsk , to maj  swoj  polsk  histori , tego faktu nie wymaza y nawet wydarzenia
drugiej wojny wiatowej.

Celem tego opracowania, jak ju  powiedziano, jest przybli enie
wiadomo ci grupy mieszka ców mi dzywojennej Polski maj c na uwadze ich

stosunek do miejsca zajmowanego w ówczesnym spo ecze stwie. Chodzi
o ukazanie, jak funkcjonowali ydzi nie b d c jednoznacznie przypisani do
jednej kultury czy narodowo ci. Podejmuj c ten temat opiera  si  b dziemy na
ydowskich zapisach autobiograficznych. Pisane s  te wspomnienia z ró nej

perspektywy, najcz ciej przez osoby, które w okresie mi dzywojennym by y
dzie mi. Przes oni te s  dymem tragicznych prze y  Holocaustu. I cho
wiadomo, e okres dzieci stwa pami tamy lepiej ni  pó niejsze z naszego ycia,
to w tym wypadku traumatyczne prze ycia, utrata rodziny, emigracja,
dostosowywanie si  do obcego spo ecze stwa z pewno ci  mia y wp yw na jego
idealizacj 25.

Niezale nie od wszelkich zastrze e  i trudno ci, warto bada  ydowskie
rodowisko mi dzywojennej Polski na podstawie róde , które s  dost pne,

maj c cz sto wiadomo  ich ogranicze . Warto ocali  ten fascynuj cy wiat
ydowskich dzielnic, miast, miasteczek. Broni  te narracje, pisane w ró nych

miejscach naszego globu, pami ci o kraju, o domu, w którym dorastali.
Przywo uj c tamto codzienne ycie w ró ny sposób uzasadniaj  autorzy
przyczyny podj cia si  tego zadania. Pochodz ca z ydowsko-polsko-niemieckiej
rodziny Monika Maron d y do rozliczenia si  z histori , pisz c: „Podró owanie
nie jest moj  pasj . Najch tniej je d  tam, gdzie mam przyjació  lub znajomych,
i wiem, w którym miejscu w sklepie stoi mleko. Zdawa o mi si , i  adne miasto
mi dzy biegunem pó nocnym a po udniowym nie by oby godn  odpowiedzi  na
tak wspania omy ln  propozycj , gdy przypomnia am sobie o starej obietnicy;
niegdy  obieca am samej sobie lub moim zmar ym dziadkom, e pojad  do
Kurowa niedaleko odzi oraz do Ostrowi Mazowieckiej; nie po to, by znale

24 A. bikowski, op. cit., s. 214.
25 A. Landau-Czajka, A syn b dzie ..., s. 8–9.
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tam co  konkretnego, po prostu by odwiedzi  te miejsca, wyobrazi  sobie, jak
oni tam yli, poszuka  nici cz cej nasze istnienia.

Dwie drogi pobieg y równocze nie do tego samego punktu, po tym jak
przez dziesi tki lat wszystkie drogi ów punkt omija y, pozwalaj c mu co
najwy ej przez chwil  zab ysn  na horyzoncie.

Wspominanie ma swój czas. Aby zadeklarowa , i  przedmiot mojego
najwy szego zainteresowania stanowi zapad a dziura w Polsce na pó nocny
wschód od Warszawy, musia am wcze niej zwiedzi  Nowy Jork, Londyn, Rzym
i Pary . Musia am zaprzesta  walki z mymi rodzicami, by potwierdziwszy
w asn  to samo , móc szczerze zainteresowa  si  dziadkami i ich histori .
Musia am po prostu zechcie  zrozumie  bieg historii, jej zwi zki ze mn  oraz
ycie mojej matki jako cz  mego w asnego ycia”26.

Podejmuj c kontakt z przesz o ci  autorzy wspomnie  zastanawiali
dlaczego w pewnym momencie swojego ycia zaczynali pisa , ju  z perspektywy
czasu patrz c na okres dzieci stwa umys em doros ego cz owieka. Przecie
nigdy nie zapomnieli rodziców, dziadków a spisywali ich dzieje wtedy, gdy z ich
historii pozosta o tak niewiele i nic nowego nie da si  powiedzie . Widocznie
wspominanie ma swój czas, cz sto poch oni ci codzienno ci  zadowalamy si
pobie n  znajomo ci  zdarze  z przesz o ci maj c wiadomo , e pewnego dnia
przyjdzie moment na przemy lenia i bli sze poznanie, i taki czas nadchodzi .

Wiele ksi ek autobiograficznych powsta o z konieczno ci, ich twórcy
chwytali si  pisania jak ko a ratunkowego, by zapomnie  o brutalnym czasie
Zag ady. Lgn li do wspomnie  sprzed katastrofy, do dzieci stwa jako okresu
szcz liwo ci. U wiadamiali sobie, e yj c gdzie  w innym spo ecze stwie nie
mog  zapomnie  miejsc, ludzi i kultury, z której si  wywodzili. Takich uczu
do wiadczy  Shimon Redlich, który rodzinne po udniowe kresy Drugiej
Rzeczypospolitej opu ci  jako dziecko w sierpniu 1945 r. Po wojnie mieszka  w

odzi, potem wyemigrowa  do Izraela, tam mieszka  z on  i córkami.
Po czterdziestu sze ciu latach powróci  do przesz o ci, odwiedzi  Lwów,
Brze any, gdzie si  urodzi . Zdawa  sobie spraw , e spisywanie w asnej historii
to nie atwe zadanie, ale chcia  zaspokoi  swoje pragnienia:

„Olbrzymie trudno ci wynika y cz ciowo z mojej profesji. Jako historyk
doskonale zdaj  sobie spraw , e odtwarzanie przesz o ci na podstawie pami ci
kryje wiele pu apek. Co gorsza, moje wspomnienia z dzieci stwa by y bardzo
fragmentaryczne. Nie mia em te  pewno ci, czy moje losy zas uguj  na
opowiedzenie. Szuka em jakiego  sposobu, eby zaspokoi  potrzeb  pisania”27.

I on i wielu jeszcze innych szuka o sposobu by t  potrzeb  pisania
zaspokoi , znalaz o j , kiedy u wiadomili sobie, e ich dzieci stwo tworz

26 M. Maron, Listy Paw a, Warszawa 2001, s. 9.
27 S. Redlich, Razem czy osobno. Polacy, ydzi, Ukrai cy w Brze anach 1919–1945, Sejny 2002,

s. 5.
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miejsca, widoki i ludzie, w ród których yli. Wspominany wy ej autor
zrozumia , e powróci  do przesz o ci mo e tylko w jeden sposób:

„W czaj c okruchy osobistych wspomnie  w panoram  rodzinnego
miasta. Powinno to by  nie tylko odtworzenie historycznego wizerunku Brze an,
ale równie  – co dla mnie wa niejsze – o ywienie i przedstawienie wspomnie
innych brze a czyków: ydów, a tak e Polaków i Ukrai ców. Chcia em
przywo a  Brze any poprzez wspomnienia ich dawnych mieszka ców.
Liczy em, e z ich pomoc  wype ni  luki w asnej pami ci i znajd  potwierdzenie
obrazów, wra e  i zdarze , które w mojej pami ci trwa y przez tyle lat. Mia o to
by  dla mnie podwójne do wiadczenie – brze a czyka i historyka. W pracy
naukowej wykorzystywa em ustne relacje od lat. Tym razem potrzebne mi by y
te  do prywatnych celów. Rozmówcy mieli mi pomóc w zrekonstruowaniu mojej
w asnej przesz o ci”28.

Powrót do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia, by  z pewno ci
motywem spisania wspomnie  dla Krystyny Wineckiej (Ireny Wilder). Urodzi a
si  w Stanis awowie w 1928 r., w 1968 r. musia a opu ci  Polsk , wraz z m em
i dzie mi wyemigrowa a do Australii, obecnie mieszka w Melbourne29. Pisze, e
chcia a ocali  niepowtarzalny klimat kresowych miast:

„Ró ni y si  od wszystkich innych miast na wiecie, ale wszystkie by y
w jaki  sposób do siebie podobne. Zw aszcza te mniejsze miasteczka galicyjskie,
po o one na wschodnim kra cu Polski. Mia y jaki  swoisty, wspólny koloryt,
dzi ki któremu wystarczy o zna  dobrze jedno z nich, aby bezb dnie orientowa
si  we wszystkich pozosta ych: ten sam czworok tny rynek, wymoszczony
kocimi bami, po których – sennie kl skaj c przest powa y z nogi na nog
zabiedzone szkapy doro karskie. Te same kamieniczki, w skie i ciemne,
w których gnie dzi y si  sklepiki, kramy raczej, z suknem i galanteri , tak samo
umorusane dzieci, bawi c si  na ulicznym bruku; jednakowo bezpa skie psy,
wa saj  si  po piwnicznych podwórkach i starzy ydzi w wys u onych czarnych
cha atach. Szli wolno, z za o onymi do ty u r koma; czasem przystawali na
chwil , ywo gestykuluj c, aby – kiedy zbli a o si  po udnie – rozp yn  si
jakby, znikaj c w okolicznych bramach. Rynek pustosza  wtedy zupe nie, smutny
i wymar y, i tylko wróble zbite w gromad  sejmikowa y na kamiennym bruku.

Raz w tygodniu rynek zrzuca  z siebie smutek jak wys u on  codzienn
kapot ; w targowe czwartki z okolicznych wsi ci ga y na rynek furmanki,
zape niaj c go wielobarwnym zgie kiem: tu klatki, pe ne kaczek i g si,
utuczonych, rozg ganych i wrzaskliwych, tam sterty dorodnych warzyw i kosze
pachn cych smakowicie owoców. M ode Hucu ki w barwnych zapaskach
potrz sa y wiankami grzybów i czosnku, co niby korale k ad y si  na obfitych

28 Ibidem, s. 31.
29 Pani  Krystyn  i jej m a pozna am podczas konferencji zorganizowanej 1 lipca 2010 r.

w Bielsku-Bia ej, po wi conej problematyce ydowskiej. Rado  by a szczególna, poniewa
urodzi y my si  obie w Stanis awowie. Pozostajemy odt d w bliskim kontakcie.
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piersiach. Bia e p askanki sera le a y na zielonych li ciach opianu, pachnia y
poziomki w plecionych ubiankach, d wi cza y o bruk ba ki ze mietan . Na
wzorzystych chustach, wprost na ziemi, rozpo ciera y si  drewniane y ki
i wypalone fujarki, jakie  ptaszki, ciosane z drewna i zdobne paciorkami
szkatu ki. A mi dzy tym ruchliwa ci ba ludzka, gwarna, szumi ca, niespokojna.

A ju  nazajutrz wszystko powraca o do codziennego stanu: senni
sprzedawcy znów tkwili bezczynnie za swymi kontuarami, apatyczni i znudzeni,
a na pustym rynku trwa  w bezruchu d ugi szereg doro ek z rozpi tymi
ceratowymi budami”30.

Podobnie ch  utrwalenia ycia rodzinnej krainy dzieci stwa wyrazi  Uri
Huppert, pisz c:

„Gar  wspomnie , które oddaj  do r k Czytelnikowi, ma swój pocz tek
w dwóch bli niaczych, uroczych miastach przeci tych rzek  Bia : po jej
wschodniej stronie le y miasto Bia a, po zachodniej – Bielsko. W czasach
rozbiorów, kiedy rzeka Bia a stanowi a granic , miasto Bia a nale a o do austro-
w gierskiej Galicji, natomiast Bielsko znalaz o si  w Prusach. Ten podzia
polityczny, datuj cy si  z poprzednich wieków, pozostawi  trwa e lady
w tworz cej si  po pierwszej wojnie wiatowej nowej polskiej rzeczywisto ci.
Galicyjska Bia a by a silnie zwi zana z Krakowem, ludzie na ulicy mówili tu
wy cznie po polsku. W Bielsku za  nadal y a niemiecka mniejszo , butnie
zaznaczaj ca swe germa skie korzenie, mimo i  rdzenni Niemcy do tutejszych
swoich »rodaków« odnosili si  z pogard , zw c ich w argonie niemieckim
wasserpolakisch.

Miejscowi ydzi przej li ten podzia  j zykowy: byli wi c ydzi
orientacji niemieckiej i ydzi orientacji polskiej. Nasza rodzina, tak ze strony
pochodz cej ze Lwowa matki, jak i wywodz cego si  z Wadowic ojca, mia a
orientacj  polsk . ydzi tego pokroju, co moja rodzina, zupe nie zasymilowani,
stanowili w ród ydów polskich zdecydowan  wi kszo ”31.

Autor wspomnie  Uri Huppert urodzi  si  w Bielsku-Bia ej, by  synem
adwokata, kapitana Wojska Polskiego, zamordowanego przez Niemców
w 1942 r. Uratowa  si  jako dziecko z Zag ady, w 1950 r. wraz z matk
wyemigrowa  do Izraela. Uko czy  studia prawnicze na Uniwersytecie
Hebrajskim w Jerozolimie, pe ni  wa ne funkcje w administracji pa stwowej. Od
1989 r. cz sto bywa w Polsce, utrzymuje ywe wi zy z polsk  ojczyzn .

Cz stym motywem, sk aniaj cym do pisania autobiografii zw aszcza
ludzi s awnych, by o pragnieniem wykorzystania swojego wizerunku
w samoobronie wobec portretu nieoficjalnego, wy aniaj cego si  z dokumentów,
wspomnie  ludzi bliskich i obcych. Mo na tu zacytowa  powiedzenie

30 K. Winecka, Od Stanis awowa do Australii, Cieszyn 1995, s. 5.
31 U. Ruppert, Podró  do róde  pami ci, Warszawa 2004, s. 7.
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zapo yczone z Talmudu, dotyczy ono rodzajów pami tników i wiod cej my li
ich autora:

„Zapo yczam z Talmudu: »Istniej  trzy rodzaje pami tników: pami tnik-
lejek, pami tnik-g bka i pami tnik-sitko. Pierwszy poch ania wszystko, ale te
z niego wylatuje, drugi wszystko poch ania i zatrzymuje, trzeci natomiast
zatrzymuje tylko to, co dobre, a odsiewa to, co z e«”32.

W szczególny sposób wspomina  Polsk  Artur Rubinstein. Pami tniki
wybitnego polskiego pianisty, urodzonego w odzi, a yj cego w Stanach
Zjednoczonych, s  jak sito, z t  ró nic , e czasem autor wiadomie lub nie, chce
co  zatai  z czego potrafi  wiadomie za artowa  i doskonale o tym wiedzia .
Tak by o z jego mi o ci  do Polski; mówi  o tym wyra nie, g o no cho  rzadko
i to g ownie w pó niejszych latach swojego ycia:

„Kocham mój kraj rodzinny, ale jest to mi o , która nie ma nic
wspólnego z nacjonalizmem czy szowinizmem. Z mojej opowie ci wyniknie, jak
ma  cz  ycia sp dzi em w kraju. Ale wszystko, co polskie, ma dla mnie
nieodparty urok i cz sto przyprawia mnie o nostalgi . ród em tego uroku mo e
by  co , co nazwa bym autentyczno ci . Pory roku s  tu na przyk ad
autentyczne: nie ma mowy o pomy ce, s  tym, czym powinna by  symfonia –
czterema cz ciami, idealnie z sob  zharmonizowanymi. Nie ma adnego
pomieszania, ka da pora roku prze ywa swój krótki ywot, osi gaj c pe ni
w a ciwego dla niej pi kna i budz c najg bsze doznania. Wielki polski pisarz
W adys aw Reymont w nagrodzonej nagrod  Nobla powie ci Ch opi pokaza , jak
ycie ch opów, ich nami tno ci i nadzieje, rado ci i smutki podyktowane s

w ca o ci rytmem pór roku. Ja osobi cie ponad wszystko przedk adam polsk
jesie  i jej mi kkie, melancholijne zmierzchy, kiedy kraj przybrany we wszystkie
odcienie z ota i br zu staje si  naturaln  sceneri  najpi kniejszych nokturnów
Chopina”33.

Wielu autorów mia o problem z poczuciem w asnej to samo ci,
zasymilowani ydzi mogli si  uwa a  w okresie mi dzywojennym za Polaków
wyznania moj eszowego, okupacja nie da a im wyboru34. Stali si  oni na wiele
lat ydami zwi zanymi z obc  sobie wcze niej spo eczno ci . Czuli si  jak
osieroceni rozbitkowie, nie widzieli adnego celu. Unikali ksi ek
o Holocau cie, uznali, e nie ma dobrych uczynków, które chcia oby si
wspomina , trzeba wi c wraca  do czasów sprzed drugiej wojny wiatowej.
Louis Begley, prawnik i pisarz, urodzi  si  w 1933 r. w Stryju, galicyjskim
miasteczku w pobli u Lwowa. Wraz z ciotk  prze y  wojn  na aryjskich
papierach, z zag ady uratowa  si  tak e ojciec. W 1946 r. wyjechali z Polski,
osiedlili si  w Stanach Zjednoczonych. Pami ta ojca czytaj cego aci sk
klasyk , powa nego m drego cz owieka, który nie móg  zapomnie  zniewagi

32 H. Sachs, Artur Rubinstein, Wroc aw 1999, s. 8.
33 A. Rubinstein, Moje m ode lata, Warszawa 1986, s. 21.
34 A. Landau-Czajka, Syn b dzie ..., s. 12.
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wobec starych ydów dokonanej przez Niemców pod nadzorem ydowskiej
policji. Co  w nim p k o na zawsze, aden bóg go nie uleczy , nie widzia  sensu
przetrwania. Syn, ju  jako nowojorski prawnik pisa , tak go wspomina :

„Urodzi em si  par  miesi cy po spaleniu Reichstagu, w T.,
czterdziestotysiecznym miasteczku w tej cz ci Polski, która przed pierwsz
wojn  nale a a do Cesarstwa Austro-W gierskiego. Mój ojciec by  w T. wzi tym
lekarzem. Ani katolicki chirurg, ani dwaj koledzy ojca, interni ci, nie mogli
poszczyci  si  dyplomem Uniwersytetu Wiede skiego czy opini  prymusa,
wyró nionego za osi gni cia akademickie – wyrobi  j  sobie ju  w pierwszej
klasie gimnazjum, a nast pnie potwierdzi  otrzymuj c jeden ze z otych
zegarków, którymi cesarz Franciszek Józef nagradza  co roku najzdolniejszych
studentów w cesarstwie – nie wspominaj c ju  jego niezwyk ej dobroci i oddania
dla pacjentów. Moja matka, du o od niego m odsza pi kno  z Krakowa, zmar a
po porodzie. Cho  ma e stwo ich skojarzy a swatka, lekarz i pi kno  tak
gwa townie zakochali si  w sobie, e ich mi o  przerodzi a si  w rodzinn
legend . Po mierci mojej matki ojciec poprzysi g  sobie, e to, co zosta o mu
jeszcze z ycia, po wi ci jej pami ci i mnie. Bardzo d ugo dotrzymywa
s owa”35.

Ten retrospektywny powrót do miejsca urodzenia jest przez wielu
taktowany jako rodzaj obowi zku, zapewne tak e dla Shimona Redlicha.
Wykorzystuj c ród a pisane i wywiady stara  si  ocali  Shimon Redlich dawny
polsko- ydowsko-ukrai ski trójk t, na kresach Rzeczypospolitej przywo a
wspomnienia o mieszka cach36.

Wojna i zag ada rozbi y t  charakterystyczn  dla okresu
mi dzywojennego – wieloetniczno , wielokulturowo  i wieloj zyczno
Rzeczypospolitej. Pisze o niej przywo any autor:

 „Mi dzywojenne Brze any by y schludnym miastem redniej wielko ci.
Przed I wojn  wiatow  mieszka o tam oko o 11 tysi cy ludzi, a w przededniu
drugiej wojny wiatowej – oko o 13 tysi cy. Chocia  w latach 1914–1920, na
skutek wojny i powojennego zamieszania, nast pi y istotne zmiany
demograficzne, nie wp yn o to w powa niejszym stopniu na liczb
mieszka ców. W okresie mi dzywojennym dominowali w Brze anach Polacy,
stanowili po ow  mieszka ców. Polsko  miasta akcentowa  stacjonuj cy tam
pu k WP, licz cy tysi c o nierzy i oficerów z rodzinami, prawie samych
Polaków. Jako e Brze any by y miastem powiatowym, wielu Polaków
pracowa o w urz dach i administracji. Niewiele mniejsz  grup  ni  Polacy
tworzyli ydzi – jedna trzecia mieszka ców. Nale a o do nich trzy czwarte
sklepów. Ukrai cy stanowili mniej ni  jedn  czwart  ludno ci Brze an. G ównie

35 L. Begley, Wojenne k amstwa, Warszawa 1995, s. 11.
36 S. Redlich, op. cit., s. 6.



174

ukrai skie by y natomiast okoliczne wsie. Ukrai cy stanowili 60 procent ich
mieszka ców, Polacy 30 procent, ydów na wsi mieszka o bardzo niewielu”37.

wiadomo  przedwojennej to samo ci zosta a „ska ona” pami ci
o wojnie i okupacji 1939 – 1945. Jednak nie ma powodu by nie wierzy
wspomnieniom. Autorzy ich s  w stanie pami ta  prze ycia z okresu
mi dzywojennego, przywo ywa  zdarzenia z dzieci stwa niezale nie od
do wiadcze  z lat bli szych wspó czesno ci38.

W opisach wspomnieniowych cz sto dominuje powrót do obrazów
z dzieci stwa. Tworz  je okre lone miejsca, widoki, cie ki ogrodów,
mieszkania i meble w nich stoj ce, o czym pisze Krystyna Winecka:

„Urodzi am si  dwudziestego grudnia tysi c dziewi set dwudziestego
ósmego roku w Stanis awowie, w klinice dr Kozakowej przy ul. Go uchowskiego
23. Rodzice moi mieszkali na skrzy owaniu dwóch g ównych ulic miasta –
Trzeciego Maja i Sapie y skiej. Kamienica zbudowana w ko cu ubieg ego
stulecia by a budynkiem secesyjnym, bogato zdobionym kamiennymi rze bami.
Parter zajmowa y sklepy: cztery wystawy ze szk em i porcelan  pana
Snihurowicza i cukiernia pana Kramarczyka, reklamuj ca si  ciastkami w asnego
wypieku »do spo ycia na miejscu i na wynos«.

Do mieszkania prowadzi y dwa wej cia. G ówne, frontowe, wyk adane
niebiesk  mozaik  mia o balustrad , kut  w czarnym metalu i ozdobne ga ki
mosi ne na rze bionej por czy. Drugie by o w skie, z kr tymi schodami
kuchennymi od podwórza. Schody prowadzi y na ganek, na którym sta y le
przykryte kub y na mieci, wydzielaj ce niemi y odór gnij cych obierzyn
i wietrzy y si  czerwone pierzyny s u cych.

W dole, na kocich bach niewielkiego podwórka rós  kar owaty krzak
bzu, a czeladnicy z cukierni pana Kramarczyka kr cili lody. Bia a masa
w miedzianych kot ach pachnia a wanili  i czekolad , a piegowaci czeladnicy
przekomarzali si  z dziewcz tami na ganku. »Hej, serde ko« – wo a  jeden
z nich do dziobatej Maryni – »nie chcesz panna loda?« »Isz, ty« – chichota a
Marynia, wychylaj c si  przez por cz – »nie widzieli cie, jaki dobry!«”39.

Po latach okazuje si , e wspomnienia s  ci gle ywe i opieraj c si  na
relacjach innych wiadków, zachowanych ród ach mo na wiarygodnie
odtworzy  przesz o , znajome miejsca.

 „W opisach Brze an i we wspomnieniach brze a czyków, tutejszy
krajobraz cz sto bywa okre lany jako »ma a Szwajcaria«. Miasto, po o one na
nizinie, otaczaj  agodne, zalesione wzgórza: Storo ysko od pó nocy,
Zwierzyniec od pó nocnego wschodu, ysonia od po udniowego zachodu.
Atrakcj  by  po o ony na pó nocnym skraju miasta tzw. Staw, malownicze
jeziorko, przez które przep ywa rzeka Z ota Lipa. Na wzgórzu wznosz cym si

37 Ibidem, s. 20.
38 A. Landau-Czajka, Syn b dzie ..., s. 14.
39 K. Winecka, op. cit., s. 9.
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nad miastem od pó nocnego zachodu sta  wiekowy ko ció  i klasztor
bernardynów. Centralnym punktem miasta by  rynek, za Habsburgów nazywany
Ringplatzem, z ratuszem po rodku, okaza  budowl  z wie  zegarow . Cz
otaczaj cych ratusz budynków utrzymana by a w nieco pompatycznym
dziewi tnastowiecznym stylu. Niektóre ozdobiono pilastrami, wystaj cymi ze
cian frontowych. Parter ratusza i okolicznych domów zajmowa y liczne

sklepiki, w wi kszo ci nale ce do ydów. Mi dzy ratuszem a pó nocn  pierzej
rynku odbywa y si  cotygodniowe targi, na których ch opi z okolicy sprzedawali
p ody rolne. Na otwartej przestrzeni wokó  ratusza organizowano wojskowe
defilady i rozmaite uroczysto ci.

Naprzeciwko zachodniej ciany ratusza, na niewielkim wzniesieniu,
znajdowa a si  cerkiew wi tej Trójcy, której wrót strzeg y posagi Piotra
i Paw a. Niedaleko ratusza na po udniowy zachód, równie  na nieco
podwy szonym terenie, sta  gotycki ko ció  farny, siedziba parafii
rzymskokatolickiej, najwi ksza wi tynia w mie cie. Par  ulic dalej w tym
kierunku, na malowniczym wzgórzu góruj cym nad miastem, sta  imponuj cy,
nowoczesny budynek brze a skiego gimnazjum. W centrum starej
i w wi kszo ci ubogiej dzielnicy ydowskiej znajdowa a si  g ówna synagoga,
zbudowana w stylu renesansowym i wzorowana na synagodze w Livorno”40.

Pami  przechowuje wiele skarbów, w ród nich opisy mieszka , mebli,
ozdób na cianach, pami tek rodzinnych:

„Nadal mieszkali my w domu, w którym si  urodzi em, kupionym za
posag mojej matki zaraz po lubie. Budynek sta  w ogrodzie przy g ównej ulicy
T. (w mie cie Stryj – przyp. B.K.). Mieszkanie naszej rodziny i gabinet ojca
zajmowa y parterowe skrzyd o biegn ce równolegle do ulicy. W drugim
skrzydle, ustawionym pod k tem prostym do naszego, z wej ciem od podwórza,
mieszka  na parterze nauczyciel gimnazjalny z on . Lokatorami pierwszego
pi tra byli pan Kramer, w a ciciel sklepu papierniczego, jego ona i ich córka
Irena, jakie  dwa, trzy lata ode mnie starsza. A  do przyj cia Niemców Irena i ja
nigdy nie bawili my si  razem; mój ojciec uwa a  to za niestosowne.

Szerokie, obite bia e drzwi czy y nasz salon z gabinetem ojca,
w którym przyjmowa  pacjentów po przebadaniu ich w pokoju lekarskim. Obok
drzwi sta  wielki bia y piec kaflowy. Czasami, w nocy, z tych drzwi lub z k ta
miedzy piecem a cian , w którym z o one by o drewno na opa  i zabawki,
wynurza  si  barczysty bia y olbrzym z moich koszmarów. Nic nie pomaga o,
gdy nia ka otwiera a drzwi i przenosi a mnie rozwrzeszczanego i zesztywnia ego
na znajomy teren gabinetu ojca”41.

Bohaterowie relacji autobiograficznych pochodz  w wi kszo ci z rodzin
inteligenckich, cz sto zasymilowanych z polskim spo ecze stwem.

40 S. Redlich, op. cit., s. 20–21.
41 L. Begley, op. cit., s. 13.
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„Jakie s  moje wspomnienia? Pami tam, e pierwszym j zykiem by  dla
mnie polski. Rodzice zapewne rozmawiali ze sob  przewa nie w jidysz, ale
z jakich  wzgl dów uparli si , by do mnie mówi  po polsku. Doskonale
pami tam, e gdy mia em mo e trzy lata, bez przerwy mnie pytali: »Jak robi
samolot?« Oczekiwali, e b d  na ladowa  ten d wi k z »czysto polskim«
wibruj cym »rrrr«. Ludzie, którzy na co dzie  u ywali jidysz, zwykle wymawiali
»r« gard owo, z czego Polacy si  wy miewali. Do dzi  wymawiam »r« w »czysto
polski« sposób”42.

Wspomnienia odwo uj ce si  do najdawniejszych prze y  dotycz  cz sto
kobiet, obok matek, babek, osoby je spisuj ce pami taj  s u ce, guwernantki.
W ród piel gnowanych wspomnie  wa ne miejsce zajmuje pami  zw aszcza
o rodzicach, nauczycielach, s siadach i przyjacio ach. Najpi kniejsze kartki
zapisów po wi cone s  rodzicom. Z podziwem pisze o nich Milo Anstadt,
urodzony we Lwowie w rodzinie ydowskiej zwi zanej z polsk  kultur . (od
1930 r. mieszka w Holandii – przyp. B.K.).

„Z kolei postaw  mojej mamy wyznacza a przysz o . Przywi zana do
ydowskich tradycji zwa a a jednak, by nie sta y one na przeszkodzie jej pe nej

przynale no ci do wspó czesnego wiata. By a ydówk  w ród ydów,
Austriaczk  w ród Austriaków i Polk  w ród Polaków; posiada a tylko zdolno ,
ale te  g bok  potrzeb  asymilacji; godzi a w sobie sprzeczno ci; potrafi a
w jednym momencie wypowiedzie  b ogos awie stwo nad wiecami
szabasowymi, a za chwil  zje  kilka plastrów boczku w przekonaniu, e s u y to
dobrze zdrowiu cz owieka. Swoje dzieci pragn a wychowywa  na szanownych
obywateli. Ambicj  mamy by o przekazanie dzieciom tego, co sama zalicza a do
warto ci wy szych, jak na przyk ad mi o  do ojczyzny. Dawa a jej wyraz
ofiarnie sk adaj c datki na zakup polskich samolotów bojowych; cho
jednocze nie równie hojne datki przekazywa a na ziemi  w Izraelu. Tego rodzaju
niekonsekwencje by y w jej przypadku czystymi konsekwencjami jej ambicji:
co  osi gn  na tym wiecie, co  znaczy , emanowa  blaskiem kultury
i cywilizacji. Tego nie mo na osi gn  w getcie, a jedynie poza nim – w
spo ecze stwie otwartym. Ponadto mama by a przekonana, e jedynym
remedium na antysemityzm jest asymilacja i aby uchroni  przed nim dzieci,
nale a o zapewni  im nienaruszalne fundamenty polsko ci.

Tata natomiast y  w smutnej tera niejszo ci, przepe niony zw tpieniem,
krytyczny, nie niesiony ani wiar  ojców, ani objawieniami g oszonymi przez
nowych proroków. Natchniony my l  o wiecenia, szuka  sensu rzeczy. Jednak
samego siebie zdawa  si  otoczy  ko em, poza które nie wychodzi . Wewn trz
ko a towarzyszy o mu ydowskie pochodzenie, skromny status spo eczny,

42 S. Redlich, op. cit., s. 58.
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potrzeba niezale no ci, duma. Swoje bycie ydem odczuwa  jako wie
z narodem ydowskim i jego kultur ”43.

W yciu rodzinnym znacz c  rol  odgrywali ojcowie, cz sto
zapracowani, ale znajduj cy czas, by pobawi  si  z dzie mi.

„Cz  mieszkalna sk ada a si  z pi ciu pokoi; w dalszych dwóch
mie ci a si  kancelaria. W gabinecie Ojca sta y skórzane fotele, rze bione biurko
i szafa biblioteczna, wype niona rz dami zielono oprawnych ksi ek. Obok,
w poczekalni siadywali ch opi w przepoconych ko uchach i palili cuchn ce
machork  papierosy. /.../ Ojciec uwielbia  sport; w zimie je dzi  na nartach,
w lecie uprawia  futbol, najpierw jako zawodnik, w pó niejszych latach jako
s dzia pi karski. Przez wiele lat by  przewodnikiem górskim i s dzi  okr gowym
Polskiego Zwi zku Narciarskiego. Kiedy mia am trzy lata nauczy  mnie je dzi
na nartach. Kiedy  zabra  mnie na zawody narciarskie do pobliskiego Ci owa.
W gazecie ukaza a si  potem fotografia ma ej dziewczynki z podpisem: »Ogólny
podziw w ród licznie zgromadzonych widzów budzi a najm odsza narciarka
Stanis awowa, pi cioletnia Irena W«, a wycinek tej gazety Mama z dum  pos a a
wujkowi Józkowi do Rumunii. Kiedy mia am sze  lat je dzi am ju  z Ojcem na
nartach w Jaremczu i Worochcie.

Ojciec nauczy  mnie te  je dzi  na y wach. lizgawka mie ci a si  za
parkiem Romaszkanka. W a ciwie by y to dwa parki – »stary« po lewej stronie
i »nowy« – po prawej. lizgawka nazywa a si  »Sielanka«; sk ada a si  z kilku
zamarzaj cych w zimie stawów, a najwi ksze dwa by y oczyszczone i polewane
wod . lizgawk  o wietla y setki ró nokolorowych arówek. Buty i y wy
wypo ycza o si  w ogrzewanej szatni, a w bufecie mo na by o kupi  herbat
i parówki. Kto nie czu  si  zbyt pewnie na y wach wo ony by  po lodzie na
sankach”44.

W pami ci dzieci niezwykle wa ne miejsce zajmowali tak e dziadkowie,
z upodobaniem przygl da y si  ich uporz dkowanemu wiatu.

„Mój  dziadek  –  Oskar  Kofler  –  urodzi  si  8  marca  1897  r.
w Petlikowicach. By  prawnikiem i ekonomist , absolwentem Uniwersytetów we
Lwowie i Krakowie oraz Akademii Handlowej w Wiedniu. Po uko czeniu
summa cum laude gimnazjum klasycznego w Drohobyczu, powo any zosta  do
armii austro-w gierskiej, w której uzyska  szlify oficerskie. Ci ko ranny
w czerwcu 1918 r. nad Piave, znalaz  si  w niewoli w oskiej, sk d po kilku
miesi cach powróci  do niepodleg ej ju  Polski w szeregach »hallerczyków«.
O okoliczno ciach tego powrotu, podobnie jak o swoim udziale w wydarzeniach
pierwszych lat Drugiej Rzeczypospolitej, wypowiada  si  dziadek niezmiernie
strzemi liwie. Trudno dzi  zrekonstruowa  motywy tej wstrzemi liwo ci,
odpowiedzie  na pytanie, w jakiej mierze wynika y one ze wzgl dów

43 M. Anstadt, Dziecko ze Lwowa, Wroc aw 2000, s. 20–21.
44 K. Winecka, op. cit., s. 21.
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psychologicznych, z wybuja ej autocenzury, w jakiej za  – z oporów
politycznych”45.

Swoj  najbli sz  rodzin  wspomina tak e Henryk Vogler. Czyni to
z oddalenia od miejsca urodzenia – w Krakowie, przebywa bowiem w Stanach
Zjednoczonych. Z tego wiata wy aniaj  si  wspomnienia:

„Jest wczesny ranek i dziadek Berwald, ojciec mojej matki, przychodzi
do nas na ulic  Floria sk , aby zabra  mnie z sob  do swojej ydowskiej
dzielnicy miasta i wci gn  w rytm nabo e stw odbywaj cych si  tam w ma ych
bo niczkach. Mie ci y si  one w prywatnych domach, w podwórzach starych
kamieniczek czynszowych przy ulicach Miodowej, Józefa i innych pobliskich,
niezale nie od wielkich, od wi tnych miejsc modlitwy, takich jak Stara Bo nica
przy ulicy Szerokiej, istotnie stara, gdy  pochodz ca z XV wieku, jak bo nica
Izaaka, bo nica przy ulicy Warszauera czy te  tak zwana Synagoga Post powa,
okre lana popularnie jako Tempel, na skrzy owaniu ulic Miodowej i Podbrzezia.
/.../ Ojciec mój, zwi zany w m odo ci z ugrupowaniami socjalistycznymi, by
jednym z cz onków zarz du sekcji pi ki no nej »Jutrzenki« i gracze jej go cili
cz sto w naszym mieszkaniu przy ulicy Floria skiej 10 na wystawnych
przyj ciach wydawanych przez ojca. Wymieniony ju  wuj Romek Berwald gra
w »Jutrzence« na rodku pomocy i zabiera  mnie czasem ze sob  na treningi na
boisko dru yny, mieszcz ce si  przy ko cu B o , w k cie mi dzy korytem
Rudawy a Cichym K cikiem. B onia – obszerna, zaros a tylko sk p  traw
przestrze  – by y pozosta o ci  po znajduj cych si  tam kiedy  terenach
wy cigów konnych i uchodzi y za – jak to okre lano w prasie – kolebk
pi karstwa polskiego”46.

Pami tnikarze rzadko rozwa ali swoj  sytuacj  w szerszym kontek cie
spo ecznym, raczej opisywali codzienne ycie, problemy finansowe, k opoty
z dzie mi, pierwsze mi o ci. Przywo ywany wiat zape nia  si  wtedy obrazami
znajomych kamienic, ulic, kawiarni, miejsc zabaw. Polski producent filmowy
i scenarzysta, Gene Gutowski (Witold Bardach)  pochodzenia ydowskiego,
mieszkaj cy na sta e w Hollywood prze y  taki moment szczególny, kiedy po
trzydziestu pi ciu latach odwiedzi  Warszaw . Urodzi  si  we Lwowie w 1925 r.
jako syn prawnika i pianistki koncertowej. Wojn  i okupacj  prze y
w Warszawie, na otwie, w Niemczech i Austrii, gdzie doczeka  ko ca dzia a
wojennych. Od 1947 r. ju  jako Gene Gutowski przebywa w Stanach
Zjednoczonych. Wczesne dzieci stwo up yn o mu we Lwowie, jak pisze,
cudownym mie cie po o onym w ród licznych wzgórz i dolin, na skrzy owaniu
szlaków handlowych w miejscu, w którym rozkwita a kultura wielu narodów:
Polaków, ydów, Ukrai ców i Ormian47.

45 O. Kofler, ydowskie dwory, Warszawa 1999, s. 5.
46 H. Volger, op. cit., s. 6 i 15.
47 G. Gutowski, Od Holocaustu do Hollywood, Kraków 2004, s. 14.
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O swoim yciu rodzinnym i pierwszych ch opi cych emocjach pisze:
„Jako m ody ch opiec nie zdawa em sobie z tego wszystkiego sprawy. Lwów,
pe en parków, szerokich arterii i pi knych sklepów, by  dla mnie cudownym
miejscem zabaw. Na szczycie siedmiopi trowego gmachu, który nazywali my
»gmachem Sprechera«, znajdowa  si  wielki neon, reklamuj cy czekoladki
Sucharda. Rozb yska y kolejno nazwy ró nych gatunków, takich jak Milka czy
Bitra. W niedziel , wystrojony w garniturowe marynarskie ubranko,
paradowa em z rodzicami po lwowskim corso. Trzymaj c za r k  ojca, który
mia  na sobie szare flanelowe spodnie i kapelusz borsalino, szed em z nim a  do
restauracji Teliczkowej, gdzie tradycyjnie podawano na obiad doskona e flaki.
/.../ Nasze lwowskie ycie rodzinne skupia o si  w dwóch wielkich mieszkaniach,
nale cych do moich dziadków. Obie pary – dziadkowie ze strony ojca
i dziadkowie ze strony matki – y y w innych wiatach i wyznawa y inne
pogl dy.

Dziadek Teofil, ze strony ojca, wytworny i zawsze nieskazitelnie ubrany
emerytowany pu kownik, by  nadal praktykuj cym doktorem medycyny.
W gabinecie przechowywa  fotografie i pami tki przesz o ci. ciany mieszkania
ozdobione by y obrazami, przedstawiaj cymi czasy wietno ci cesarza Austrii
Franciszka Józefa. Jego portret wisia  na honorowym miejscu, obok podobizny
mojego pradziadka, Wolfa Edlera von Chlumberg, odznaczonego licznymi
medalami oficera kawalerii, który zako czy  karier  wojskow  jako rotmistrz
w wiede skiej Akademii Instruktorów Je dziectwa. Ordery i inne wojskowe
insygnia dziadka Teofila znajdowa y si  w oszklonej gablotce, któr  od czasu do
czasu przynoszono do pokoju, by pokaza  ja pe nym zachwytu dzieciom. Szybko
jednak si  przekona em, ze nie nale y dotyka  w tym mieszkaniu zbyt wielu
przedmiotów, gdy  wywo ywa o to natychmiastow  reakcj  mojej babki Hanny.

Pu kownik by  wysokim, dystyngowanym m czyzn , zawsze nosz cym
wytworne ciemne ubrania. Obcina  w osy bardzo krótko, wed ug wojskowej
mody, a ja uwielbia em ogl da  jego postrzy yny. Cho  bywa  apodyktyczny
i opryskliwym, ch tnie chodzi em z nim na spacery, na które mnie niekiedy
zabiera , gdy  odznacza  si  ujmuj cym poczuciem humoru. Opowiada  mi ró ne
historie z okresu swej d ugiej kariery wojskowej”48.

Pisane przez ydów biografie u wiadamiaj  wiele kwestii, problemów,
pozwalaj  pozna  trudne ycie w tym wielokulturowym i wielonarodowym
wiecie jakim by a mi dzywojenna Polska. Poprzez te zapisy mo emy sobie
u wiadomi  jednak, jak ró norodne by y te wi zi mi dzyludzkie, zw aszcza
w ród dzieci, one najbardziej pragn y wzajemnych kontaktów.

„Mimo wszystko jednak urok polsko ci by  dla mnie od najm odszych lat
znacznie bardziej, wr cz magnetycznie przyci gaj cy. Dziadkowie mieszkali
przy ulicy Starowi la skiej, a wi c tam, gdzie w latach mi dzywojennych

48 Ibidem, s. 14–17.



180

rozpoczyna a si  dzielnica ydowska Krakowa, osobne jak gdyby miasto
w mie cie.

Religijne obrz dy Polaków (cho , ci le mówi c, wiele z nich to raczej
obrz dy ludowe, poga skie) fascynowa y sw  barwno ci . W naszym rodzinnym
domu przy ulicy Floria skiej obchodzono je zreszt  wszystkie pieczo owicie.

wi ty Miko aj odwiedza  nas corocznie i nie zapomn  nigdy dr enia emocji,
z jak  w dzieci stwie nie mog em d ugo zasn  i z jakim budz c si  rano
ka dego 6 grudnia, si ga em natychmiast pod poduszk , pe en zdumienia
z powodu cudu, który umie ci  tam – nie wiadomo kiedy – rozmaite dary.
W Zielone wi tki maili my dom – jak nale y kwieciem i ro linno ci , za
w Bo e Narodzenie z biciem serca przystrajali my choink  migotliwymi
wiecide kami, zapalali my wieczki, a w Wigili  piewali my kol dy. Zreszt

w wielu ydowskich domach owego czasu Bo onarodzeniowe drzewko sta o si
nienaruszaln  tradycj , e cytowano wtedy artobliwie pytanie dziecka z takiej
rodziny: „Mamusiu, czy katolickie dzieci tak e maj  drzewko?”49.

Dzieci rodzin ydowskich wychowywane w polskiej literaturze w duchu
patriotycznym o czym pisa o wiele autorów wspomnie  cz sto lepiej rozumia y
polsk  kultur  ni  odr bno ci kulturowe pokolenia dziadków50. Nie rozumia y,
dorastaj c, e oderwanie si  od w asnej tradycji nie gwarantuje akceptacji ze
strony polskich s siadów. Tym wi ksze by o rozczarowanie, któremu dawano
wyraz po latach.

„W domu nie by o syjonistycznego ducha. By a Polska, i tylko Polska.
To jest w a nie najbardziej tragiczne, e kiedy sko czy a si  wojna, to ja jak na
skrzyd ach lecia am do Polski i wpad am od razu w atmosfer  pogromów
i prze ladowa . Pomy la am wtedy: skoro taka jest ta moja nieodwzajemniona
mi o , to musz  st d wyjecha ! Tak rzeczywi ci zrobi am, tyle e wcze niej
zd y am jeszcze sko czy  studia. Tak si  sta o te  z wieloma polskimi ydami,
którzy byli organicznie zwi zani z tym krajem. Ci w 1967 r. byli z nim zwi zani,
ale ci w 1968 to ju  naprawd  bardzo, a przecie  odebrano im obywatelstwo i tak
dalej. To jest wi c bardzo smutny epilog tego wszystkiego”51.

Dobrze, e s  wiadkowie wydarze , którzy chc  pisa  o wzajemnych
kontaktach, to buduje wiadomo  narodow  Polaków i ydów. Szewach Weiss,
ambasador Izraela w Polsce w latach 2000–2003, urodzony w Borys awiu,
województwo lwowskie na Ukrainie, prze y  wojn  i Zag ad  dzi ki pomocy
polskich s siadów. W 1946 r. wyjecha  do Izraela, studiowa  prawo i stosunki
mi dzynarodowe, w 1975 r. zosta  profesorem Uniwersytetu w Hajfie. Obecnie
prowadzi tak e zaj cia dydaktyczne na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest autorem wielu ksi ek, w tym tak e w j zyku polskim.

49 H. Vogler, Autoportret z pami ci, Kraków 1978, s. 16–17.
50 A.D. Pordes, I. Grin, op. cit., s. 8–9.
51 Ibidem, s. 24.
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W jednej z nich, maj c na uwadze wspóln  polsko- ydowsk  przesz o
i nadziej  na przysz o , pisze:

„I jeste my mo e jak s siedzi, a nawet czasami jak rodzina, rodze stwo,
które si  rozsta o w dzieci stwie, a po latach pragnie si  spotka  znowu.
Chcia em tu wróci . Nie wstydz  si  tego. Nie wiem, jak d ugo, ale chcia em
wróci . Mieszka em tutaj dawno, a teraz mam w asny kraj, w asn  rodzin , inny
wiat. Chcia em tu wróci . Ale teraz jestem z Izraela, nie z Polski. Wracam, bo

mnie ciekawi. Wracam, bo jestem tu urodzony – ju  nie tu, bo to teraz Ukraina –
ale miejsce urodzenia to dla mnie tylko natura i ziemia, to kultura, to jednak by a
polska  kultura,  to  pi kne  ycie.  Ja  wiem?  Mo e  Polacy  te  t skni  do  nas  /.../
Tak, Polacy te  t skni  do nas. Ja w ka dym razie ciesz  si  z ka dej okazji, gdy
was mog  spotka ”52.

Podobne pogl dy prezentuje wielu autorów analizowanych autobiografii,
warto do nich wraca , poniewa  cho  pe ne nostalgii i zadumy przepe nione s
mi o ci  do rodzinnej ziemi. Zdaj  oni sobie spraw  z tego, e zw aszcza
w Polsce s  to emocje szczególne i wywo uj  cz sto rozmaite, nieraz sprzeczne
ze sob  reakcje.

Podsumowuj c nasze rozwa ania, mo emy powiedzie : To dobrze, e
dawni ydowscy mieszka cy Polski podj li t  „podró ” w czasie. Z wieloma jej
etapami wi  si  dobre wspomnienia ich szcz liwego dzieci stwa, m odo ci,
wielu wzlotów i prze y  osobistych.

Wykorzystanie pami tników w badaniach, socjologicznych
i historycznych jak ju  wspomniano przynosi wiele korzy ci. Stanowi  cenne
ród o informacji pokazuj c wiat takim, jakim go widzia  lub chcia  widzie

autor. Z pewno ci  nie zawsze w sposób w pe ni zobiektywizowany ale
autentyczny i szczery. Odtwarzane z pami ci u wiadomi y wielu polskim

ydom, jak jest im bliskie miejsce urodzenia, bli si i dalsi znajomi z lat m odo ci
t skni  do znajomych zak tków. Wielu z nich podejmuje, mimo cz sto
s dziwego wieku, decyzj  przyjazdu do Polski. Organizuj  t  podró  „do róde
pami ci” w sposób szczególny, w towarzystwie dzieci i wnuków. Teraz m odzi
reprezentuj cy nowe pokolenia pragn  pozna  miejsca, gdzie wychowali si  ich
rodzice, dziadkowie.

„Posz am ulic  Dietla, w miejsce, gdzie mieszka a moja rodzina, która
ju  nie istnieje, na Stradom, na Grodzk . Posz am do Templu, do muzeum na
Szerokiej, ale nie by am tak bardzo z tym miejscem zwi zana. Wiedzia am, e
one istniej , wiedzia am, e tam t tni ydowskie ycie z wszystkimi jego
tradycjami, ale ja nie by am z tym zwi zana. Tak bardzo za pierwszym razem.
Mój m  nie chcia  w ogóle s ysze  o wyje dzie do Polski. A  którego  dnia
powiedzia : »Obudzi o si  co  we mnie!«. Stworzono wtedy grup : rodzice,
którzy niczego nie opowiadali swoim dzieciom, i to drugie pokolenie. Czyli ci,

52 Sz. Weiss, Czas ambasadora, Kraków 2003, s. 219.
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którzy zachowywali si  zupe nie inaczej ni  ja, bo ja mówi am o tym obsesyjnie.
Moje dzieci wiedzia y o wszystkim, odk d sko czy y pi  lat. W tej grupie
by am te  troch  pracownikiem socjalnym, bo by o tam kilka »uszkodzonych«
osób. By a tam jedna kobieta uwolniona w Szczecinie, która przez jakie  dwa
lata od tej chwili nie chodzi a i nie mówi a! Tam rozgrywa y si  rozdzieraj ce
sceny! Ludzie opowiadali podczas tego wyjazdu swoje prze ycia. Jeden
z ch opców strasznie p aka  i mówi  do swojego ojca: »Dlaczego tego mi nie
powiedzia e  wcze niej? Zupe nie inaczej reagowa bym na twoje dziwactwa, na
twoje zamykanie si , na twoje milczenie!«. Wtedy znów przejechali my od
obozu do obozu i mieli my te  niezwyk e spotkanie, które mój m  zaaran owa
na cze  Pankiewicza, u Wierzynka. To by o w 1987 r. Pankiewicz przemawia
wtedy, mam to nagranie i mam te  zdj cia z tego spotkania. Wszyscy byli
oczarowani jego szlachetno ci  i skromno ci . By  poza tym bardzo pi knym
cz owiekiem. Tak. By  bardzo pi kny /.../ To by  drugi raz, kiedy byli my
w Polsce. Za trzecim razem, i to spotkanie ma najwi kszy ci ar gatunkowy,
postanowi am zabra  moje dzieci i wnuki! To by o w 1995 r. W nast pnym roku
pojecha am jeszcze do Niemiec. To by o ogromne prze ycie dla nas wszystkich!
Moje dzieci by y bardzo dobrze przygotowane do tego wyjazdu. Zabrali my te
ze sob  moj  siostrzenic , która urodzi a si  nawet we Wroc awiu, ale dot d nie
ustosunkowywa a si  jako  do tej ca ej historii. Pojecha a razem z córk , która
jest adwokatem. Przejechali my Polsk  wzd u  i wszerz, dotarli my nawet do
miejsc, gdzie sp dzali my wakacje, eby nie zwiedza  tylko samych obozów.
Byli my wi c w Krynicy, w Zakopanem, w Kro cienku. Oprócz tego
w Majdanku, w Treblince i w O wi cimiu. Jeden z moich wnuków mia  wtedy
czterna cie lat, drugi trzyna cie, i wnuczka te  trzyna cie. Najstarszy z moich
wnuków, który dzi  studiuje, jest na drugim roku, by  ju  wcze niej z delegacj
z gimnazjum. Wtedy w O wi cimiu jeden z wnuków recytowa  wiersz Primo
Leviego, tego s ynnego pisarza, który notabene pope ni  samobójstwo, eby nie
by  oboj tnym wobec tego, co si  sta o”53.

Wracali, szukali ladów na ziemi, w kamienicach, ale te  w ród ludzi,
którzy w tych odwiedzanych miejscach teraz mieszkali. Przez wiele lat tylko
nieliczni mówili o tych ydowskich ladach. By  mo e teraz wielu u wiadomi
sobie, e ydzi stanowili wa n  i licz c  si  grup  mieszka ców naszego Kraju
i  tu  by a  ich  ojczyzna.  yj c  poza  Polsk ,  rozrzuceni  po  wiecie  z  dala  od
ukochanych miejsc otwieraj  swoje serca i snuj  wspomnienia. Towarzyszy im
nadzieja i ufno , e wszystkie grzechy i b dy, które wyznali w swoich
zapisach, a nawet te, które zataili lub zatar  w pami ci czas – zostan  wybaczone.

53 A. D. Pordes, I. Grin, op. cit., s. 28–29.



Zdzis aw Malczewski

ZARYS DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO
W PORTO ALEGRE

Dost pne ród a podaj , e polscy imigranci zacz li si  osiedla  na
terenie stanu Rio Grande do Sul ju  w 1850 r. Przybycie Polaków do tego stanu
nast pi o w tym samym okresie co W ochów1. Z kolei w 1852 r. pojawi a si
grupa polskich o nierzy, którzy znale li si  na terenie stanu Rio Grande do Sul
i zaci gn li si  do armii brazylijskiej walcz c w ród o nierzy niemieckich w 15
batalionie. Tak e w 6 kompanii spotykamy polskich o nierzy, jak te  w 28
batalionie strzelców. Nale y ponadto odnotowa , e w 1857 r. in ynier Florian

urowski (nale cy do grupy emigrantów politycznych) zajmowa  si
wytyczaniem ziem w Rio Grande do Sul2. Pierwsz  organizacj  polsk , która
zosta a za o ona w Rio Grande do Sul by o stowarzyszenie „Zgoda” w Porto
Alegre. Stowarzyszenie powsta o w 1896 r. dzi ki staraniom dr. Stanis awa
K obukowskiego i prowadzi swoj  aktywn  dzia alno  po dzie  dzisiejszy.
Pierwszym przewodnicz cym nowego stowarzyszenia „Zgoda” wybrano Feliksa
Bernarda Zdanowskiego, a wiceprezesem Edwarda Stelczyka. Aktualnie
dzia aj ce Towarzystwo „Polonia” jest spadkobierc  „Zgody”3.  Oczywi cie,  e
najwi ksz  liczb  emigrantów polskich przy nios a os awiona „gor czka
brazylijska”4. Wed ug Kazimierza G uchowskiego – w latach dwudziestych
ubieg ego wieku - w Porto Alegre zamieszkiwa o 600 rodzin5. Okres
mi dzywojenny, czas drugiej wojny wiatowej i po jej zako czeniu przynios y
nowe fale polskich emigrantów do Brazylii. Podaje si , e w pierwszych latach
po drugiej wojnie wiatowej przyby o do Brazylii od 10 do 20 tysi cy Polaków.

1 Zdzis aw Malczewski TChr, Polonii brazylijskiej obraz w asny. Zapiski emigranta (2007-2010),
Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2010, s. 50.

2 Zdzis aw Malczewski TChr, W s u bie Ko cio a i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe: Funkcje
spo eczne i duszpasterskie w rodowisku polonijnym w Ameryce aci skiej, CESLA: Warszawa
1998, s. 63.

3 Stanis aw K obukowski, Wspomnienia z podró y po Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Patagonii
i Ziemi Ognistej, Gazeta Handlowo-Geograficzna, Lwów 1898, s. 185-186; Zdzis aw
Malczewski TChr, W s u bie Ko cio a i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe: …, s. 63.

4 Kazimierz G uchowski, W ród pionierów polskich na Antypodach. Materia y do problemu
osadnictwa polskiego w Brazylii, Instytut Naukowy do Bada  Emigracji i Kolonizacji, Warszawa
1927, s. 17 i 19-21.

5 Ibidem, s. 108.
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Na ogó  nowa fala emigracyjna kierowa a si  do miast. Z tych fal emigracyjnych
pewien procent naszych rodaków zamieszka  tak e w Porto Alegre6.

Pocz tku zorganizowanego duszpasterstwa polskiego w stolicy stanu Rio
Grande do Sul nale y si  dopatrywa  w dzia alno ci ks. Jana A. Peresa7.
W zwi zku z nominacj  na kanclerza kurii arcybiskupiej w Porto Alegre
zamieszka  w tym mie cie. Poniewa  nikt nie zajmowa  si  oficjalnie, ani nie
wykazywa  zainteresowania duchow  sytuacj  polskich imigrantów
mieszkuj cych w tym mie cie, zacz  organizowa  dla nich regularn  opiek
duszpastersk . Najpierw gromadzi  Polaków w ko ciele parafii w. Piotra, gdzie
sprawowa  dla nich niedzieln  Msz  w., podczas, której g osi  s owo Bo e.
Podj cie si  tej pos ugi mia o miejsce w pocz tku 1930 r. Ks. Jan Antoni Peres
po dwóch miesi cach doszed  do przekonania, e ko ció  w. Piotra nie by
najw a ciwszym miejscem dla Polaków. Zamieszkiwali oni w innych, odleg ych
od wi tyni dzielnicach Porto Alegre, st d te  odleg o  utrudnia a regularne
uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii. Poszukiwano wi tyni po o onej bli ej
miejsca zamieszkania polskich imigrantów. Zwrócono uwag  na ko ció  w.
Gerarda. Skierowano pro b  do miejscowego proboszcza, aby udost pni
Polakom wspomnian  wi tyni , aby w niej by y sprawowane Msze dla polskiej
wspólnoty. Duchowny nie tylko udost pni  Polakom ko ció  w. Gerarda, ale
tak e odda  do ich dyspozycji sal  parafialn , by mogli organizowa  swoje
miesi czne zebrania. By  to lipiec 1930 r. Od tego miesi ca w ka d  niedziel
i wi ta imigranci polscy mieli swoje Msze w. sprawowane przez ks. Jana
A. Peresa.

W tym te  okresie nast puje konsolidacja polskich imigrantów katolików
powo uj cych do ycia „Stowarzyszenie katolickie Matki Boskiej

6 Zdzis aw  Malczewski  TChr, Obecno  Polaków i Polonii w Rio de Janeiro, Oddzia  Lubelski
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Lublin 1995, s. 25 – 29.

7 Ks. Jan Antoni PERES, syn Hiszpana, Augusta Peres i Franciszki Hamerskiej. Urodzi  si
3 marca 1887 r. w Linha Azevedo Castro, Colônia Conde d’Eu (aktualnie: Garibaldi - RS).
Studiowa  w Parcú Novo i Porto Alegre. 30 listopada 1911 r. przyj  wi cenia kap a skie.
Prymicje odprawi  8 grudnia 1911 r. w Guarani das Missões (RS). Najpierw pe ni  funkcj
proboszcza w parafii w Mariana Pimentel, a nast pnie w Vista Alegre, gdzie podnosi  poziom
duchowy i materialny wiernych polskiego pochodzenia. Wspiera  studentów i seminarzystów.
Anga owa  nauczycieli do szkó , propagowa  pras , czytelnictwo. Na plebanii w Vista Alegre
zorganizowa  bibliotek  dla kolonistów. Pe ni  funkcj  duszpasterza objazdowego Polaków
w archidiecezji Porto Alegre. Tak wi c odwiedza  kolonie polskie w: São Luís da Casca, Ernesto
Alves, Capoeiras (aktualnie: Nova Prata), Alfredo Chaves (aktualnie: Veranópolis), Santa
Bárbara,  Santa Teresa.  W lutym 1929 r.  zorganizowa  trzydniowy wiec polski  w Vista Alegre.
W 1930 r. zosta  kanclerzem kurii arcybiskupiej w Porto Alegre. Urz d pe ni  przez dwadzie cia
lat. W tym samym okresie otacza  opiek  duszpastersk  Polaków zamieszkuj cych w stolicy
stanu Rio Grande do Sul. Nabo e stwa dla Polaków odprawia  w ko ciele w. Gerarda w Porto
Alegre. Otrzyma  godno  pra ata. Nale a  do wybitnych przedstawicieli duchowie stwa
archidiecezji  Porto  Alegre.  Zmar  6  czerwca  1955  r.  Zob.  Z.  Malczewski  TChr, W trosce nie
tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba 2001, s. 165.
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Cz stochowskiej”. Od chwili powstania tego zwi zku w ród naszych rodaków
pojawi a si  my l posiadania w asnego ko cio a, gdzie mogliby nie tylko
uczestniczy  we Mszy w. niedzielnej, ale tak e kultywowa  w nim tradycje
religijne przywiezione z dalekiej Polski. Przyst piono do realizacji tego
zamierzenia bardzo szybko, jak na owe czasy. W dniu 2 pa dziernika 1932 r.
odby a si  uroczysto  po wi cenia kamienia w gielnego pod buduj cy si
polski ko ció  przy Avenida Eduardo (aktualna nazwa: Presidente Roosevelt). Za
patronk  wi tyni wybrano Matk  Bosk  Cz stochowsk . Rozpocz ta budowa
post powa a dosy  szybko. Budowa nowego ko cio a zako czona zosta a
w kwietniu 1934 r. Po wi cenie nowego ko cio a dedykowanego Matce Boskiej
Cz stochowskiej nast pi o 29 kwietnia 1934 r. i ks. pra at Jan Antoni Peres
odprawi  w nim pierwsz  Msz  w. Od tego dnia w ka d  niedziel  i wi ta
ks. Peres sprawowa  dla Polaków Msze w. W nowej wi tyni zaspakaja
duchowe potrzeby imigrantów polskich: regularne sprawowanie Mszy w.,
pos uga w konfesjonale, nauka religii dzieci. Ponadto ks. Peres za o y
Apostolstwo Modlitwy, które przez d ugie lata podtrzymywa o w ród Polaków
mieszkaj cych w Porto Alegre ducha wiary.

Nie mo na zapomnie , e g ównym obowi zkiem ks. Peresa by o
urz dowanie - w charakterze kanclerza - w kurii metropolitalnej. Dlatego te  od
d u szego czasu ks. Peres zd a  do przekazania duszpasterstwa polskiego przy
ko ciele Matki Boskiej Cz stochowskiej sta emu opiekunowi wspólnoty
polonijnej. W urzeczywistnieniu jego zamierze  pomog a wizyta biskupa
Teodora Kubiny, ordynariusza cz stochowskiego, który wracaj c
z Mi dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires,
w Argentynie, odwiedza  o rodki emigrantów polskich w Brazylii. Polski
hierarcha odwiedzi  tak e Polaków zamieszkuj cych w Porto Alegre.
W porozumieniu z arcybiskupem João Batista Beckerem (1870 - 1946),
metropolit  Porto Alegre, postanowiono o sta ej obecno ci polskiego kap ana
przy ko ciele Matki Boskiej Cz stochowskiej. W pocz tkach grudnia 1934 r.
zwrócono si  z pro b  do kardyna a Augusta Hlonda, Prymasa Polski
o przys anie ksi dza do pos ugi rodakom w Porto Alegre. Ju  w drugiej po owie
kwietnia 1935 r. przyjecha  z Polski ks. Antoni Bia ow s8 i obj  obowi zki
duszpasterskie przy ko ciele Matki Boskiej Cz stochowskiej. Niestety jego pobyt
w  Porto  Alegre  by  bardzo  krótki.  Trwa  do  maja  1935  r.  Jak  pisze  ks.  Jan

8 Ks.  Antoni  Bia ow s,  urodzi  si  7  grudnia  1891  r.  we  wsi  owce  w  rodzinie  Kazimierza
i Salomei z Walczaków. wi cenia kap a skie przyj  30 kwietnia 1916 r. Przez dwa lata by
wikariuszem parafii Rokitnica, przez nast pne dwa w parafii Tulig owy, nast pnie przez pó  roku
by  administratorem parafii Kobylany. Na pocz tku 1921 r. zosta  mianowany wikariuszem
w migrodzie Nowym. Dnia 15 wrze nia 1921 r. otrzyma  zadanie zorganizowania parafii
w Gdeszynie. Pracowa  tu nieco ponad rok i 28 listopada 1922 otrzyma  nominacj  na
administratora parafii Rzeplin, a w 1931 w parafii Surhów. W 1933 r. stara  si  o pozwolenie do
pos ugi w Brazylii. Dalsze losy ksi dza s  nieznane. Tak  informacj  znalaz em w portalu parafii
Gdeszyn. http://www.parafia-gdeszyn.pl (6 sierpnia 2010 r.).
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Wróbel  CM,  ks.  Bia ow s  nie  umia ,  albo  nie  potrafi  dostosowa  si  do
wymaga  miejscowej kurii biskupiej. St d te  jego odsuni cie od pe nienia
pos ugi duszpasterskiej wprowadzi o wiele zamieszania w ród polskich
imigrantów, szczególnie tych s abo u wiadomionych religijnie. Niestety dosz o
nawet do rozbicia wspólnoty polskiej i za o enia ko cio a narodowego. Kolonia
polska ciesz ca si  dot d dobr  opini  w Porto Alegre na skutek tego
niepotrzebnego rozbicia utraci a na presti u w ród innych wspólnot
imigranckich9.

Po burzliwym pobycie ks. Bia ow sa w ród Polaków w Porto Alegre,
kuria metropolitalna mianowa a ks. Aleksandra Studzi skiego duszpasterzem
kolonii polskiej. Ks. Studzi ski przez równie krótki okres pe ni  pos ug  w ród
imigrantów polskich, bo od listopada 1936 r. do marca 1937 r.
Najprawdopodobniej roz am duchowy w kolonii polskiej, napotykane trudno ci i
przeciwno ci spowodowa y skrócenie jego pracy i opiek  przy ko ciele Matki
Boskiej Cz stochowskiej.

Kuria Metropolitalna stara a si  o to, aby zapocz tkowana opieka
duszpasterska w ród polskich imigrantów w Porto Alegre by a kontynuowana.
Z tego te  powodu zwróci a si  z pro b  do ksi y misjonarzy (Wincentynów)
w Kurytybie o przej cie opieki duchowej nad Polakami. Ks. Ludwik Bronny CM
pe ni cy pos ug  wizytatora ksi y misjonarzy pozytywnie odniós  si  do pro by
kurii z Porto Alegre. W pocz tkach 1937 r. uda  si  do Porto Alegre wraz z ks.
Józefem Kie czewskim CM10 i powierzy  mu opiek  duszpastersk  nad rodakami
w tym mie cie.

9 Ks. Lourenço Biernaski CM przedstawiaj c sylwetk  ks. Józefa Kielczewskiego CM wspomina
o podziale mi dzy rodakami w Porto Alegre z powodu obecno ci ks. Marcina Kuszla z Polskiego
Ko cio a Narodowego, siej cego podzia  i herezje. Lourenço Biernaski, Quem foram, o que
fizeram, esses Missionários..., Curitiba 2003, s. 83; Zob. tak e: Archiwum autora. Pe. L.
Biernaski  CM  „Porto  Alegre/RS  -  Nossa  Senhora  do  Monte  Claro  –  1937”,  msps.  Wi cej  na
temat ks. Marcina Kuszla mo na znale  w mojej publikacji: W s u bie Ko cio a i Polonii.
Towarzystwo Chrystusowe:…, dz. cyt., s. 180 – 183 (w cznie z przypisami).

10 Ks. Józef Kielczewski, syn Teofila i Apolonii z domu Wola ska, urodzi  si  17 grudnia 1902 r.
w opienno pow. W growiec. Przed wybraniem stanu duchownego, uko czy  studia
farmaceutyczne i jako o nierz (sanitariusz) walczy  w 1920 r. w szeregach Wojska Polskiego
przeciw Rosji sowieckiej. Studia filozoficzno-teologiczne uko czy  w Wy szym Seminarium
wincentynów w Krakowie. 29 grudnia 1929 r. przyj  wiecenia kap a skie. W 1930 r. przyby
do Brazylii. W pierwszych latach pracowa  jako wikariusz w parafiach w: Cruz Machado, Ivaí,
Paraguaçu, Guarani das Missões. W latach 1937-1940 pe ni  pos ug  w ród imigrantów polskich
w Porto Alegre. Z kolei by  proboszczem w: Guarani das Missões (1940-1944), Prudentópolis
(1945-1948), São Mateus do Sul (1949-1952). Nast pnie, w latach 1953-1956, pe ni  funkcj
rektora domu centralnego ksi y wincentynów i ko cio a pod wezwaniem w. Wincentego w
Kurytybie. Kolejnymi miejscami pos ugi ks. Józefa Kielczewskiego by y: Abranches (proboszcz:
1957 r.), Prudentópolis (proboszcz: 1958-1960), Itaiópolis (proboszcz: 1961-1967), Contenda
(proboszcz: 1968-1970), Kurytyba (prze o ony domu i proboszcz parafii w. Wincentego:
1971 r.). Po wylewie krwi do mózgu, wy czy  si  z aktywnej pracy duszpasterskiej i zamieszka
kolejno w: Orleans, Contenda, Itaiópolis i domu centralnym ksi y wincentynów w Kurytybie.
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Ks. Józef Kie czewski CM, dzi ki swojemu serdecznemu podej ciu do
Polaków, jak te  w kontaktach z kuri , zyska  sobie ich przychylno
i yczliwo . Otrzyma  wi c z kurii metropolitalnej wszelkie uprawnienia do
pe nienia pos ugi duszpasterskiej przy ko ciele polskim. Z po wi ceniem
i duszpastersk  trosk  odda  si  pos udze swoim rodakom. Zreorganizowa
Apostolstwo Modlitwy, za o y  stowarzyszenie „Dzieci Maryi”, a dla m odszych
dzieci „Chór Anio ów Stró ów”. Odwiedza  rodziny polskie, chodz c „po
kol dzie” i zach caj c do uczestnictwa w yciu religijnym przy polskim ko ciele.
Dzi ki kol dzie ks. Kie czewskiego umocniona zosta a jedno  w ród
imigrantów polskich i ich potomków. Ponadto odda  si  pracy spo eczno-
narodowej. Poza spe nianiem obowi zków w Porto Alegre, na zlecenie kurii
udawa  si  do osiedli polskich, gdzie umacnia  Polaków w wierze i mi o ci do
starej ojczyzny. Odwiedza  tak e górników w kopalniach w gla w São Jerônimo,
czy inne o rodki polskie, gdzie nie by o sta ego duszpasterza polskiego.
Towarzyszy  arcybiskupowi Beckerowi w wizytacjach pasterskich w parafiach,
gdzie mieszkali Polacy.

Z  dniem  17  listopada  1939  r.  ks.  Józef  Kie czewski  CM  zosta
przeniesiony z Porto Alegre do Guarani das Missões. Na jego miejsce prze o eni
zakonni mianowali ks. Jana Wróbla CM11 duszpasterzem Polaków w Porto
Alegre. Nowy duszpasterz przez kilkana cie lat odda  si  ca ym sercem pos udze
wspólnocie polskiej, jak te  i wiernym innych narodowo ci12. Dzi ki
zaanga owaniu ks. Wróbla CM doprowadzono do ko ca budow  wi tyni Matki
Boskiej Cz stochowskiej, której budowa by a zapocz tkowana w 1932 r. przy
ulicy Presidente Roosevelt 920.

Zmar  21 marca 1973 r. Kurytybie. Zob.: Zdzis aw Malczewski TChr, W trosce nie tylko
o rodaków …,  dz.  cyt.,  s.  131;  Lourenço  Biernaski, Quem foram, o que fizeram..., dz. cyt.,
s. 81-85.

11 Ks.  Jan  Wróbel  CM,  syn  Piotra  i  Franciszki  z  domu  Skiba,  urodzi  si  14  czerwca  1881  r.
w Bogucicach, na l sku. Wst pi  do zgromadzenia misyjnego Ksi y wincentynów
w Krakowie. wi ceni kap a skie przyj  3 maja 1908 r. z pos ugi biskupa Anatola Nowaka.
Zosta  wyznaczony do pracy duszpasterskiej w ród polskich emigrantów w Brazylii. 18 sierpnia
1908 r. przyby  do Kurytyby. Pe ni  pos ug  w: Abranches (1908 – 1911), Rio Claro do Sul
(gdzie pracowa  przez dziewi  lat). Z kolei zosta  przeniesiony do Guarani das Missões – RS,
gdzie równie  sp dzi  9 pracowitych lat. W latach 1939 – 1956 by  kapelanem w ród Polonii w
Porto Alegre. Nast pnie w latach 1956 – 1967 przebywa  w domu centralnym ksi y misjonarzy
i pe ni  funkcj  proboszcza Polaków w parafii w. Wincentego. W parafii da  si  pozna  jako
troskliwy duszpasterz swoich rodaków. Zmar  28 wrze nia 1967 r. Jego cia o spoczywa na
cmentarzu w kurytybskiej dzielnicy Abranches. Zob.: Lourenço Biernaski, Quem foram, o que
fizeram ..., dz. cyt., s. 48 - 50.

12 Ks. Jan Wróbel CM., Szkic historyczny ycia religijnego Polaków w Porto Alegre, w: Kalendarz
„Ludu” 1953, s. 115-117.
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W 1956 r. ks. Jan Wróbel CM zosta  przeniesiony do Kurytyby, a na jego
miejsce zosta  wyznaczony ks. Jan Pito  CM13. Poza polonijn  prac
duszpastersk  w Porto Alegre obs ugiwa  tak e wspólnoty polskie na terenie
stanu Rio Grande do Sul, kiedy zosta  mianowany rektorem Polskiej Misji
Katolickiej. Ponadto za o y  chór, przedszkole i ulepszy  dzia alno  pomocy
charytatywnej.

Ks. Jan Pito  CM jako rektor PMK w Brazylii przeniós  si  do Kurytyby.
Na jego miejsce do obs ugi Polonii w Porto Alegre zosta  wyznaczony ks. Leon
Piotr Lisiewicz CM14. W dniu 22 listopada 1962 r. obj  pos ug  przy ko ciele
polskim w Porto Alegre. Podczas swojego pos ugiwania w ród Polonii
portoalegre skiej: za o y  zespó  polskiego folkloru „Jovem Polônia” (Jupol),
kontynuowa  prac  duszpastersk  i charytatywn  w ród potrzebuj cych,
zorganizowa  katechez  dla doros ych i dzieci. Pod jego kierunkiem
4 pa dziernika 1969 r. rozpocz to budow  domu w. Wincentego a Paulo przy
ul. Presidente Franklin Roosevelt 910. Uroczysta inauguracja tego domu

13 Ks. Jan Pito  CM, syn Jakuba i Bronis awy z domu Ustupski, urodzi  si  3 lutego 1909 r.
w Ko cielisku ko o Zakopanego. 27 sierpnia 1925 r. wst pi  do zgromadzenia w. Wincentego
a Paulo. wi cenia kap a skie przyj  10 wrze nia 1933 r. w Krakowie. 8 grudnia 1933 r.
przyby  do Brazylii. Pracowa  jako duszpasterz w parafiach ksi y Misjonarzy w. Wincentego
(Alto Paraguaçu, Guarani das Missões, Ivai, Irati, Kurytyba, Porto Alegre). 16 wrze nia 1959 r.
przyj  obywatelstwo brazylijskie. W latach 1962-72 pe ni  funkcj  rektora Polskiej Misji
Katolickiej w Brazylii. ywo zajmowa  si  yciem Polonii brazylijskiej. Pozostawi  wiele
opracowa  na temat emigracji polskiej w Brazylii. W siedzibie ksi y misjonarzy w. Wincen-
tego w Kurytybie zorganizowa  jedyne w swoim rodzaju archiwum Polonii brazylijskiej.
Wspó pracowa  ze Studium Polonijnym Uniwersytetu Jagiello skiego oraz Komitetem Bada
Polonii Zagranicznej Polskiej Akademii Nauk. W 1974 r. powróci  do Polski. Odznaczony zosta
krzy em komandorskim orderu Odrodzenia Polski Zob.: Zdzis aw Malczewski TChr, S ownik
biograficzny Polonii brazylijskiej,  Warszawa  2000,  s.  68.  Ks.  Jan  Pito  CM zmar  23  stycznia
2006 r. w Ko cielisku.

14 Ks. Leon Piotr Lisiewicz CM, urodzi  si  5 czerwca 1928 r. w Zb szyniu ko o Nowego Tomy la
(ziemia pozna ska). W 1947 r. wst pi  do zgromadzenia misyjnego ksi y wincentynów
w Krakowie, gdzie studiowa  filozofi  i teologi . wi cenia kap a skie przyj  21 czerwca
1953 r. przez pos ug  biskupa Franciszka Jopa. Od grudnia 1953 r. do czerwca 1958 r. Pe ni
pos ug  kap a sk  w Warszawie, jako katecheta w parafii Krzy a wi tego oraz kapelan
szpitalny. 2 listopada 1958 r. przyby  do Brazylii, aby realizowa  misj  swojego zgromadzenia
zakonnego. Pocz tkowo, przez pierwsze 4 lata pracowa  w parafii Órleans, po o onej
w dzielnicy Kurytyby. Zorganizowa  w ród dzieci grup  folkloru polskiego w Dom Pedro
i Órleans. 21 listopada 1962 r. zosta  przeniesiony do Porto Alegre, gdzie przy ko ciele polskim
Matki Boskiej Jasnogórskiej pe ni  pos ug  kapelana w ród Polonii w stolicy Rio Grande do Sul.
Zmar  po d ugim cierpieniu 22 stycznia 2010 r. o godz. 2,o po pó nocy w szpitalu w Porto Alegre
w 82 roku ycia. Rano cia o zosta o przewiezione do ko cio a polskiego Matki Boskiej
Jasnogórskiej, gdzie pozosta o wystawione do godz. 15,oo. Uroczystej Msz w. koncelebrowanej
pogrzebowej przewodniczy  biskup José Bohn - biskup pomocniczy archidiecezji Porto Alegre.
Ze wspomnianym hierarch  koncelebrowali: ks. Dirceu Keller – prze o ony prowincji ksi y
wincentynów, ks. Hubert Sinka, ks. Ilson Hubner i kilku kap anów diecezjalnych.  Zob.:
Ks. Lourenço Biernaski CM., „Odszed  Pasterz Polonii”, In: „Echo Polskiej Misji Katolickiej
w Brazylii”, Kurytyba, stycze -luty 2010, nr 5 – 1/2010, s. 9 - 10.
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nast pi a 5 maja 1977 r. W uroczysto ci uczestniczy  biskup Domingos
Wisniewski, ks. Ladislau Biernaski i ks. Tadeusz Dziedzic. Kolejnym
przedsi wzi ciem ks. Lisiewicza by o zainaugurowanie w 1973 r. dzia alno ci –
usytuowanego przy Av. Pátria 307 - domu im. Maksymiliana Kolbe (Lar
Maximiliano Kolbe) maj cego na celu prowadzenie edukacji i opieki spo ecznej.
W 2001 r. zmieniono pierwotn  nazw  domu na o rodek pomocy spo ecznej
ks. Leona (Unidade Assistencial Pe. Léo). Przy tym bardzo rozwini tym o rodku
prowadzone s  ró norodne prace charytatywne i spo eczne ukierunkowane na
osoby pochodz ce z najubo szych warstw spo ecznych. Trzeba dostrzec
w prowadzeniu tych prac charytatywnych bardzo oddanych sióstr s u ebniczek
pleszewskich. To w a nie siostry s u ebniczki sta y si  praw  r k  ks. Leona
i zaj y si  ubogimi. Ks. Lisiewicz zaanga owany w pracy charytatywnej nie
zaniedbywa  swoich obowi zków wobec wspólnoty polonijnej. Przy ko ciele
Matki Boskiej Jasnogórskiej prowadzi  duszpasterstwo polskie, odwiedza
rodziny polskie i polonijne w ramach „kol dy”15. Dzi ki jego zaanga owaniu
odnowiony zosta  polski ko ció , zbudowany nowy o tarz marmurowy, oraz
namalowane freski przedstawiaj ce obrazy z Polski. Ks. Lisiewicz w ród Polonii
w Porto Alegre pe ni  pos ug  duszpastersk  przez 48 lat16. Jak zaznacza
ks. Lourenço Biernaski CM, ks. Leon pracowa  aktywnie w ród Polonii do ko ca
swego ycia. W ostatnich latach, kiedy chorowa , wspierali go w pos udze
duszpasterskiej wspó bracia ze zgromadzenia misyjnego: ks. Clístenes Natal
Bósio, ks. Hubert Sinka. Równie  we wcze niejszym okresie, kiedy udawa  si
na wakacje do Polski zast powali go: ks. Wiktor Paszek, ks. Jan Kulaga17.

Dowiaduj c si  od ks. Lourença Biernaskiego o zamiarze opuszczenia
kapelanii polskiej w Porto Alegre przez zgromadzenie ksi y wincentynów
przeprowadzi em w godzinach porannych 27 kwietnia 2010 r. rozmow  z ks.
Dirceu Kellerem, prowincja em ksi y misjonarzy (wincentynów) odno nie tej
kapelanii. Ks. Keller w trakcie naszej rozmowy potwierdzi  t  informacj .
Szcz liwie si  z o y o, e pod koniec kwietnia odbywa a si  VII Kapitu a
Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Ameryce Po udniowej (27-28
kwietnia 2010). Uczestnicz c w tym wa nym wydarzeniu (w charakterze
delegata z wyboru), w drugim dniu obrad mia em mo no , jako rektor PMK
przedstawi  najwa niejsze wyzwania, jakie stoj  przed duszpasterstwem polskim
w Brazylii. Zwróci em si  z gor cym apelem do cz onków Kapitu y, aby
Prowincja chrystusowców zainteresowa a si  mo liwo ci  przej cia kapelanii
polskiej w Porto Alegre po ksi ach misjonarzach. Uczestnicz cy w Kapitule
Prze o ony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki TChr

15 Pe. Leon Piotr Lisiewicz CM., “Histórico da igreja Nossa Senhora do Monte Claro capelania dos
poloneses – Porto Alegre/”, In: Iprosul – Informativo da Província do Sul, Ano XXVIII – No 143
– julho/setembro 2002, s. 38-41.

16 Ks. Lourenço Biernaski CM., „Odszed  …”, art. cyt., s. 10.
17 Ten e, „Porto Alegre/RS ...”, art. cyt., s. 3.
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wyrazi  pragnienie udania si  do Porto Alegre, aby na miejscu zapozna  si
z rzeczywisto ci  tamtejszej wspólnoty polonijnej. Z mojej strony przedstawi em
gotowo  towarzyszenia Prze o onemu Generalnemu w tej podró y. Ponadto
zobowi za em si  do poinformowania niektórych rodaków w Porto Alegre o tej
wizycie, aby powiadomili jak najwi ksz  liczb  Polaków o przybyciu
Prze o onego Generalnego do Porto Alegre. Dnia 29 kwietnia 2010 r. ponownie
uda em si  do domu prowincjalnego ksi y Wincentynów, gdzie spotykali my
si  z ks. Dirceu Kellerem, prowincja em ksi y misjonarzy (wincentynów).
G ównym celem tego spotkania by a kwestia kapelanii polskiej w Porto Alegre.
W spotkaniu uczestniczyli ks. Lourenço Biernaski i ks. Benedykt Grzymkowski
TChr, kanclerz PMK. Prze o ony Prowincji ksi y misjonarzy poinformowa  nas
oficjalnie o podj tej ju  decyzji wycofania si  zgromadzenia z duszpasterstwa
polonijnego w Porto Alegre. Poprosi em, aby ks. Dirceu Keller poinformowa
kapelana Polonii ks. Huberta Sink  CM o planowanej - na niedziel  1 maja br. -
wizycie ks. Genera a Tomasza Sielickiego TChr w Porto Alegre i pragnieniu
spotkania z tamtejsz  wspólnot  polonijn .  W dniach 1-2 maja 2010 r. mia em
mo no  towarzyszy  ks. Tomaszowi Sielickiemu TChr, Prze o onemu
Generalnemu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w podró y
do Porto Alegre.

Podczas pierwszego dnia naszego pobytu w stolicy stanu Rio Grande do
Sul poznali my histori  tamtejszej wspólnoty polonijnej, jak te  odwiedzili my
siedzib  Towarzystwa „Polonia”. W bibliotece (licz cej oko o 5 tys. woluminów)
tego zas u onego stowarzyszenia polonijnego mia em mo no  pozna  córk
znanej dzia aczki p. Figurskiej. W niedziel  sprawowali my Msz  w.
koncelebrowan . Ks. Genera  przewodniczy  Eucharystii i wyg osi  homili .
Koncelebrowa  ks. Hubert Sinka CM, kapelan tamtejszej wspólnoty oraz ni ej
podpisany. Po Mszy w. w ko ciele wraz z rodakami mieli my okazj  do
rozmowy i wymiany pogl dów na temat przysz o ci kapelanii polskiej w Porto
Alegre. W ko ciele polskim pozna em tym razem syna - innego wielkiego
dzia acza i chlub  Polonii nie tylko Porto Alegre - in . Edmunda Gardoli skiego.
Z tego zebrania z przedstawicielami wspólnoty polonijnej wynios em g bokie
przekonanie, jak bardzo im zale y, aby mieli zapewnion  opiek  duszpastersk
przez polskiego kap ana. Przedstawiciele m odszej generacji polonijnej, ju
urodzeni w Brazylii, w swoich wypowiedziach ukazywali o wiele g bsze
zainteresowanie yciem religijnym. Mo na by o odnie  wra enie, e poszukuj  i
pragn  czego  wi cej, ani eli tylko czystego zaspakajania polskiej pobo no ci
poprzez kultywowanie religijnych tradycji wyniesionych ze swoich rodzin. Dla
tych m odych Polonusów kapelania polska winna by  nie tylko stra nikiem
polskiej religijno ci, ale nade wszystko winna im pomaga  w pog bianiu ich
wiadomo ci chrze cija skiej i prze ywaniu wiary w sposób o wiele g bszy

i bardziej osobisty.
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Po spotkaniu w polskiej wi tyni kapelan Polonii ks. Hubert wraz
z kilkoma liderami zaprosili nas na obiad do restauracji prowadzonej przez
Brazylijczyka polskiego pochodzenia wywodz cego si  z regionu po udniowej
Parany. Podczas posi ku by a równie  okazja do rozmowy o perspektywach,
jakie pojawiaj  si  na najbli sz  przysz o  dla Polonii portoalegre skiej.
W trakcie naszego dwudniowego pobytu w Porto Alegre wielk  pomoc  s u y
nam bardzo aktywny i zatroskany o kapelani  i Poloni  Sidnei Ordakowski,
dzia acz „Braspolu”18.

Zas u one zgromadzenie ksi y wincentynów tak dla Ko cio a
i spo eczno ci polonijnej w Brazylii ju  nie prowadzi kapelanii polskiej w Porto
Alegre. Po 73 latach oddanej i owocnej pracy dla wspólnoty polonijnej ksi a
misjonarze odeszli z Porto Alegre. Z pewno ci  pragn  bardziej skoncentrowa
swój wysi ek na realizacji charyzmatu, jaki wyznaczy  im za o yciel w.
Wincenty a Paulo. Wypowiedzenie wobec tego zgromadzenia zakonnego s ów
podzi kowania za tyle troski i oddania dla spo eczno ci polonijnej w stolicy
stanu Rio Grande do Sul jest z pewno ci  niewystarczaj ce! Wierz  g boko, e
skierowanie do zas u onych i ofiarnych w pos udze polonijnej ksi y
wincentynów staropolskiego „Bóg zap a ” b dzie bardziej adekwatne
i zobowi zuj ce dla tego, kto je wypowiada!

W  okresie,  jaki  dzieli  mnie  od  pobytu  w  Porto  Alegre,  a  do  chwili
pisania tego tekstu wzrasta we mnie g bokie przekonanie o tym, e pos uga
w kapelanii polskiej w Porto Alegre winna sta  si  priorytetem
w duszpasterstwie polonijnym w Brazylii. Zapewnienie tamtejszej wspólnocie
polonijnej obecno ci polskiego kap ana jest o wiele wa niejsze, ani eli
prowadzenie tradycyjnej parafii terytorialnej, w której spotykamy nawet liczn
i dynamiczn  grup  wiernych o polskich korzeniach etnicznych, ale ju  b d c
w kolejnej generacji: czwartej, czy pi tej. Tak  parafi  mo e spokojnie obs u y
ju  miejscowy kap an. Niekoniecznie pochodz cy z Polski, czy polskiego
pochodzenia.

W 1984 r. Prymas Polski Kard. Józef Glemp odwiedzi  o rodki
polonijne w Brazylii i Argentynie. Po powrocie do kraju przygotowa  do
wydania ksi k , w której opisa  swoje spostrze enia. Niech mi b dzie wolno
w ko cowej cz ci tego tekstu zacytowa  s owa ówczesnego Protektora Polonii:
… „Tam gdzie duszpasterstwo polskie jest s abe, s abnie tak e brazylijskie. Przy
lada okazji pojawiaj  si  wyrzuty sumienia, a wi c tak e usprawiedliwienia.
Ksi dz mówi: „Na polskich nabo e stwach ludzi coraz mniej”. Ludzie mówi :
„Ksi a nas nie przynaglaj , nie przyci gaj ”. Aby mie  pe niejszy obraz
polskiego ycia religijnego w Brazylii i Argentynie, trzeba wspomnie
o „szale cach” sprawy polskiej. W wi kszych skupiskach polonijnych, jak
Kurytyba, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, wspólnoty polskie przy

18 „Echo Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii”, maj-czerwiec 2010, nr 7 – 3/2010, s. 8.
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ko cio ach s  bardzo ywe. Wystarczy popatrze  na prac  ks. Stanis awa
obazy, salezjanina, w São Paulo, ks. Leona Lisiewicza, misjonarza w Porto

Alegre, ks. Stefana Kfieci skiego, Brazylijczyka w Getúlio Vargas, i wielu
innych, aby zrozumie , do jakiego stopnia ofiary i po wi cenia mo e
doprowadzi  kap ana gor ca mi o  Ojczyzny”!19.

Mija czas. Pojawia si  pytanie, jak d ugo wspólnota wierz cych
Polaków i ich potomków mieszkaj cych w Porto Alegre mo e czeka  na
zapewnienie jej sta ej opieki duszpasterskiej przez kap ana-rodaka?

19 Józef Kardyna  Glemp, Ko ció  i Polonia, Pallottinum: Pozna -Warszawa 1986, s. 24 – 25.



ukasz Budzy ski

KO CIÓ  KATOLICKI WOBEC KARTY PRAW PODSTAWOWYCH
 OKRESIE PONTYFIKATU PAPIE A BENEDYKTA XVI

Proces integracji europejskiej spe nia w coraz wi kszym zakresie zadanie
polityczne. Nie jest ju  tylko procesem o charakterze ekonomicznym, ale d y
równie  do zbudowania nowej zjednoczonej Europy jako wspólnoty warto ci.
Ten wyznaczony kierunek integracji europejskiej zosta  podtrzymany równie  po
reformie ustrojowej, która nast pi a po podpisaniu Traktatu Lizbo skiego oraz po
przyj ciu Karty Praw Podstawowych (dalej Karta) jako osobnego dokumentu1.
W artykule zostanie podj ta próba zarysowania stosunku Ko cio a katolickiego
do wymiaru aksjologicznego procesu integracji europejskiej wyra onego
w Karcie. W tym celu zostanie oceniona z perspektywy nauczania Ko cio a
katolickiego preambu a do dokumentu oraz wybrane jej artyku y.

Karta sk ada si  z 54 artyku ów uj tych w siedmiu tytu ach (Godno ,
Wolno ci, Równo , Solidarno , Prawa obywatelskie, Wymiar sprawiedliwo ci,
Postanowienia ogólne dotycz ce wyk adni i stosowania Karty) oraz preambu y2.
W preambule do Karty czytamy: „Unia jest zbudowana na niepodzielnych,
powszechnych warto ciach godno ci osoby ludzkiej, wolno ci, równo ci
i solidarno ci; opiera si  na zasadach demokracji i pa stwa prawnego /…/ stawia
jednostk  w centrum swych dzia a ”. Tak sformu owany tekst, który wylicza
fundamentalne warto ci, jest wyrazem aspiracji UE do bycia wspólnot  warto ci.
W stron  postrzegania Europy jako pewnej wspólnoty warto ci ukierunkowuje
si  równie  Ko ció  katolicki. Papie  Benedykt XVI postuluje, aby budowa
nowej Europy by a realistyczna, ale jednocze nie oparta na idea ach3. Oparcie si
na idea ach przy budowie nowej zjednoczonej Europy pokazuje, e dla papie a
Europa ma by  wspólnot  warto ci. Wyraz takiemu postrzeganiu Europy daj
równie  inni przedstawiciele Ko cio a katolickiego. Sekretarz Stanu Stolicy

1 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej,
art. 6, ust.1. W punkcie 8 czytamy: Unia uznaje prawa, wolno ci i zasady okre lone w Karcie
praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r., w brzmieniu dostosowanym
12 grudnia 2007 r. w Strasburgu, która ma tak  sam  moc prawn  jak Traktaty

2 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2007/C 303/01; Wyja nienia
dotycz ce Karty Praw Podstawowych, Dz. Urz. UE 2007/C 303/02.

3 Benedykt XVI do uczestników spotkania z okazji 50. rocznicy Traktatów Rzymskich, Biuletyn
OCIPE Ko ció  w Europie, nr 27, 2007, s. 4.
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Apostolskiej Tarcisio Bertone stwierdza, e „Europa jest »ojczyzn « warto ci”4.
Natomiast w o wiadczeniu Prezydium Komisji Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej czytamy: „do wiadczenie pokazuje, e Unia Europejska nie jest
tylko konstrukcj  polityczn  i gospodarcz . Opiera si  na poszukiwaniach
duchowych, intelektualnych i kulturowych”5. Osi gni cie idea ów, na których ma
opiera  si  zjednoczona Europa, rozumiana tutaj jako pewne dobro, wydaje si
by  mo liwa przy wykorzystaniu odpowiedniej struktury polityczno-prawnej6.
Dlatego Ko ció  katolicki anga uje si  aktywnie w debat  nad kszta tem tej
struktury, a jednym z jej aspektów jest omawiana tutaj Karta.

Debata nad kszta tem dokumentu, który mia  by  jednocze nie
manifestacj  sytemu warto ci Unii Europejskiej, ukaza a trudno ci
z wypracowaniem kompromisu co do tre ci Karty. Podpisanie tzw. protoko u
brytyjskiego przez dwa pa stwa7, pokazuje jak dalece nieosi galne jest jeszcze
porozumienie w tym wymiarze. Równie  Ko ció  katolicki w czasie prac nad
tym dokumentem wyra a  sprzeciw co do niektórych zapisów. Dotyczy  on
g ównie invocatio Dei oraz odniesienia do dziedzictwa chrze cija skiego
w preambule Karty. W wersji ostatecznej, przyj tej na mocy Traktatu
Lizbo skiego, nie ma odniesienia do Boga i chrze cija stwa, s  natomiast
ciekawe ró nice redakcyjne. Wersja angielska ma form Conscious of its
spiritual and moral heritage. Ograniczenie si  do dziedzictwa duchowego
i moralnego wyst puje równie  w wersjach francuskich i hiszpa skich. W wersji
niemieckiej natomiast jest geistig-religiosen und sittlichen Erbes. Na dziedzictwo
duchowo-religijne i moralne powo uje si  równie  wersja j zykowa polska.
Ró nice te s  odbiciem konfliktu jaki mia  miejsce na forum Konwentu, który
wynika  z ró nych tradycji konstytucyjnych pa stw cz onkowskich. Aby
zobrazowa  jego si , mo na w tym miejscu przytoczy  wspomnienie Jacques
Santera, który tak opisuje to zdarzenie: „dyskusja prowadzona przez wiele dni
w gor czkowej atmosferze przypomina a czasami rozmowy religijne, jakie
toczy y si  niegdy  w starej Europie, czy te  przypomina a spory mi dzy
Ko cio em wschodnim a zachodnim”8.

4 T. Bertone, Czynnik religijny a przysz o  Europy, w: Biuletyn OCIPE Ko ció  w Europie, nr 32,
2007, s. 4.

5 O wiadczenie Prezydium COMECE na temat obecnej sytuacji Unii Europejskiej, w: Biuletyn
OCIPE. Ko ció  w Europie nr 7-8, 2005, s.2.

6 Takie stanowisko prezentowa  miedzy innymi Jacques Maritain, który mia  du y wp yw na Paw a
VI, por. J. Grzybowski, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrze cija ska, Warszawa 2007.

7 Protokó  nr 7 (klauzura opt-out) do traktatu lizbo skiego. Ogranicza stosowania w ca o ci
przepisów Karty wobec obywateli Wielkiej Brytanii i Polski. Jednak ka dy z tych dwóch krajów
podpisa  protokó  z innych powodów.

8 J. Santer, Spór cywilizacyjny Europy, konferencja pod tytu em Cywilizacyjne zmagania Europy.
W ramach cyklu: Rola Ko cio a katolickiego w procesie integracji europejskiej 2006, s. 23.
Tekst przemówienia dost pny na stronie www.kosciol-europa.org.pl/archiwum.php pobrane dnia
15 pa dziernika 2010.
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Ten kompromis mo na uzna  za pora k  dzia a  Ko cio a katolickiego,
dla którego koncepcja integracji europejskiej jest nie do zamkni cia bez
odniesienia do Boga9 i  tym  samym  budzi  sprzeciw.  Dla  Benedykta  XVI
odwo anie si  w preambule do chrze cija stwa odgrywa istotn  rol
w to samo ci Europy. To samo  ta dla papie a ma charakter wielowymiarowy;
„Jest to bowiem to samo  geograficzna, gospodarcza i polityczna, ale przede
wszystkim historyczna, kulturowa i moralna; to samo , na któr  sk ada si  zbiór
warto ci uniwersalnych, w których kszta towanie chrze cija stwo wnios o swój
wk ad, nie tylko odgrywaj c w ten sposób rol  historyczn , ale przyczyniaj c si
do powstania Europy”10.

Prób  zdefiniowania takiej to samo ci jest w a nie Karta. Próbuje ona
wskaza  na podstawowe warto ci i dziedzictwo, na którym oparta jest unijna
to samo . To samo czyni Benedykt XVI, gdy mówi o to samo ci, na któr
sk ada si  zbiór uniwersalnych warto ci11. Dla Unii Europejskiej sta o si  to
wa niejsze po Traktacie Lizbo skim, gdzie na mocy art. 47 TUE, Unia
Europejska uzyska a osobowo  prawn , staj c si  tym samym jednolit
organizacj  mi dzynarodow . Jednocze nie Karta wskazuje, i  to samo  t
tworz  tradycje poszczególnych narodów i krajów, czego przyk adem jest
nast puj cy fragment preambu y: „Unia przyczynia si  do ochrony i rozwoju
tych wspólnych warto ci szanuj c przy tym ró norodno  kultur i tradycji
narodów Europy, jak równie  to samo  narodow  Pa stw Cz onkowskich
i organizacj  ich w adz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym
i lokalnym”. Dla papie a to samo  poszczególnych narodów jest ród em
wspólnej europejskiej to samo ci: „nie mo na my le  o zbudowaniu
prawdziwego europejskiego «wspólnego domu», nie bior c pod uwag
to samo ci narodów yj cych na tym naszym kontynencie”12. Tym samym
wydaje si , e w omawianym aspekcie nauczanie papie a jest zbie ne
z za o eniem autorów Karty.

Przechodz c jednak do analizy wybranych artyku ów Karty, mo na
zauwa y , i  poszczególne jej zapisy s  bardzo ró nie oceniane na gruncie
ko cielnym. I tak w art. 1 autorzy Karty pisz : „Godno  cz owieka jest
nienaruszalna”. Zgodnie z wyja nieniem do tego artyku u, godno  zosta a
uznana za fundament pozosta ych praw cz owieka. Jest ona równie  wymieniona

9 S. Raabe, przemówienie w ramach konferencji zatytu owanej Cywilizacyjne zmagania Europy.
z cyklu: Rola Ko cio a katolickiego w procesie integracji europejskiej 2006, s. 14. Tekst
przemówienia dost pny na stronie www.kosciol-europa.org.pl/archiwum.php pobrane dnia
15 pa dziernika 2010.

10 Przemówienie Ojca wi tego Benedykta XVI do uczestników kongresu zorganizowanego przez
Komisj  Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), 24 marzec 2007.

11 Przemówienie Ojca wi tego Benedykta XVI do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy
Stolicy Apostolskiej 11 stycznia 2010 r.

12 Przemówienie Ojca wi tego Benedykta XVI do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy
Stolicy Apostolskiej 11 stycznia 2010 r. www.vatican.va
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w preambule jako jedna z czterech „niepodzielnych i uniwersalnych warto ci”.
Jednocze nie kategoria godno ci staje si  punktem odniesienia przy interpretacji
pozosta ych praw. Jako, e jest to warto  zasadnicza, która „musi by
szanowana i chroniona” dopuszcza si  ograniczenie, którego  z praw, gdyby
mia o ono narusza  kategori  godno ci cz owieka.

Przyj cie godno ci za warto  wyj ciow  koreluje z przyj t  przez
Ko ció  katolicki antropologi . Ko ció  katolicki sam  koncepcj  prawa
naturalnego wyprowadza z poj cia godno ci. Oczywi cie ze wzgl du na
charakter instytucji, Ko ció  na uzasadnienie swego nauczania b dzie szuka  racji
zarówno religijnych, które b d  czytelne dla osób zwi zanych z Ko cio em i jego
nauczaniem oraz racji, które mo na wyprowadzi  na drodze rozumowania,
skierowanych do osób nie b d cych cz onkiem Ko cio a. To stanowisko zostaje
podtrzymana przez Benedykta XVI, który w encyklice Caritas in Veritate pisze:
„w tym zakresie nauka spo eczna Ko cio a wnosi swój specyficzny wk ad,
którego podstaw  jest stworzenie cz owieka »na obraz Bo y« (Rdz1,27). Z tego
wynika nienaruszalna godno  osoby ludzkiej, jak i transcendentna warto
naturalnych norm moralnych”13. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard.
Tarcisio Bertone mówi, i  przy budowie Unii Europejskiej „istniej  »progi«
respektowania ludzkiej godno ci”, których nie mo na przekracza 14. Poj cie
godno ci cz owieka, w wymiarze ochrony lub jej braku, ma by  kryterium
zaanga owania si  w konkretny projekt. W tym obszarze mo na stwierdzi
zgodno  stanowiska Ko cio a katolickiego na poziomie tre ci z Kart .
Potwierdza to przedstawiciel strony ko cielnej ksi dz Wojciech Bo oz, gdy pisze
„Unia Europejska w wielu przyj tych dokumentach uwa a zasad  szanowania
godno ci i praw cz owieka za element to samo ci europejskiej i dlatego zachodzi
du a kompatybilno  pomi dzy bioetyk  europejsk  a katolick ”15.

Oceniaj c ten zapis Karty, Ko ció  zwraca równie  uwag  na s ownictwo
jakiego u yto w omawianym dokumencie. Komisja Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej w swoim dokumencie, podkre la, e „w pierwszych artyku ach
Karty Praw Podstawowych mowa jest wci  o »cz owieku« i nie czyni si
ró nicy mi dzy »cz owiekiem« i »osob «. Jednolite s ownictwo by o od chwili
powstania Karty Praw Podstawowych centralnym daniem strony ko cielnej,
poniewa  istnia a obawa, e przez nadawanie odmiennych okre le  ró nym
grupom ludzi (np. nienarodzonym), ma by  gwarantowana jedynie wtórna
ochrona prawna”16.

13 Benedykt XVI, Caritas in veritate, n. 45.
14 T. Bertone, Czynnik religijny a przysz o  Europy,  Biuletyn  OCIPE Ko ció  w  Europie  nr  32,

2007, s. 4.
15  W.  Bo oz  , Ko ció  wobec in vitro, Wiadomo ci KAI, nr 2 (875) niedziela 11 stycznia 2009,

s. 16.
16 Studium sekretariatu COMECE nt. traktatu o ustanowieniu Konstytucji dla Europy- elementy

oceny (cz.2) w: Biuletyn OCIPE Ko ció  w Europie, nr 6, 2005, s. 2.
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Na nie cis o  j zykow  w tym wymiarze wskazuje Marek Piechowiak
pisz c, e w angielskiej wersji j zykowej, która by a podstaw  negocjacji,
pojawia si  poj cie prawa osoby ludzkiej nie za  prawa cz owieka. Jak wskazuje
w „paradygmacie prawnomi dzynarodowym uznana jest teza, e ka dy cz owiek
jest osob  (godno  i prawa przys uguj  niezale nie od cech), natomiast szereg
wspó czesnych propozycji doktrynalnych (np. Petera Singera) zmierza do
powi zania fundamentalnych praw z byciem osob , przy jednoczesnej
argumentacji, e – ze wzgl du na pewne cechy, jako ci – nie ka dy cz owiek jest
osob , zatem niektórzy ludzie, ze wzgl du na ich cechy, nie s  podmiotami
podstawowych praw”17.

W podobny sposób wypowiada si  ksi dz Piotr Mazurkiewicz, który
argumentuje, e pisanie o prawach osoby ludzkiej zamiast o prawach cz owieka
prowadzi do odrzucenia europejskiej tradycji antropologicznej, podej cia
personalistycznego na rzecz personizmu18.

Z perspektywy Ko cio a katolickiego godno  i prawa cz owieka maj
by  gwarantem demokracji i wolno ci19. Dla Ko cio a katolickiego godno
i prawa cz owieka s  gwarantem poprawno ci danego systemu politycznego czy
prawnego. Godno  jako fundament dla pozosta ych praw cz owieka, staje si
punktem odniesienia dla dalszej oceny.

Z perspektywy ko cielnej pewne zastrze enia budzi art. 2 Karty, który
mówi o prawie do ycia. Szczególnie istotny jest ust p pierwszy tego artyku u,
w którym prawo do ycia zosta o zagwarantowane ka demu. Zosta o ono
wyprowadzone z Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych
wolno ci20.  W  tej e  Konwencji  w  art.  2  ust.  1  czytamy  „Prawo  ka dego
cz owieka do ycia jest chronione przez ustaw ”. Analizuj c stanowisko
ko cielne wzgl dem tego zapisu, wydaje si  ono nie budzi  kontrowersji. Jednak
artyku  ten czy si  – z punktu widzenia antropologii jak  przyjmuje Ko ció
katolicki – z  innymi zapisami Karty (szczególnie tymi dotycz cymi problemów
bioetycznych w art. 3 Karty), które w dalszej perspektywie spowoduj
generowanie pola konfliktu, na przyk ad w odniesieniu do ewentualnego
problemu aborcji. Nale y jednak stwierdzi , i  w perspektywie ogólnych za o e
wydaje si , i  art. 2 ust. 1 Karty jest w pe ni kompatybilny z oficjalnym
nauczaniem Ko cio a katolickiego.

17 M. Piechowiak, Karta Praw Podstawowych  UE- wróg czy sprzymierzeniec tradycyjnych
warto ci? w: „Chrze cija stwo – wiat – Polityka”. Zeszyty Spo ecznej My li Ko cio a, nr 3 (7),
2008, s. 25-26.

18 P. Mazurkiewicz, Wokó  karty Praw Podstawowych UE,   w:  „Chrze cija stwo  –  wiat  –
Polityka”. Zeszyty Spo ecznej My li Ko cio a, nr 3 (7), 2008, s. 29-30.

19 W. Bo oz , Ko ció  wobec in vitro,  „Wiadomo ci” KAI, nr 2 (875) niedziela 11 stycznia 2009,
s. 16,

20 Wyja nienie do Karty Praw Podstawowych.
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Kolejny artyku , na który warto zwróci  uwag , szczególnie
w kontek cie tego co zosta o  do tej pory napisane, to art. 3, który zosta
zatytu owany „Prawo cz owieka do integralno ci”. Sk ada si  on z dwóch
ust pów. Ust. 1  „Ka dy ma prawo do poszanowania jego integralno ci fizycznej
i psychicznej”. Art. 3. ust. 2 odnosi si  do regu  jakie musz  by  przestrzegane
w dziedzinie biologii i medycyny. W tym wymiarze dzia ania wobec cz owieka
musz  uwzgl dnia  „swobodn  i wiadom  zgod ” wyra on  w ramach
okre lonych procedur. W dalszej kolejno ci art. 3. ust. 2 zwraca uwag  na zakaz
praktyk eugenicznych, w szczególno ci takich, które prowadz  do selekcji osób.
Wyja nienie do Karty dodaje, i  dotyczy to przypadków „organizowania
i realizacji programów selekcji obejmuj cych na przyk ad kampanie sterylizacji,
przymusowe ci e, obowi zkowe zawieranie ma e stw etnicznych”. W dalszej
cz ci nast puje odwo anie si  do statutu Mi dzynarodowego Trybuna u
Karnego, który zosta  przyj ty 17 lipca 1998 r. w Rzymie, i na wymienione
w tym dokumencie przest pstwa. Art. 3 ust. 2 mówi równie  o zakazie
wykorzystywania dla zysku cia a ludzkiego lub jego poszczególnych cz ci. Ten
sam artyku  wprowadza równie  zakaz reprodukcyjnego klonowania istot
ludzkich. Zgodnie z wyja nieniem do Karty zapis ten jednak „nie stanowi
przyzwolenia na inne formy klonowania ani ich nie zakazuje”.

Problemy zwi zane z rozwojem biologii i medycyny s  bardzo istotne
dla Ko cio a katolickiego. Przyjmuje on w tej kwestii stanowisko, e nie mo na
rozpatrywa  tego rozwoju bez oceny moralnej. Jak stwierdzi  Benedykt XVI
w przemówieniu na forum ONZ, mimo dobrodziejstw jakie daj  nauka
i technika, niektóre z nich „stanowi  wyra ne pogwa cenie adu stworzenia”21.
Jednak jak dalej mówi papie , nie jest to wybór pomi dzy nauk  albo etyk , lecz
wybór takiej metody badawczej, która uwzgl dnia aby aspekty etyczne22.

W odniesieniu do tego artyku u strona ko cielna wskazuje na problem
statusu embrionu. Ko ció  katolicki przyjmuje stanowisko, w ramach którego
embrion posiada by status osobowy. Debata na ten temat, toczy a si  w Ko ciele
katolickim w Polsce przy problematyce dotycz cej metody in vitro.
Z perspektywy katolickiej Wojciech Bo oz podaje nast puj ce argumenty za
przyj ciem statusu osobowego zarodka. Jako pierwszy autor wymienia argument
przynale no ci gatunkowej (species), polegaj cy na to samo ci genetycznej
zarodka z gatunkiem homo sapiens. Jako drugi argument wymienia aspekt
ci g o ci rozwojowej (continuity). Polega on na ci g o ci rozwoju ludzkiego po
zap odnieniu i niemo liwo ci wskazania momentu hominizacji zarodka
w rozwoju prenatalnym. Nast pnie autor podaje argument to samo ci
indywidualnej (individuality), polegaj cy na zachowaniu to samo ci
indywidualnej przez ca e ycie (urazy w fazie prenatalnej maj  swoje

21 Przemówienie Benedykta XVI na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych,
Biuletyn OCIPE Ko ció  w Europie, nr 39, 2008, s. 10.

22 Ibidem, s. 10.
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konsekwencje w dalszym yciu). Jako ostatni podaje argument potencjalno ci
(potentiality), przez któr  rozumie si  biologiczn  mo liwo  rozwoju
o charakterze rzeczywistym. Do tego wymienia dwa postulaty „nikt nie mo e
arbitralnie przyznawa  lub odmawia  praw cz owieka jakiejkolwiek istocie
ludzkiej; nie wolno te  odmawia  jej praw ludzkich ze wzgl du na posiadanie lub
brak okre lonych cech”23.

Nale y zwróci  uwag , e mamy tutaj do czynienia z argumentacj
odwo uj c  si  do rozumu a nie do wiary. Jest to przyj cie regu  demokracji
liberalnej, w której argumenty na przyk ad religijne s  ca kowicie
niekomunikatywne. Na tym obszarze mo e by  prowadzony dialog, w którym
Ko ció  czynnie uczestniczy na poziomie wspólnotowym czy te  narodowym.
Szczególne znaczenie ma tutaj poziom narodowy. Kwestie wra liwe kulturowo
zosta y przerzucone w a nie na ów poziom. Tym samym kwestie dotycz ce
statusu embrionu rozpatrywane s  na wymienionym poziomie. Ta sytuacja
powoduje z kolei, e konflikt kulturowy, który mo e by  wygenerowany w tym
obszarze, nie jest konfliktem na poziomie wspólnoty.

Sama potencjalna mo liwo  wygenerowania takiego konfliktu jest
znaczna. Niektórzy przedstawiciele strony ko cielnej zauwa aj  j  na poziomie
kultury. Wed ug Wojciecha Bo oza rozumienie funkcjonalne i aktualistyczne
osoby w europejskim my leniu jest przyczyn  „odmawiania praw osobowych
ludzkim embrionom i chorym w fazie terminalnej”24.

Omawiaj c stosunek Ko cio a katolickiego wobec Karty warto zwróci
uwag  na art. 9, który zosta  krytycznie przyj ty, przez niektórych
reprezentantów Ko cio a katolickiego. Art. 9 mówi o prawie do zawierania
ma e stw i zak adania rodziny. Ma on nast puj ce brzmienie „Prawo do
zawarcia ma e stwa i prawo do za o enia rodziny s  gwarantowane zgodnie
z ustawami krajowymi reguluj cymi korzystanie z tych praw”. Zapis jest
wynikiem konsensusu wynikaj cego z ró nych systemów prawnych krajów
cz onkowskich dotycz cych tego obszaru. Nie zostaje podana jednak w tym
miejscu definicja samego ma e stwa. W wyja nianiu czytamy, e za podstaw
zosta a przyj ta Konwencja o ochronie praw cz owieka i podstawowych
wolno ci. Autorzy Karty powo uj  si  na art. 12 tej Konwencji, który stanowi, i
„M czy ni i kobiety w wieku ma e skim maj  prawo do zawarcia ma e stwa
i za o enia rodziny, zgodnie z ustawami krajowymi reguluj cymi korzystanie
z tego prawa”. Brzmienie art. 9 Karty jest natomiast aktualizacj  art. 12
Konwencji „aby obj  przypadki, w których ustawodawstwo krajowe uznaje inne
mo liwo ci utworzenia rodziny ni  zawarcie ma e stwa”. Jednocze nie Karta
podaje wyja nienie, i  nie oznacza to, e zwi zki tej samej p ci dostaj  status
zwi zku ma e skiego albo zakazuje si  nadania im takiego statusu.

23 W. Bo oz, op. cit., s. 17.
24 Ibidem, s. 16.
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Niektórzy przedstawiciele strony ko cielnej, jako zagro enie uznali,
przedstawienie osobno prawa do ma e stwa i do posiadania rodziny. Rzecznik
archidiecezji krakowskiej ks. Robert N cek uwa a, e „Oddzielenie w art. 9
prawa do zawierania ma e stwa od prawa do posiadania rodziny to
niebezpieczna furtka do promocji zwi zków homoseksualnych”25.

St d pomimo pozostawienia kwestii definicji ma e stwa na poziomie
krajowym, w ocenie Ko cio a by o to niewystarczaj ce. Ko ció  w tym obszarze
wysuwa stanowisko wed ug, którego definicja ma e stwa powinna by  tak
skonstruowana aby uniemo liwi  legalizacj  zwi zków jednop ciowych.
Argumentuje przy tym, e brak takiej definicji mo e promowa  definicje
przeciwne antropologii katolickiej. Jednak z perspektywy unijnej tego typu
postulat wydaje si  nierealny politycznie i skazuj cy lobbing katolicki ju
u pocz tku na pora k . Bior c pod uwag  ustawodawstwo krajów cz onkowskich
i potrzeb  wypracowania kompromisu, który pó niej gwarantowa by sukces
ratyfikacyjny, przerzucenie tego problemu na parlamenty narodowe wydaje si
najbardziej realne politycznie.

Rozpatruj c tego typu konflikt kulturowy, warto spojrze  szerzej na
omawian  problematyk , w ramach ogólnego procesu integracji europejskiej. Na
poziomie wspólnotowym, mamy do czynienia z budowaniem kompromisu
szczególnie w aspektach aksjologicznych, które s  bardzo „wra liwe”. Przyk ad
mo e  stanowi  art.  9  Karty,  który  t  wra liw  sfer  pozostawia  zgodnie
z wyja nieniem do Karty, na poziomie parlamentów narodowych. Nie próbuje
zatem problemu rozwi za  samemu narzucaj c krajom cz onkowskim jakie
rozwi zania, co wydaje si  niemal pewne, spowodowa oby powa ny konflikt
w samej Unii, a co bardziej interesuj ce wyra ny sprzeciw Ko cio a katolickiego.
Jako przyk ad mog  tutaj pos u y  rezolucje jakie s  przeg osowywane
w Parlamencie Europejskim. Tre ci niektórych z tych rezolucji, pomimo ich
ma ego lub prawie adnego wp ywu na realn  rzeczywisto  polityczn , budz
wyra ny sprzeciw w Ko ciele katolickim. I tak, 18 stycznia 2006 r. parlament
europejski przyj  rezolucj  „w sprawie homofobii w Europie”26. Rezolucja
stwierdza, „ e homofobi  mo na zdefiniowa  jako nieuzasadniony l k i niech
wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, biseksualnych
i transseksualnych, oparte na uprzedzeniach podobnie jak rasizm, ksenofobia,
antysemityzm i seksizm”. Nast pnie rezolucja stwierdza mi dzy innymi, e
w niektórych Pa stwach Cz onkowskich w ostatnim czasie dosz o do
„niepokoj cych zdarze ”, które zgodnie z definicj  podan  wcze niej mieszcz
si  w poj ciu homofobii oraz, e „partnerzy tej samej p ci nie mog  korzysta  ze
wszystkich praw i ochrony, jakie przys uguj  ma e stwom heteroseksualnym,
wskutek czego do wiadczaj  dyskryminacji i nierówno ci”. W odpowiedzi na to

25 Ewa. K. Czakowska, Niektórzy ksi a popieraj  Kart , „Rzeczpospolita” z 6 grudnia 2007.
26 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie homofobii w Europie, RC-B6-0025/2006.
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31 stycznia 2006 r. Konferencja Episkopatu Polski w Warszawie wyda a
o wiadczenie. Biskupi w Polsce zgadzaj  si  z potrzeb  pot pienia postaw
„dyskryminacji, pogardy i przemocy wobec osób o sk onno ciach
homoseksualnych”27. Jednocze nie wskazuj , i  rezolucja ta narusza zasad
pomocniczo ci28. Jak stwierdzili w o wiadczeniu „wyra a si  to w przyj ciu
rezolucji, która chocia  nie jest zobowi zuj ca dla poszczególnych krajów
cz onkowskich, mo e stanowi  presj  moraln  wywieran  na pa stwa unijne
i wiadczy o sprzeniewierzeniu si  fundamentalnym warto ciom naszej
cywilizacji”.29 W tym samym o wiadczeniu mowa jest o tym, i  rezolucja
po rednio lansuje idee zrównania zwi zków homoseksualnych z zwi zkami
heteroseksualnymi30.

Pewne kontrowersje w rodowiskach ko cielnych budzi te  artyku  21,
który zakazuje dyskryminacji. W ród cech, które mog  prowadzi  do
dyskryminacji, a które s  zabronione wymieniona zosta a „orientacja seksualna”.
Budzi to niepokój w ród niektórych przedstawicieli duchowie stwa. Ks. Robert
N cek uwa a, e ten zapis mo e prowadzi  do promocji zwi zków
homoseksualnych31. Dodaje, e  Ko ció  stoi na stanowisku, które mo na wyrazi
s owami „równo  p ci tak, ale nie identyczno ”32. Wyja nia on, e samo
poj cie dyskryminacji jest ci gle poszerzane, co mo e w dalszej kolejno ci
doprowadzi  do ograniczenia wolno ci s owa i wolno ci religijnej33.

Wa nym i pozytywnie ocenionym przez Ko ció  katolicki jest artyku
Karty mówi cy o wolno ci religijnej. Na ten aspekt ycia spo ecznego zwróci
uwag  Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas in Veritate34. Na wolno
religijn  w Karcie zwraca równie  uwag  Komisja Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej, pisz c w swoim studium, i  Karta gwarantuje „wolno  religijn
w tych samych s owach i bez jakichkolwiek ogranicze , co europejska
Konwencja Ochrony Praw Cz owieka i Podstawowych Swobód”35. Jak czytamy
dalej Karta dotyczy wolno ci religijnej na poziomie indywidualnym (osób),
kolektywnym (grup religijnych) i korporacyjnym (Ko cio ów), poprzez
wspieranie jej na tych poziomach przez Uni  Europejsk . Jak czytamy dalej,
Karta daje, autonomie Ko cio om w kwestiach organizacyjnych i zarz dzaj cych.

27 O wiadczenie Konferencji Episkopatu Polski w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego
dotycz cej homofonii, Biuletyn OCIPE Ko ció  w Europie nr 14, 2006, s.2.

28 Ibidem, s.2.
29 Ibidem, s.2.
30 Ibidem, s.2.
31 Ewa. K. Czakowska, Niektórzy ksi a popieraj  Kart , „Rzeczpospolita” z 6 grudnia 2007.
32 L k Ko cio a przed Kart , rozmowa z ks. Robertem N ckiem, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada

2007, s. 5.
33 Ibidem.
34 Por. Caritas in Veritate p. 29.
35 Studium sekretariatu COMECE nt. traktatu o ustanowieniu Konstytucji dla Europy- elementy

oceny (cz.2) w: Biuletyn OCIPE Ko ció  w Europie, nr 6, 2005, s. 4.
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Na tej podstawie mo na stwierdzi , e Ko ció  katolicki bardzo pozytywnie
oceni  omawiany zapis Karty.

Podsumowuj c stanowisko Ko cio a katolickiego wobec Karty nale y
stwierdzi , i  w du ym stopniu jest ona kompatybilna z oficjalnym nauczaniem
Ko cio a. Zdecydowana wi kszo  jej zapisów nie jest sprzeczna z nauczaniem
spo ecznym Ko cio a katolickiego na co wskazuje ks. prof. Remigiusz Soba ski,
gdy mówi: „moim zdaniem, nie godzi si  chrze cijaninowi odrzuca  karty praw,
której rozdzia y traktuj  kolejno o godno ci ludzkiej, wolno ci, równo ci,
solidarno ci, prawach obywatelskich i wymiarze sprawiedliwo ci. Przecie
wi kszo  tych poj  ma swe mocne osadzenia w dziedzictwie chrze cija skim
/…/”36. Jednak jak zosta o ukazane w tym artykule, s  zapisy Karty, które
w sposób wyra ny sprzeczne s  z nauczaniem spo ecznym Ko cio a katolickiego
i musz  budzi  jego sprzeciw. Wynikiem tego, w rodowisku ko cielnym s  te
opinie podobne do zdania ks. prof. Piotra Mazurkiewicza, który stwierdza „Karta
ma wiele dobrych artyku ów, ale trzy – dotycz ce prawa do ycia, ma e stwa
i klonowania – dyskwalifikuj  tekst w ca o ci”37.

36 R. Soba ski, O Karcie Praw Podstawowych UE, w: „Chrze cija stwo – wiat – Polityka”.
Zeszyty Spo ecznej My li Ko cio a, nr 3 (7), 2008, s. 18.

37 Ewa. K. Czakowska, Niektórzy ksi a popieraj  Kart , „Rzeczpospolita” z 6 grudnia 2007.



Czes aw Bugdalski

POPATRZMY NA WSCHÓD

Rosja to kraj, który zawsze wzbudza  gor ce emocje. Od bezkrytycznego
zachwytu – tak cz stego w ród zachodnich, zw aszcza za  francuskich
intelektualistów – po postawy pe ne krytyki czy wr cz obawy, co szczególnie jest
widoczne w krajach by ego bloku wschodniego. Profesor Alain Besancon,
politolog, filozof, wybitny rosjoznawca, od lat bierze udzia  w dyskusji na temat
tego kraju. Jego tezy, mia e i cz sto id ce pod pr d panuj cym trendom, mog
wzbudza  kontrowersje, ale na pewno s  cenne i cz sto bardzo celne.

W wydanej niedawno ksi ce pt. wiadek wieku, Besancon zamie ci
szereg esejów, odnosz cych si  zarówno do Rosji carskiej, jak i ZSRR, a tak e
traktuj cych o problemach wspó czesnej Rosji. Jest to lektura ze wszech miar
fascynuj ca. Autor to zaskakuje ostro ci  spojrzenia i dog bn  analiz , to znowu
irytuje atwo ci  wydawania kategorycznych os dów.

Grubo ponad sto lat temu markiz Astolphe de Custine napisa  ksi k ,
b d c  owocem jego podró y po Rosji. My l , e Besancona mo na nazwa
Custinem XX wieku. De Custin zarzuca  Rosji, e pod p aszczykiem
europejsko ci, skrywa azjatyck  dusz . Wed ug niego nie by a krajem
europejskim. Pisa , e Rosjanie nie tyle chc  by  Europejczykami, co raczej za
takich uchodzi . ,,Nie zarzucam Rosjanom, e s , jacy s , wini  ich za ich
pragnienie bycia takimi, jakimi s  Europejczycy. S  mniej zainteresowani
byciem cywilizowanymi, ni  w przekonaniu nas, e takimi s ”1. Podobnie spraw
widzi Besancon.

W eseju zatytu owanym Czy Rosja nale y do Europy, stanowczo
odpowiada „nie". Swoj  opini  opiera na wypowiedziach takich polskich pisarzy,
jak Czes aw Mi osz, Józef Czapski czy Gustaw Herling – Grudzi ski. Wa ne jest
to, e wspomniani autorzy nie darz  Rosji, cz st  tak obecn  w ród polskich elit
nienawi ci , lecz nawet okazuj  sympati . Jednak ich zdaniem nie mo na czu
si  w Rosji jak w Europie, b d c tam, s  ,, gdzie indziej”.

De Custine wprost mówi  o zacofaniu cywilizacyjnym Rosji na tle
innych krajów europejskich. Twierdzi , e arystokracja rosyjska ma
wystarczaj co du o blichtru zachodniego, aby by  kompletnie zepsuta, ale
niewystarczaj co, aby si  ucywilizowa . Jednak e - twierdzi  de Custine – Rosja,

1 Por. George F Kennan, The Marqius de Custine and his Russia in 1839, Princeton University
Press, Princeton.
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przy ca ym swym zacofaniu, marzy nie tyle, aby by  europejskim krajem, ale
europejskim ( wiatowym) mocarstwem. ,,Kl cz cy niewolnik marzy
o wiatowym imperium”, pisa  de Custine2.

Podobnie Besancon wspomina o cywilizowanym zacofaniu Rosji
i niezdrowej ch ci doganiania Europy. Doganiania, które ,,deformuje i wypacza
tak, e ostatecznie cel staje si  nieosi galny”3 Przytacza tu Besancon s owa
Rousseau,  który  twierdzi ,  e  Rosja  “przejrza a  nim  dojrza a”.  Co  wi c  robi
Rosja, gdy jej faktyczny cel  – osi gn  poziom cywilizacyjny Europy – zaczyna
by  poza zasi giem? Otó , wed ug Besancona, szuka ona dowarto ciowania
i nierealne do cigni cie zamienia w do cigniecie wyimaginowane.

Rosja przede wszystkim dowarto ciowuje si  poprzez religi .
Prawos awie oddala j  od cywilizacji zachodniej, ale buduj c na nim w asn
to samo , stanowi swego rodzaju kompensat . Cerkiew odegra a w historii
Rosji kluczow  rol  co najmniej trzy razy. Po raz pierwszy jeszcze przed
panowaniem Piotra Wielkiego, za czasów budowania samow adztwa
moskiewskiego. Po raz drugi staje si  g ównym sk adnikiem rosyjskiej
to samo ci w wieku XIX. Prawos awie le y u podstaw za o e  s owianofilów,
którzy twierdzili: ,,nie jeste my gorsi, lecz inni, a poniewa  sam Zachód
przyznaje w swych ksi kach i gazetach, e jest z y, zatem my jeste my lepsi.
Jeste my lepsi dlatego, e mamy wiar , jedyn  prawdziw  wiar . Wszystkie
rosyjskie  potworno ci  – przyznaj  Gogol  i  Dostojewski  – s  o tyle  dobre,  e  s
narodowe,  a  skoro  s  narodowe,  to  równie  religijne,  a  tym  samym  s  dobre
w dwójnasób. Rosja pe na jest grzeszników, sama jednak – jak Ko ció  – jest
wi ta i bezgrzeszna”4.

Po upadku komunizmu, religia znów gra pierwsze skrzypce. Cerkiew
odbudowuje to samo  wielkorosyjsk . Jak pisze Besancon, nie sposób
wyobrazi  sobie wspó czesnego Rosjanina przechodz cego na katolicyzm, czy
protestantyzm: ,,by aby to nie tylko apostazja, ale i zdrada”5 Powo uje  si
Besancon na So enicyna, który twierdzi , e Polska stanowi a dla Rosji wi ksze
zagro enie ni  Mongo owie, bo swoim oddzia ywaniem mog a os abi  rosyjskie
prawos awie. Tym samym mo emy wyt umaczy  jawn  niech  cerkwi
rosyjskiej do Jana Paw a II. Stanowi  on bowiem dla niej zagro enie podwójne,
nie tylko jako g owa Ko cio a katolickiego, ale mo e przede wszystkim jako
Polak – katolik. Rosja, buduj c swoj  to samo  na prawos awiu, oddala sie od
Europy, jednocze nie rekompensuj c to sobie wzmacniaj c wiar  narodow
w a nie.

Astolphe de Custine w swojej pracy zatytu owanej Rosja w 1839 r. pisa ,
e tylko w tym kraju istnieje instytucja zwodziciela cudzoziemców. Rosja

2 A. Besancon, wiadek wieku,  Fronda, Warszawa 2006, s.237.
3 Ibidem, s. 233.
4 Ibidem, s. 234.
5 Ibidem, s. 235.
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zwodzi – twierdzi  –  Rosja sprawia, e Zachód wierzy w to, w co jej przywódcy
chc , eby my wierzyli. Tak by o za czasów Miko aja I. Ale, jak podkre la
Besancon, zwodzenie cudzoziemców trwa nadal i jest jedn  z najbardziej
charakterystycznych cech Rosji. Dawni aparatczykowie stali sie, jak ich
pogardliwie nazywa Besancon, demokratczykami, lud mi, którzy tylko udaj , e
wierz  w demokracj , ale te  udaj , e j  buduj . W rzeczywisto ci jednak chc
by  po prostu przy w adzy w nowym kostiumie. Praktycy ekonomii sterowanej
nagle przeobrazili si  w piewców mechanizmów wolnorynkowych.

Rosja na tyle uwiod a – twierdzi Besancon – Zachód, e przyk ada sie do
niej zupe nie ró ne miary ni  do innych pa stw.

Po pierwsze Rosja traktowana jest jak mocarstwo, i to mocarstwo
gospodarcze. Rosja wchodzi w sk ad Grupy G8, czyli grupy najbardziej
uprzemys owionych pa stw wiata. Przyjmuje si , e jest to tak e grupa pa stw
najbogatszych. Skoro tak, to czemu nie ma w ród nich Chin, faktycznej pot gi
finansowej wiata? Rosja poziomem finansowym znacznie odbiega od reszty
cz onków tego elitarnego klubu. Dla porównania: GDP przypadaj cy na jednego
mieszka ca najbiedniejszego kraju grupy G7 – W och – wynosi 35 300 $,
natomiast Rosji 9230 $6.

Nale y przypomnie , e kraje grupy G8 nie s  odpowiedzialne przed
adn  mi dzynarodow  organizacj  i nie posiadaj  formalnego statutu. Grupa G8

podejmuje jednostronnie decyzje, które maj  globalne skutki dla wszystkich.
Grupa G8 wyznacza kierunek polityki takich instytucji globalnych, jak Bank

wiatowy, Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy i wiatowa Organizacja
Handlu. Wp ywu na takie decyzje nie ma na przyk ad Brazylia, bogatsza
i zdaniem Besancona bardziej demokratycznana ni  Rosja, kraj, który
z demokracj  jest na bakier.

Je li chodzi o demokracj  rosyjsk , to Besancon nie przebiera
w s owach. Je eli uwa a , e za czasów Jelcyna w Rosji nast pi o pewne
rozlu nienie, to ju  nast pne rz dy ocenia jako zdecydowanie autorytarne.
Niedawnego prezydenta Rosji wprost porównuje do Stalina. Podobie stwo
miedzy metodami J. Stalina a W. Putina jest, wed ug Besancona, oczywiste. Tak
jak Stalin, tak i Putin stworzy  wewn trzne KGB, a tej superinstytucji zaczynaj
si  ba  nie tylko szarzy obywatele, ale i ludzie z KGB.

Nim jeszcze Putin doszed  do w adzy, autor wiadka wieku przewidzia
tak  kolej rzeczy dla naszego wschodniego s siada. W eseju pt. Rosja (i okolice)
po komunizmie opublikowanym w 1993 r. pisa : ,,Z pewno ci  jednak
w nieodleg ej przysz o ci jaki  re im autorytarny odrodzi si  w Rosji. Co b dzie
móg  zaoferowa  spo ecze stwu? Powtarzam: nie demokracj , nie sensowny
system gospodarczy, ale program rekonkwisty Ukrainy, Bia orusi i Litwy,

6 ród o danych: http://www.g8.gov.uk/
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odwojowania tego wszystkiego, co niegdy  – w XVII i XVIII wieku – Rosja
zabra a ju  raz Rzeczypospolitej i co uczyni o z niej mocarstwo”7.

Besancon okaza  si  prawdziwym prorokiem. Przyjrzyjmy si  stosunkom
Rosji z jej najbli szymi s siadami. Na Ukrainie blokowa a rozwój si
demokratycznych i niezale nych wobec Rosji. I mimo, e dosz o do
Pomara czowej Rewolucji, to przecie  wiemy, e Ukraina nie wyzwoli a si
ca kowicie spod rosyjskiego oddzia ywania. Je li chodzi o Bia oru , to pozosta a
ona krajem ca kowicie od Kremla zale nym. Prezydent Aleksander ukaszenka,
ostatni taki dyktator w Europie, jest praktycznie wasalem Putina. Jedynie Litwa
jest w najlepszym po o eniu, b d c cz onkiem Unii Europejskiej i NATO,
ca kowicie nale c do systemu europejskiego.

Co si  tyczy wewn trznej polityki Rosji, to wedle Besancona, Putin jest
w adc  autorytarnym. Sprawuje w adz  w sposób neostalinowski, jednocze nie
mizdrz c si  do Zachodu, chc c utrzyma  w jego oczach fasad  demokratyczn .
Dlatego nie ma absolutnej kontroli. wietnie wida  to w przypadku mediów.
Prasa ma by  prorz dowa, ale nie w sowieckim, nachalnym stylu. Pozwala Putin
na cz ciow  dyskusj , a nawet opozycj . Wszystko po to, aby utwierdzi
Zachód w przekonaniu o rosyjskiej demokracji i pluralizmie.

Zachód postrzega Putina jako reformatora, którym on jednak nie jest.
Jedyne reformy jakich si  podj  dotycz  armii i nie maj  nic wspólnego
z demokratyzacj  Rosji. Dokonania Putina, to zwi kszenie bud etu armii o 50 %
oraz wprowadzenie obowi zkowego szkolenia wojskowego. Zreszt , je li chodzi
o reformy, to Rosja od zawsze stosowa a wobec Zachodu – twierdzi Besancon –
polityk  szanta u, ka c wybiera  pomi dzy jastrz biami a go biami. W adze
udaj  reformatorów, a je eli Zachód o mieli si  odrzuci  propozycje Rosji, ona
natychmiast grozi, e do w adzy dojd  konserwaty ci. Ten fortel jeszcze nigdy
Rosjan nie zawiód .

Zachodni przywódcy, zwodzeni przez Rosj , nie pot piaj  jej
jednoznacznie za zbrodnie w Czeczenii. Spo ecze stwa zachodnie protestowa y
przeciw  Pinochetowi,  przeciw  wyborowi  Jorga  Heidera  na  kanclerza  w  Austrii,
natomiast pozostaj  oboj tne wobec zbrodni pope nianych przez Putina
w Czeczenii. Niektórzy nawet, jak brytyjski premier Tony Blair, usprawiedliwiali
j ,  twierdz c,  e  prowadzi  wojn  z  terrorystami.  Powtarza  wi c  Zachód  s owo
w s owo to, co mówi rosyjska propaganda.

Je li o propagandzie ju  mowa, to najwi kszym propagandowym
ideologicznym zwyci stwem Rosji by o przekonanie zachodniego wiata
o moralnej wy szo ci komunizmu nad faszyzmem. Ojcem tego sukcesu by
propagandysta Kominternu Willi Muzenberg. To on postawi  znak równo ci
pomi dzy komunizmem a antyfaszyzmem. Francuska m odzie  do dzi  jest
uczona fa szywego – zdaniem Besancona – podzia u ustrojów politycznych,

7 A. Besancon, op. cit.
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którego autorem by  w a nie Muzenberg. We francuskich podr cznikach
wymienia si  ustroje bur uazyjne (liberalne, faszystowskie) i zupe nie osobno
traktuje si  by y ZSRR. Ta propaganda sprawi a, e nawet jednostki b d c
krytyczne wobec Zwi zku Radzieckiego, przyk adaj  do komunizmu i faszyzmu
inn  miar . Bardzo cz sto widz  w nim szlachetne za o enia, jedynie wykonanie
brutalne. Cytuje Besancon Raymonda Arona, który porównuj c podobie stwa
totalitaryzmu hitlerowskiego i radzieckiego podkre la, e za o enie pierwszego
s  od pocz tku niegodziwe, natomiast drugiego szlachetne. Z kolei Besancon
podkre la, e nie mo na tak przeciwstawi  fundamentów systemu radzieckiego
i nazizmu. Ide  hitlerowców by o zniszczenie pseudo-rasy, natomiast
komunizmu zniszczenie pseudo-klasy. Jak twierdzi Besancon nie ma w tych
dwóch podej ciach adnej ró nicy, adne z za o e  nie jest bardziej szlachetne.
Obydwa systemy, wed ug Besancona, od pocz tku opieraj  si  na idei
zniszczenia, unicestwienia. W jego artykule pt. O trudno ciach zdefiniowania
systemu radzieckiego czytamy: ,,Pragnienie zniszczenia pseudo-rasy nie jest
szlachetniejsze, ani bardziej ha bi ce ni  pragnienie zniszczenia pseudo-klasy,
gdy wiemy, e pseudo liczy si  tyle  samo, co rasa czy klasa. /.../ Czy to wi ksza
niesprawiedliwo , gdy zabijaj  kogo  jako ku aka, czy te   gdy jako yda”8.
A nawet, je li uwa a , e system radziecki by  szlachetny w swoich za o eniach,
to jak podkre la Besancon, zdrada sprawy wznios ej jest gorsza i tym bardziej
godna po a owania.

Ideologiczne zwyci stwo Rosji (komunizmu jako antyfaszyzmu) by o
szczególnie wida  – jak podkre la Besancon – podczas obchodów
sze dziesi ciolecia zako czenia drugiej wojny wiatowej, w trakcie których to
Rosja odegra a rol  wielkiego wyzwoliciela.

Podkre lanie zwyci skiej roli Armii Czerwonej w walce z nazistami,
podpieranie si  na fundamencie religijnym, wychwalanie dawnych carskich
tradycji, wrogi cz sto stosunek do Polski – to wszystko powoduje, e Rosja staje
si  krajem nacjonalistycznym. Wydaje si  jednak, e nie ma innego wyboru.
Komunizm w Rosji jest ju  ca kowicie martwy, nikt w niego nie wierzy.
Jednak e ci gle yj  komunisci. Nie s  ju  obecnie piewcami ideologii, ale wci
chc  si  utrzymywa  przy w adzy, chc  posiada  uprzywilejowan  pozycj
w biznesie. W ca ej historii ZSRR system opiera  si  na aliansie nacjonalizmu
i komunizmu.Dzisiaj, aby móc dzier y  t  sam  pozycj , ,,byli” komuni ci
musz  coraz mocniej przechyla  si  w stron  nacjonalizmu. System panuj cy
w dzisiejszej Rosji mo na wi c nazwa  „nacjonalbolszewizmem”. Nacjonalizm
wysuwa si  na czo o, komunizm natomiast trwa jako system swoistych metod
usuwania politycznych wrogów i utrzymywania si  przy w adzy. W samej Rosji
nacjonalizm jest ci le zwi zany z imperializmem: kiedy stary, z y re im jest
w stanmie rozk adu, za  nowy, lepszy system jest poza zasi giem, wówczas

8 Ibidem,  s. 85.
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pojawia si  naturalna tendencja, by porzuci  d enie do nowego i raczej
zmierza  na powrót do starego, oswojonego juz przecie  w jaki  sposób systemu.
W ko cu wydaje si  on lepszy od aktualnego stanu chaosu i braku wyra nego
systemu w ogóle9.

Nacjonalizm, a wr cz szowinizm rosyjski, zacz  si  rozwija  w czasie
ZSRR, gdzie ust pi  miejsce prawdziwemu patriotyzmowi. Mniej wi cej od roku
1930, rosyjski nacjonalizm stopniowo zacz to stapia  z ideologi . Kultura
rosyjska i dziedzictwo historyczne sta y si  swoistym zbiorem, z którego partia
wyci ga a jedynie elementy o wymiarze nacjonalistycznym, odrzucaj c tym
samym wszystko, co mia o charakter uniwersalny, ponadczasowy
i ponadnarodowy. Walczy a wi c partia z prawdziwym patriotyzmem –
przywi zaniem do naturalnej wspólnoty, rodzin, czy klasy spo ecznej. Wspiera a
natomiast z ca ej si y nacjonalizm, który s u y  budowaniu komunizmu.
Uwa ano, e patriotyzm to nic innego jak ,,bur uazyjny” nacjonalizm. Natomiast
autentyczny nacjonalizm cieszy  si  poparciem Stalina, poniewa  nacjonali ci
ywili wstr t do wszystkiego, co obce, a wi c tym samymy nie sowieckie. Dzi

jest podobnie. Nacjonalizm, tym razem wsparty nie przez bolszewizm,
a prawos awie, jest g ównym spoiwem Rosjan.

Absurd rosyjskiego zapatrzenia we wszystko, co narodowe pokazuje
Besancon na przyk adzie palenia ksi ek. Otó  w roku 1999 na dziedzi cu
pa acu biskupiego w Jaketynburgu spalono publicznie stos ksi ek.
Paradoksalnie, by y to ksi ki prawos awne, ale wydane nie w Rosji, a na
Zachodzie.

Spo ecze stwo rosyjskie, jeszcze za czasów Jelcyna podzielone
i zró nicowane, dzi  wykazuje niepokoj c  jedno . Zjednoczy  je Putin,
jednak e niestety nie has ami budowy demokratycznego, nowoczesnego
pa stwa, ale obietnicami odzyskania pozycji mocarstwa.

,,W adimirze W adimirowiczu, nie przerywaj odbudowy naszego
mocarstwa!”, ,,Nasi Ci  potrzebuj !”, ,,Pomy lno ci dla ca ej rodziny!” – to tylko
niektóre z smsów przes anych na Kreml w siódm  rocznic  prezydentury
W adimira Putina. Jak pisa  Tomasz Bielecki w ,,Gazecie Wyborczej”: ,,M odzi
dzia acze prokremlowskiej organizacji »Nasi« urz dzili /.../ w Moskwie
wiczenia z mi o ci i oddania prezydentowi Rosji”10.

Podczas obchodów rocznicy, na telebimach w centrum Rosji ukazywa y
si  zdj cia Putina, a obok nich b agalne apele obywateli o nie porzucanie Rosji,
o zmian  konstytucji. Wystarczy, e spojrzymy na wyniki ankiety
przeprowadzonej przez „Nasi”, okre laj cej wymarzonego polityka, maj cego
zrealizowa  drugi plan Putina w latach 2008-2012, a zrozumiemy, jak siln
pozycj  mia   by y prezydent.

9 Ibidem.
10 ,,Gazeta Wyborcza” z 26 marca 2007, s. 2.
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Opisane wydarzenie jest doskona  ilustracj  tego, e Rosjanie nie
odczuwaj  potrzeby demokracji, której bodaj e nigdy w historii nie
do wiadczyli, ale rz dów silnej r ki, które bed  gwarancj  mocnej pozycji kraju
na arenie miedzynarodowej. Rosjanie popieraj  polityk  Putina
(81 % obywateli rosyjskich wspiera by ego prezydenta)11 nie dlatego, e zyskali
wi cej wolno ci, lecz dlatego, e Putin odwo uje si  do idei mocarstwowej kraju.
Dzisiejszych Rosjan bardziej od demokracji czy wolno ci s owa interesuje
budowa rosyjskiego imperium. Bardziej od reform, które unowocze ni yby
instytucje pa swowe, obchodzi ich odwet na niewielkiej Czeczenii.

Zacytujmy Besancona, który w 1978 r., w artykule pt. Sowiecka
tera niejszo  i rosyjska przesz o  pisa : ,, Tocqueville zauwa y , e Rewolucja
dope ni a etatystycznej ewolucji ancien regime' u.  W  istocie  widzia  on
w prefekcie oczywistego spadkobierc  intendenta. Jednak e nie móg by on
zaobserwowa  tej samej ci g o ci mi dzy intendentem a Carrier, który topi
swoich podw adnych, a Fouche, który ich rozstrzeliwa . Aby ci g o  si
ukaza a, trzeba by o, by cele utopijne zosta y porzucone. Jedynie wr cz
restauracja (napoleo ska czy królewska) pozwala na nadanie rewolucji ci g o ci.
Lecz w adnej rewolucji bolszewickiej nie by o jak dot d restauracji”12.

Pisz c te s owa Besancon nie móg  przypuszcza , e nie minie nawet
pi tna cie lat, jak Zwi zek Radziecki upadnie. Dzi  pewnie powiedzia by, e
restauracja nast pi a za rz dów Putina. Ideologia znikn a, a w jej miejsce
nast pi y rz dy silnej r ki. Spe ni y si  b agania So enicyna, który pisa  w li cie
do przywódców radzieckich: „Je li musicie, sprawujecie nad nami rz dy
despotyczne, ale prosz , wybawcie nas od ideologii”13. Dzi  jedyn  ideologi
w adzy jest idea mocarstwowo ci Rosji. Poniewa  jednak Rosja jest zbyt s aba
ekonomicznie, by móc by  faktycznym mocarstwem, za takie chce przynajmniej
uchodzi . I to uda o si  Putinowi idealnie. Dzisiejsza Rosja jest przez Zachód
uwa ana za mocarstwo, za silnego gracza, który ma prawo wspó decydowa
o losach wiata.

Z ide  mocarstwowo ci Rosji ci le czy si  stosunek Rosjan do ziemi.
Besancon twierdzi, e dla Rosjanina straci  ziemi , to jak straci  twarz.
T umaczy to niektóre poczynania Rosji, jak cho by wojn  w Czeczenii i Gruzji,
a tak e ch  ci g ego oddzia ywania na swoje by e republiki. Chocia  formalnie
nie nale  ju  do Rosji, to jednak bed c pod rosyjsk  stref  oddzia ywania,
traktowane s  jako rosyjskie terytorium. Rosja, walcz c o odzyskanie straconych
ziem (strefy) wp ywów, stosuje – wedle Besancona – imperialne sposoby
dzia ania. W swej walce o Ukrain  (rozwa ania Besancona na ten temat
pochodz  jeszcze sprzed Pomara czowej Rewolucji, z roku 199914), Rosja

11 Ibidem.
12 A. Besancon, s. 151.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 205.
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kopiuje metody, za pomoc  których doprowadzi a do rozbiorów Polski.
Przypomnijmy, e wówczas stworzy a prorosyjskie stronnictwo, nie dopuszcza a
do wprowadzenia reform, oraz zaostrza a konflikt mi dzy prawos awnymi,
a katolikami i unitami. Analogia do dzisiejszej Ukrainy jest oczywista. Kreml
wspiera prorosyjsk  Parti  Regionów Wiktora Janukowicza, nie chc c dopu ci
do reform, które oddali yby Ukrain  od Rosji, a przybli y yby w stron  Zachodu
(Unii Europejskiej). Podobnie  przeciwdzia a uniezale nieniu ukrai skiego
ko cio a prawos awnego od Patriarchatu Moskiewskiego.

Zdaniem Besancona, to umi owanie ziemi mo e tylko zgubi  naszych
wschodnich s siadów. Rosja jest za du a, nie mo e ud wign  tego ci aru. Jej
ogromne terytorium tylko przeszkadza Rosji w rozwijaniu si , w demokratyzacji
i unowocze nianiu.

Besancon twierdzi, e to tylko od Europy, a w tym od Polski zale y, czy
Rosja zdo a odzyska  zaufanie Ukrainy, Bia orusi i krajów ba tyckich. Po cz sci
Zachodowi si  to uda o z innymi: kraje ba tyckie, jako cz onkowie Unii
Europejskiej wydaj  si  ca kowicie bezpieczne. Co si  tyczy Ukrainy, to poprzez
wsparcie Pomara czowej Rewolucji, Polska wyra nie pokaza a, e los Ukrainy
nie jest jej oboj tny. Pora k  Europy jest natomiast Bia oru . Mimo pewnych
stara  Polski, czy Unii Europejskiej, Bia oru  ci gle pozostaje rosyjskim
wasalem.

Besancon widzi zreszt  wielk  si  w najbli szych s siadach Rosji
i twierdzi, e jaka  forma wspólnoty narodów dawnej Rzeczypospolitej mo e
powstrzyma  Rosj  od powrotu do rangi supermocarstwa.

Czy Rosja ma, wobec wymienionych przywar, szans  sta  si  krajem
europejskim? eby nale e  do Europy, Rosja nie powinna zagra a  s siadom
i musi przestrzega  warto ci europejskich. Póki w Rosji b d  amane prawa
cz owieka, wolno  mediów b dzie ograniczana, a opozycja polityczna w sposób
brutalny t umiona, Rosja nie b dzie nigdy krajem europejskim. Wydaje si , e
mo liwe to b dzie wtedy, gdy nasz wschodni s siad po egna si  z ambicjami
mocartwowymi. Akceptuj c siebie jako zwyk y, rednio rozwini ty kraj, nie
b dzie potrzebowa a utrzymywa  swojej strefy wp ywów w innych krajach. Jej
polityka wewn trzna te  diametralnie si  zmieni, poniewa  w adza nie b dzie
d y a do tak silnej kontroli nad spo ecze stwem.

Je eli o spo ecze stwie mowa, to zastanówmy si , jaka jest kondycja
spo ecze stwa rosyjskiego. Alain Besancon w atykule Czy Rosja nale y do
Europy pisa : ,,Epizod komunistyczny to nie-spo ecze stwo lub spo ecze stwo
rozbite, zatomizowane, zdemoralizowane, zatrzymane w rozwoju”15.

W innym miejscu mo emy przeczyta : „W stopniu dot d nieznanym
pa stwo zast puje spo ecze stwo cywilne, niezdolne spe ni  oczekiwa  pa stwa
/... /. Spo ecze stwo jest okaleczone. Przyduszone wskutek ekspansji sfery

15 Ibidem, s. 243.
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pa stwowej, og upione przez uwi zienie ideologiczne, zdziesi tkowane przez
okresowe masakry powodowane paranoj  partii, niezdolne jest tworzy  innej
sztuki jak tylko protestacyjn , ani odpowiedniej gospodarki czy w asnego stylu
ycia”16.Twierdzi wi c Besancon, e Rosjanie tworz  pa stwo bez

spo ecze stwa. Spo ecze stwo obywatelskie nie odrodzi o si  po upadku
komunizmu. Wszelkie ruchy oddolne, organizacje pozarz dowe, s  przez Kreml
zwalczane.  I  nie  ma  si  co  tu  dziwi ,  gdy  najcz ciej  wyst puj  one  w  roli
krytyków autorytarnych rz dów Putina.

Spo ecze stwo obywatelskie to takie, które potrafi dzia a  niezale nie od
instytucji pa stwowych. Niekoniecznie oznacza to, e wyst puje przeciw
w adzy, ale raczej to, e jest wiadome w asnych potrzeb i d y do ich realizacji.
Natomiast w spo ecze stwie rozbitym, o którym pisa  Besancon, nie ma miejsca
na w asn  inicjatyw , czy te  na krytyk  rz du. Zatomizowane spo ecze stwo
rosyjskie, to zbiór lu nych jednostek, swoisty homo sovieticus. Jak pisa  ks. Józef
Tischner, homo sovieticus nie  potrafi  y  inaczej  jak  w  niewoli.  Nie  chce  sam
zaspokoaja  w asnych potrzeb, licz c w tej kwestii na w adz . W nowych
warunkach Putinowskie rz dy silnej r ki spe niaj  t  sam  rol  co niegdy  partia.
,,Homo sovieticus to postkomunistyczna forma ucieczki od wolno ci, któr
kiedy  opisa  Erich Fromm”17.

Spo ecze stwo obywatelskie jest jednak e podstaw  nowoczesnych
spo ecze stw europejskich. Wydaje si , e bez tego nie b dzie mo na zbudowa
nowoczesnej, demokratycznej, europejskiej Rosji. Jedyne wi c co jej pozostanie,
to ci g e ok amywanie Zachodu i d enie do odzyskania utraconej
mocarstwowo ci.

Rosja opisana przez Besancona jawi si  jako kraj autorytarny, s abo
rozwini ty. Besancon wymienia szereg grzechów Rosji. S  w ród nich zacofanie
cywilizacyjne i gospodarcze, autorytarne rz dy, nacjonalizm, fanatyczne
przywi zanie do prawos awia. Najwi kszym jednak wydaje si  by  grzech
ok amywania. Rosja udaje przed Zachodem pa stwo nowoczesne,
demokratyczne, pluralistyczne. Zwodzi cudzoziemców, i to nie bez sukcesu.
Zachód wierzy, lub chce wierzy  w t  gr  Rosji. Ta, zupe nie bezpodstawnie
wed ug Besancona, jest traktowana jak wiatowe mocarstwo. W rzeczywisto ci
jednak, jest ona po prostu redniorozwini tym krajem Europy Wschodniej. Tylko
zaakceptowanie takiego stanu rzeczy pozwoli Rosji sta  si  prawdziwie
demokratycznym krajem.

W swych pogl dach Besancon jest przeciwny mistyfikacji my li
zachodniej, szczególnie za  panuj cej na francuskich salonach. Demaskuje
naiwn  francusk  rusofil . Obna a prawdziwe, jego zdaniem, oblicze Rosji,
w którym k amstwo i oszukiwanie Zachodu odgrywa g ówn  rol . Nie pozwala

16 Ibidem.
17 Por. Józef Tischner, My li wyszukane, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
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sobie na atwy zachwyt, woli od niego dog bn  analiz . Besancon, jako jeden
z niewielu zachodnich intelektualistów, nie podda  si  urokowi Gorbaczowa,
porównuj c go nawet do Stalina. Besancon pisa : ,,Gorbaczow nie tyle
przypomina mi Chruszczowa, co Stalina we wczesnych latach 30. Tak jak Stalin,
Gorbaczow jest wiadomy, e system sowiecki musi ulec radykalnym zmianom,
je eli ZSRR nie ma ponie  powa nych strat utrudniaj cych mu panowanie nad
wiatem. /.../ Tak, jak za panowania Stalina uznano, e odpowiedzi  Moskwy na

to wyzwanie powinno by  »uprzemys owienie za wszelk  cen «, tak za
panowania Gorbaczowa odpowiedzi  Zwi zku Sowieckiego na powa ne
strukturalne s abo ci ma by  modernizacja technologii i »przebudowa«”18.

Postrzega Gorbaczowa jako bezczelnego k amc  i manipulatora, a zachodnich
intelektualistów oskar a o naiwno  i zupe ny brak krytycyzmu.

Czasem mo emy odnie  wra enie, e Alain Besancon jest zwyk ym
rusofobem. Szczególnie gdy twierdzi, e Rosjanie s  uprzedzeni do Zachodu, bo
nigdy nie podj li wysi ku rzeczywistego poznania go, natomiast Zachód
przestudiowa  dog bnie Rosj  i zna j  lepiej ni  sami Rosjanie. W artykule pt.
So enicyn i Zachód czytamy: ,,Wielkie fa szerstwa historii Rosji mia y zawsze
Rosjan za autorów, od s owianofilów pocz wszy a  po historyków wychowanych
na diamacie. Sprostowania za  s  dzie em ludzi Zachodu pocz wszy od
Schloezera i Leveue'a w XVIII wieku a  do historyków europejskich
i ameryka skich naszej generacji"19.  Mo e  si  wydawa ,  e  Besancon  jest  po
prostu uprzedzony do Rosji i w ostentacyjny sposób chce udowodni  wy szo
cywilizacyjn  Zachodu nad dzikim Wschodem.

Poprzez swoje zdecydowane pogl dy Besancon wzbudza wiele
kontrowersji. Jedni uwa aj  go za zwyk ego rusofoba, inni natomiast widz
w nim g bokiego znawc  Rosji. Jakkolwiek by my na profesora Besancona nie
spojrzeli, jedno jest pewne. Lektura jego prac jest ze wszech miar ciekawa i nie
pozostawia oboj tnym. Jest krytyczny i nie daje atwych odpowiedzi, zmuszaj c
tym samym czytelnika do g bszego spojrzenia w dobrze ju  znane sprawy.

My l , ze pogl dy Besancona s  bliskie wielu Polakom i mog  wspiera
antyrosyjskie dzia ania Prawa i Sprawiedliwo ci oraz niektórych si
politycznych, ci le zwi zanych z t  parti . Jednak zdecydowan  wi kszo
Polaków, która zachowuje rozwag , zmuszaj  do g bokiej refleksji i wnikliwej
obserwacji dzisiejszych poczyna  w adz Rosji.

Poprawa stosunków z Federacj  Rosyjsk  jest podstawowym elementem
uporz dkowanie polityki zagranicznej Polski. Znacz cy kraj Unii Europejskiej –
Polska, nie powinna mie  z ych stosunków z Rosj . Trudne stosunki z pa stwem
Putina i Miedwiediewa wynikaj  nie tylko z przesz o ci historycznej, lecz
równie  z aktualnej radykalnej opinii Polski na temat Rosji, by y równie

18 A. Besancon, op. cit.
19 Ibidem, s. 109.
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powodem os abiaj cym pozycj  naszego kraju w UE, a tak e utrudniaj cym
wspó prac  rosyjsko – europejsk . Wystarczy przypomnie  niedawne spory
rosyjsko – polskie wokó  embarga na nasze produkty rolne. W a nie miedzy
innymi w takich okoliczno ciach rozpocz  si  proces wzajemnego zbli ania, dla
jednych przerwany, a dla drugich pog biony i przyspieszony tragedi  z 10
kwietnia 2010 r., w wyniku której 96 osób w tym prezydent RP Lech Kaczy ki,
ponios o mier  w katastrofie lotniczej pod Smole skiem.

Wydarzenia z pierwszej po owy 2010 r., to koniec dotychczasowej
polityki wschodniej Polski opartej na ci g ym zwalczaniu Rosji i wierze
w ,,pomara czow  ” Ukrain . Bliskie stosunki z Ukrain , zaanga owanie
w sprawy bia oruskie, os abi y nasz  pozycj  na forum UE i utrudni y
normalizacj  stosunków z Rosj .

Dlatego w adze polskie przyj y bardziej realistyczne cele w polityce
wschodniej, odchodz c od bliskiego partnerstwa z Ukrain , które w bie cym
roku rozwijane jest w ramach „Partnerstwa Wschodniego”. To w a nie
z inicjatywy Polski UE przyj a tak zwany program dla prowadzenia swojej
polityki wobec naszych s siadów wschodnich, w tym Ukrainy.

Jestem przekonany, e dzisiejsza Polska konsekwentnie zmierzaj ca do
poprawy stosunków z wielkim s siadem, potrafi nale ycie wykorzysta  wyj cie
Rosji naprzeciw tym oczekiwaniom. Równie  naszemu wschodniemu s siadowi
ci y y nie atwe relacje z Polsk  jako wa nym krajem zjednoczonej Europy.
Dowodem takiej polityki Rosji jest zaakceptowanie w ograniczony sposób
polskiej oceny historii dotycz cej okresu ZSRR.

Czego uczy nas dotychczasowa historia? G ównie tego, e wszystkie
problemy, nawet najbardziej skomplikowane, krwawe i brutalne, rozwi za
mo na przy pomocy wszechstronnych rozmów opartych o prawd , bardziej lub
mniej bolesn , e mo na – pami taj c o przesz o ci – rozwija  dobros siedzkie
stosunki z Rosj , na wzór tych, jakie cz  Polsk  z Republik  Federaln
Niemiec.

Wreszcie  Polska  i  Rosja  s  w  stanie  dokona  rozliczenia  i  obiektywnej
oceny swej przesz o ci, oceny opartej na fundamentach prawdy, która
stanowi aby podstaw  przyjaznych stosunków, gwarantuj cych rozwój
spo ecze stw obojga krajów.
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Pawe  Olszewski

POLACY NA KAUKAZIE W WIEKACH XIX-XXI

W przeciwie stwie do wielotysi cznych skupisk polskich emigrantów
w pa stwach Europy Zachodniej i USA, polska emigracja w Gruzji, Armenii
i Azerbejd anie oraz na Kaukazie Pó nocnym obejmuje niewielk  grup  osób,
które podkre laj  swoje polskie pochodzenie. Zupe nie inna sytuacja mia a
miejsce w XIX w. i na pocz tku XX w., kiedy obszar Kaukazu stanowi cy cz
Rosji carskiej by  regionem, w którym przebywa a du a grupa przedstawicieli
ludno ci polskiej. Zasadniczym celem artyku u jest scharakteryzowanie
obecno ci Polaków na Kaukazie w przesz o ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem
jego po udniowej cz ci. Ze wzgl du na z o ony charakter tej problematyki,
przedstawiono jedynie jej zarys.

Charakter polskiej imigracji na Kaukazie w du ym stopniu wynika
z przeobra e  politycznych w XIX w. zarówno na ziemiach dawnej
Rzeczypospolitej, których cze  w czono do Rosji carskiej, jak i ze zmian na
terenie Kaukazu, stopniowo uzale nionych od Imperium Romanowych w XIX w.
Pierwsz  du  grup  ludno ci polskiej na Kaukazie stanowili Polacy, którzy
u schy ku XVIII w. trafili do oddzia ów armii rosyjskiej stacjonuj cych w tym
regionie. Byli to uczestnicy insurekcji ko ciuszkowskiej, którzy dostali si  do
niewoli rosyjskiej po kl sce powstania. Nast pn  grup  w oddzia ach rosyjskich
na Kaukazie, licz c  oko o 12 tys. Polaków tworzyli o nierze napoleo scy,
którzy dostali si  do niewoli rosyjskiej1.

Obok nich do wojskowych formacji carskich stacjonuj cych na Kaukazie
ju  od pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. zacz to w cza  rekrutów –
Polaków przymusowo wcielanych do armii rosyjskiej. Pewn  liczb  stanowili
tak e oficerowie polskiego pochodzenia, którzy s u yli w carskiej armii. Zgodnie
z polityk  w adz carskich polscy poborowi byli wcielani do oddzia ów carskich
stacjonuj cych z dala od ziem zamieszka ych przez ludno  polsk 2. Podobnie
by o w przypadku innych narodowo ci s u cych w armii carskiej.

Od drugiej po owy XVIII w. Rosja carska stopniowo podporz dkowa a

1 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków kaukaskie drogi, ód  1985, s. 49; M. Zakrzewska-
Dubasowa, Polacy na Zakaukaziu, w: Polacy w kulturze i yciu spo ecznym Zakaukazia do
1918 r.. Red. Miros awa Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1990, s. 9; A. Furier, Polacy w Gruzji,
Warszawa 2009, s. 107-108.

2 G. Piwnicki, Polacy wojskowi i zes a cy w armii carskiej na Kaukazie w XIX i na pocz tku XX
wieku, Toru  2001, s.184.
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swojej w adzy tereny Kaukazu Pó nocnego i Po udniowego. Podbój Kaukazu
przez Rosj  zosta  przeprowadzony w wyniku zwyci skich wojen tego
mocarstwa z Turcj  i Persj  oraz st umienia powsta  lokalnej ludno ci na
Kaukazie Pó nocnym. Zako czy  si  w 1878r., kiedy Rosja podporz dkowa a
swojej w adzy tereny Ad arii3. Ekspansja Rosji na Kaukazie oraz konieczno
umocnienia w adzy rosyjskiej w tym regionie spowodowa a, i  na Kaukazie
utrzymywano, szczególnie do ko ca lat pi dziesi tych XIX w., znaczne si y
wojskowe tworz ce formacje tzw. Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego4.
Trafiali do nich zarówno Polacy – poborowi jak i osoby skazane za dzia alno
antypa stwow  i patriotyczn . Byli to uczestnicy kolejnych powsta
antycarskich oraz cz onkowie organizacji spiskowych. Skazywani za dzia alno
antycarsk  trafiali na przymusowe wieloletnie albo bezterminowe zes anie do
s u by w rosyjskich oddzia ach wojskowych stacjonuj cych w ró nych cz ciach
Kaukazu.

Stosunkowo najwi cej zes a ców – Polaków znalaz o si  w oddzia ach
rosyjskich na Kaukazie po kl sce powstania listopadowego cznie oko o 1860
osób. Ponadto w 1832 r. w wyniku przymusowego poboru do wojska,
zwi zanego z represjami w adz carskich wobec powstania, wcielono karnie do
Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego z terenów Królestwa Polskiego 8,9 tys.
rekrutów5. Nast pna du a grupa Polaków pojawi a si  w oddzia ach rosyjskich
w tym regonie po kl sce powstania styczniowego6. Jednocze nie w zwi zku
z antyrosyjskim powstaniem Szamila na Kaukazie Pó nocnym w latach
1834-1859 wi kszo  zes a ców by a kierowana do oddzia ów wojskowych
walcz cych z powsta cami7.

Wed ug starej romantycznej tradycji „walki za wasz  i nasz  wolno ”
kr y y pog oski, i  du a cz  polskich zes a ców zdezerterowa a z armii
carskiej i przyst pi a do oddzia ów pó nocnokaukaskich górali walcz cych
z carsk  Rosj . Tak e wed ug niesprawdzonych informacji liczna grupa Polaków
znajdowa a si  w otoczeniu samego Szamila – przywódcy powstania. Jednak
najnowsze badania wskazuj , i  by  to jedynie mit rozpowszechniany przez
przywódców Hotelu Lambert na czele z ksi ciem Adamem Jerzym Czartoryskim
(1770-1861). Najpierw w drugiej po owie lat trzydziestych XIX w., pó niej
w latach pi dziesi tych XIX w., a nast pnie w okresie powstania styczniowego

3 T. Wituch, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, Warszawa 1980, s. 46-48;
P. Olszewski, Rz dy Rosji carskiej na Kaukazie do 1914 r., „Studia S owianoznawcze”, t. 8,
Piotrków Trybunalski 2009, s. 281-282.

4 G. Piwnicki, Polacy wojskowi i zes a cy…, s. 88-91.
5 W. Caban, S u ba rekrutów Polskich z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873,

Warszawa 2001, s. 114.
6 G. Piwnicki, op. cit., s. 192.
7 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 50-51. Szerzej na temat powstania Szamila zob.:

S. Ciesielski, Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wroc aw 2003, s. 52-79; P. Olszewski,
Rz dy..., s. 274-279.
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planowali oni stworzenie polskich formacji zbrojnych z Polaków – dezerterów
z armii carskiej. Oddzia y te mia y operowa  m.in. na Kaukazie Pó nocnym
i wspiera  Turcj  w walce przeciwko Rosji8. Próby organizacji tych oddzia ów
zako czy y si  fiaskiem, gdy  Polacy – o nierze, którzy w trakcie walk dostali
si  do niewoli pó nocnokaukaskich górali byli le traktowani przez mieszka ców
Kaukazu. Powsta cy uznawali polskich o nierzy za Rosjan i je ców wojennych
oraz traktowali jak niewolników, cz sto sprzedawano ich do Persji lub do Turcji9.

Spo ród dwóch grup Polaków s u cych w armii carskiej na Kaukazie:
zes a ców politycznych i poborowych, wy szym poziomem wykszta cenia
charakteryzowali si  zes a cy. Byli to cz sto ludzie m odzi: uczniowie
gimnazjów i studenci wywodz cy si  z kr gów szlacheckich i mieszcza skich,
którzy cz sto z racji swojego wykszta cenia byli zatrudniani w administracji
wojskowej10. Pewna cz  zes a ców w wyniku nienagannej s u by wojskowej,
a tak e odznaczenia si  w trakcie walk z pó nocnokaukaskimi powsta cami lub
w toku wojen z Turcj  i Persj  robi a karier  w armii rosyjskiej, awansowa a na
wy sze stopnie podoficerskie i oficerskie. Podobnie by o, chocia  na mniejsz
skal , w przypadku rekrutów wywodz cych si  z ni szych warstw polskiego
spo ecze stwa. Badacze tej problematyki wskazuj  tak e, i  czasami sami
zes a cy starali si  o skierowanie do oddzia ów rosyjskich na Kaukazie
Pó nocnym, gdzie o wiele atwiej w trakcie walk z góralami mo na by o
odznaczy  si  w boju i otrzyma  awans na wy sze stopnie wojskowe, a tak e
w nagrod  za nienagann  s u b  uzyska  wcze niejsze zwolnienie z karnego
zes ania11.

Cz  polskich zes a ców przebywaj c  wiele lat w kaukaskich
garnizonach zainteresowa a si  lokaln  kultur , histori , obyczajowo ci
i literatur . Efektem tych zainteresowa  by y liczne prace literackie i naukowe
po wi cone przede wszystkim kulturze oraz historii Kaukazu Po udniowego.
Czasami prace te by y kontynuacj  wcze niejszych zainteresowa  literackich
rozwijanych w Polsce przed zes aniem. Dorobek literacki i naukowy cz ci
zes a ców przebywaj cych na Kaukazie by  tak du y, i  zostali oni okre leni
mianem: „kaukaskiej grupy poetów”. Tworzy o j  oko o 40 zes a ców, przede
wszystkim dawnych uczestników powstania listopadowego oraz cz onków spisku
Szymona Konarskiego. Szczególnie o ywiona dzia alno  literacka
przedstawicieli kaukaskiej grupy poetów przypada a na drug  po ow  lat
trzydziestych i lata czterdzieste XIX w. Pisali oni utwory poetyckie i prozatorskie

8 L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864, Warszawa 1934,
s. 100-102; J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski, Warszawa 1994, s. 394-400; J. Nowak,
W adys aw Zamoyski. O spraw  polsk  w Europie (1848-1868), Pozna  2002; J. Kieniewicz,
Powstanie styczniowe, Warszawa 2009, s. 480 i 690-691; W. Caban, op. cit., s. 167-169.

9 L. Widerszal, op. cit., s. 80-81; W .Caban, op. cit., s. 169-171; A. Furier, Polacy..., s. 114-115.
10 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków…, s. 53.
11 W. Caban, op. cit., s. 158-161.
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wykorzystuj ce w tki zaczerpni te z literatury gruzi skiej, azerbejd a skiej,
ormia skiej i pó nocnokaukaskiej, t umaczyli na j zyk polski lub j zyk rosyjski
utwory z literatury kaukaskiej. Prowadzili tak e czasami bardzo szczegó owe
badania naukowe dotycz ce literatury, etnografii i j zyka poszczególnych
narodów Kaukazu12.

W ród przedstawicieli „kaukaskiej grupy poetów” za najwybitniejszego
uchodzi  Tadeusz ada-Zab ocki (1813-1847). Po pobycie na zes aniu
w Dagestanie od 1837 r., zosta  przeniesiony do garnizonu w Tyflisie (Tbilisi),
gdzie przebywa  do 1846 r. W Tyflisie T. ada-Zab ocki nawi za  kontakty
z wybitnymi przedstawicielami gruzi skiej elity intelektualnej, m.in.
z Michai em Tumaniszwili, Giorgim Eristawu, Nikolazem Barataszwili
(1817-1844). Przy ich pomocy t umaczy  poezj  gruzi sk 13. T umaczenia te,
a tak e utwory w asne T. ady-Zab ockiego dotycz ce problematyki szczególnie
gruzi skiej, by y publikowane w periodykach ukazuj cych si  w Królestwie
Polskim, przede wszystkim w Warszawie w: „Roczniku Literackim”
i „Bibliotece Warszawskiej”. Planowa  on tak e napisanie historii literatury
gruzi skiej14. Obok dzia alno ci literackiej odegra  wa n  rol  jako nieformalny
organizator i przywódca rodowiska polskiego w Tyflisie. Wykorzystuj c swoje
rozleg e kontakty towarzyskie oraz popularno  w ród gruzi skiej arystokracji
w Tyflisie u atwia  innym polskim zes a com, zajmuj cym si  dzia alno ci
literack  przyjazdy do stolicy Namiestnictwa Kaukaskiego15.

Obok T. ady-Zab ockiego za najwa niejszego przedstawiciela
„kaukaskiej grupy poetów” by  uwa any W adys aw Strzelnicki (1820-?). Zosta
on zes any na Kaukaz w latach 1839-1847. Po d u szym pobycie w Tyflisie,
przebywa  tak e na Kaukazie Pó nocnym oraz w Azerbejd anie. Napisa  dwie
powie ci: „Dwaj Uzdeni” oraz „Mahmudek”. Ten ostatni utwór zosta
opublikowany w 1848 r. w „Bibliotece Warszawskiej”. W powie ci „Dwaj
Uzdeni” opisa  walki na Kaukazie Pó nocnym, natomiast „Mahmudek” by
powie ci  przygodow  tocz c  si  w Azerbejd anie16. Zarówno w swoich
utworach prozatorskich, jak i w wierszach umieszcza  du o informacji

12 A. Chodubski, Aktywno  kulturalna Polaków w Azerbejd anie w XIX i na pocz tku XX wieku,
Gda sk 1986, s. 153-155; G. Piwnicki, op. cit., s. 203-205; M. Filina, Dorobek literacki
zes a ców polskich na Kaukazie w XIX w., w: Polacy w Gruzji. Red. E. Walewandra, Lublin
2002, s. 162-163.

13 L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-gospodarcza i kulturalna Polaków na Zakaukaziu w XIX
i na pocz tku XX wieku, w: Polacy w kulturze i yciu spo ecznym Zakaukazia do 1918 r.…, pod
red. M. Zakrzewskiej-Dubasowej, Lublin 1990, s. 54-55; A. Chodubski, Dzia alno
cywilizacyjna Polaków na Kaukazie, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni”. Uniwersytet Gda ski.
Wydzia  Nauk Spo ecznych. Katedra Nauki o Cywilizacji. Zeszyty Naukowe”, nr 1, Gda sk
1995, s. 71-72.

14 B. Baranowski, K. Baranowski, Polacy..., s. 88-90; A. Furier, Polacy..., s. 121-122.
15 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji, Wroc aw 1987, s. 161.
16 G.Piwnicki, op. cit., s. 209.
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o charakterze etnograficzno-obyczajowym wiadcz cych o dobrej znajomo ci
realiów kaukaskich. Uczy  si  tak e j zyka gruzi skiego i azerbejd a skiego,
których znajomo  mia a s u y  jego dalszym badaniom literatury narodów
po udniowokaukaskich. Niestety, jego przedwczesna mier  w wieku zaledwie
26 lat przerwa a te badania17.

Do „kaukaskiej grupy poetów” zaliczano tak e osoby, które nie pisa y
wierszy, ani nie publikowa y powie ci, natomiast po powrocie z zes ania
wydawa y drukiem swoje wspomnienia z okresu pobytu na Kaukazie.
Wspomnienia te by y publikowane zarówno przez wydawnictwa dzia aj ce
w zaborze rosyjskim, jak i w zaborze pruskim oraz austriackim. Ksi ki te
przyczyni y si  do rozpowszechnienia wiedzy na temat Kaukazu i jego ludno ci
w ród polskich czytelników. W ród autorów pami tników na czo o wysuwaj  si
Hipolit Jaworski (1812-1877) i Mateusz Gralewski (1826-1891).

Ten pierwszy przebywa  na Kaukazie w latach 1835-1846. Wi kszo
przymusowej s u by wojskowej sp dzi  na Kaukazie Pó nocnym
i w Azerbejd anie. Wspomnienia o pobycie na Kaukazie opublikowa  w latach
1858-1859 w tomie artyku ów zamieszczonych w warszawskiej „Gazecie
Codziennej”. Nast pnie zebra  je w formie ksi kowej zatytu owanej
„Wspomnienia Kaukazu”, wydanej w Poznaniu w 1877 r.18. Ksi ka
H. Jaworskiego sk ada si  z trzech cz ci. W pierwszej przedstawi  ogólny zarys
historii, przede wszystkim Gruzji. W drugiej opisa  swoje wspomnienia ze s u by
wojskowej na Kaukazie. Natomiast trzecia cz  obejmowa a powie
pt. „Ajchany”, prezentuj ca mi o  polskiego oficera do azerbejd a skiej
dziewczyny. Wed ug ocen badaczy twórczo ci H. Jaworskiego podawa  on
szczegó owe informacje na temat historii Gruzji. Chocia  sam raczej nie
prowadzi  szczegó owych bada  w tym zakresie, to jednak opiera  si  na ju
istniej cej na ten temat literaturze naukowej. Ponadto niezbyt wysoko oceniono
poziom literacki jego powie ci19.

Opisuj c sytuacj  na Kaukazie Pó nocnym H. Jaworski bardzo
krytycznie oceni  pó nocnokaukaskich górali. Podkre la  fanatyzm religijny
i okrucie stwo powsta ców Szamila. Wskazywa  na z  sytuacj  lokalnej
ludno ci pod rz dami powsta ców oraz popraw  po o enia pó nocnokaukaskich
górali pod w adz  Rosji. Jego oceny odbiega y od romantycznej wizji walk górali
z wojskami carskimi. Jednak takie stanowisko prezentowane przez
H. Jaworskiego mog o by  zwi zane z jego bezpo rednimi do wiadczeniami
wynikaj cymi z udzia u w bardzo krwawych walkach zbrojnych na Kaukazie
Pó nocnym. Ponadto nale y wskaza , i  pozytywna ocena rz dów Rosji carskiej
na Kaukazie zosta a umieszczona w ksi ce opublikowanej w drugiej po owie lat
siedemdziesi tych XIX w., kiedy po kl sce powstania styczniowego, tak e w ród

17 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 90-91; L.Pi tkowski, op. cit., s .56.
18 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 102.
19 Ibidem, s. 103.
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polskiego spo ecze stwa, ros a grupa zwolenników wspó pracy z zaborc . By
mo e nale a  do niej tak e Jaworski, który swoje oceny rz dów rosyjskich
w Królestwie Polskim w latach siedemdziesi tych XIX w. móg  tak e przenosi
w przesz o  na sytuacj  istniej c  na Kaukazie Pó nocnym w drugiej po owie lat
trzydziestych i w pierwszej po owie lat czterdziestych XIX wieku20.

Kolejne wspomnienia dotycz ce pobytu na Kaukazie zosta y tak e
opublikowane w 1877 r. we Lwowie przez Mateusza Gralewskiego w pracy pt.
„Kaukaz. Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli”. By  to najpe niejszy opis
Kaukazu w dziewi tnastowiecznej polskiej literaturze pami tnikarskiej. Autor
przebywa  na zes aniu na Kaukazie w latach 1844-1856. Odby  s u b  wojskow
w Dagestanie i w Azerbejd anie. By  tak e w Gruzji i w Armenii21. W ksi ce
M. Gralewski przedstawi  du o informacji dotycz cych ycia Polaków
przebywaj cych na zes aniu na Kaukazie22. Zebra  obfity materia  etnograficzny,
opieraj c si  zarówno na dost pnych opracowaniach naukowych, jak i na
w asnych obserwacjach dokonanych w trakcie pobytu w tym regionie. W ksi ce
przedstawi  obyczaje ró nych narodów Dagestanu i Azerbejd anu. Opisa  tak e
ycie spo eczno-kulturalne w Tyflisie23. W ksi ce umie ci  w asne przek ady na
j zyk polski utworów poezji gruzi skiej, opieraj c si  prawdopodobnie na ich
wersjach w j zyku rosyjskim24. Publikacja Gralewskiego sta a na o wiele
wy szym poziomie naukowym ni  ksi ka Jaworskiego. Obok Gralewskiego
i Jaworskiego wspomnienia na temat zes ania na Kaukazie wydawali po
powrocie do kraju tak e inni dawni zes a cy, m.in. Karol Kalinowski, Wincenty
Dawid [Dawidowski] oraz Micha  Butowt-Andrzejkowicz25.

Obok zes a ców tworz cych „kaukask  grup  poetów”, którzy poprzez
swoje prace literackie przyczynili si  do poszerzenia wiedzy w ród Polaków na
temat Kaukazu, du  rol  tym razem w badaniach naukowych tego regionu ju
w pierwszej po owie XIXw. odegra a kolejna grupa Polaków. Ich pobyt na
Kaukazie mia  charakter dobrowolny i by  zwi zany z prac  zawodow . Zarazem
pocz tkowo badaniami naukowymi Kaukazu zajmowali si  przede wszystkim
Polacy, którzy robili karier  w rosyjskiej administracji lub armii.

Do wybitnych badaczy literatury kaukaskiej, przede wszystkim
azerbejd a skiej, w pierwszej po owie XIXw. nale y zaliczy  znanego
orientalist  Aleksandra Chod ko. W latach 1829-1841 by  on carskim dyplomat ,

20 A. Furier, Polacy..., s. 148-149.
21 G. Be aniszwili, Kaukaz i jego mieszka cy w pi miennictwie polskiego zes a ca Mateusza

Gralewskiego (1826-1891), „Wroc awskie Studia Wschodnie”, nr 7, 2003, s. 248; D. Ossowska,
Znaki porozumienia. Mateusz Gralewski i Kazimierz apczy ski wobec kultury gruzi skiej,
w: Polacy w Gruzji…, pod red. E. Walewandra, Lublin 2002, s.171-172.

22 A. Chodubski, Dzia alno ..., s. 71-72.
23 D. Ossowska, op. cit., s. 174-177.
24 G. Be aniszwili, op. cit., s.b252-262, D. Ossowska, op. cit., s. 181-184.
25 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Gruzji..., s. 163; G. Piwnicki, op. cit., s. 213.
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przebywaj cym w Persji: w Tabriz, Teheranie i w Reszt26. W trakcie pobytu
w Persji prowadzi  badania dotycz ce azerbejd a skiego folkloru, spisuj c
azerbejd a skie utwory ludowe. W 1841 r. opu ci  Persj  i uda  si  do Francji.
W 1842 r. Chod ko wyda  w Londynie ksi k  dotycz c  perskiej
i azerbejd a skiej literatury ludowej, która zosta a uznana za podstawow  prac
dla bada  naukowych nad azerbejd a skim folklorem27.

Kolejnym przyk adem Polaka, który z kolei zrobi  karier  w armii
carskiej na Kaukazie i jednocze nie prowadzi  badania naukowe w tym regionie
by  Juliusz Struty ski. Od 1844 r. przebywa  w Tyflisie jako adiutant gubernatora
gen. Borysa Neudhardta28. Owocem jego pobytu na Kaukazie by a ksi ka
pt. „Kilka bada  geologicznych i dziejowych Kaukazu” napisana w 1856 r.
i wydana w roku nast pnym. Opublikowa  tak e liczne artyku y w polskich
czasopismach. Jego ksi ka szczegó owo opisuje dzieje Kaukazu Pó nocnego,
a zw aszcza ziem zamieszka ych przez Abchazów i Czecze ców. Ponadto skupi
swoj  uwag  na dziejach Gruzji oraz sytuacji na Kaukazie Pó nocnym
znajduj cym si  pod rz dami Szamila29. Publikacja ta, a tak e ksi ka
pt. „Miscellanae”, po wi cona sytuacji w Gruzji i wydana w 1855 r. w Wilnie, s
uznawane za cenne pozycje do bada  kaukazologicznych prezentuj cych stan
wiedzy na temat tego regionu z po owy XIX wieku30.

 Wa n  rol  w badaniach topograficznych i geograficznych ca ego
Kaukazu odegra  kolejny Polak s u cy w armii carskiej - Józef Chod ko, brat
wspomnianego ju  Aleksandra. W 1840 r. Józef Chod ko zosta  przeniesiony do
Tyflisu, gdzie przebywa  do mierci w 1881 r. Jako szef Wojskowego Oddzia u
Topograficznego Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego najpierw przeprowadzi
pomiary triangulacyjne Kaukazu Po udniowego do 1853 r., a nast pnie Kaukazu
Pó nocnego do 1865 r. W ich wyniku sporz dzono bardzo dok adne mapy
Kaukazu. W uznaniu zas ug J. Chod ko w 1862 r. zosta  awansowany do stopnia
genera a porucznika armii rosyjskiej31.  W trakcie  s u by  wojskowej,  a  tak e  po
przej ciu w stan spoczynku w 1867 r., J. Chod ko prowadzi  badania naukowe
dotycz ce geologii, balneologii i hydrografii Kaukazu. Aktywnie dzia a
w Kaukaskim Oddziale Carskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego,
którego by  wspó za o ycielem. Opublikowa  liczne artyku u w rosyjskich

26 L. Pi tkowski, op. cit., s. 59.
27 B. Baranowski, Polsko-azerbejd a skie stosunki kulturalne w pierwszej po owie XIX wieku, ód

1979, s.48-51.
28 Ten e, Georgia and Georgians in the works of Juliusz Struty ski, „Acta Universitatis Lodziensis.

Folia Caucasica”, t. 1, 1983, s. 9-10, G. Piwnicki, op. cit., s. 184.
29 B. Baranowski, Georgia..., s. 11.
30 Ibidem, s. 11-12.
31 Z. ukawski, Ludno  polska w Rosji 1863-1914, Wroc aw 1970, s. 191; A. Chodubski,

Aktywno ..., s. 175; A. Furier, Józef Chod ko 1800-1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa
2001, s. 63-86.
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czasopismach naukowych32.
Najwa niejsza praca J. Chod ko zosta a opublikowana w 1864 r. przez

Kaukaski Oddzia  Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
Nosi a tytu : „Ogólne spojrzenie na orografi  Kaukazu”. Prezentowa a nie tylko
opis prac triangulacyjnych przeprowadzonych na Kaukazie, ale tak e zawiera a
informacje dotycz ce geografii tego regionu. Publikacja ta mia a pionierski
charakter dla bada  geograficznych tego regionu33.

Pomimo, i  Józef Chod ko zrobi  karier  w armii rosyjskiej to
utrzymywa  kontakty z Polakami przebywaj cymi w Tyflisie. Wspiera
finansowo budow  polskiego ko cio a pod wezwaniem w. Piotra i Paw a w tym
mie cie. Ponadto ci gn  do kierowanej przez siebie s u by topograficznej armii
rosyjskiej na Kaukazie wielu polskich oficerów i pomóg  w rozwoju ich kariery
wojskowej34.

Jednym z najbli szych wspó pracowników J. Chod ko by  Hieronim
Stebnicki, który od 1860 r. s u y  na Kaukazie. Pod kierunkiem J. Chod ko,
Stebnicki prowadzi  prace triangulacyjne, natomiast po przej ciu J. Chod ko na
emerytur  przej  kierownictwo pracami Wojskowego Oddzia u
Topograficznego Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego i zako czy  pomiary
triangulacyjne na Kaukazie. Nadzorowa  tak e wykre lenie szczegó owych map
ró nych cz ci Kaukazu35. Podobnie jak jego protektor, Stebnicki interesowa  si
tak e geografi  Kaukazu. Opublikowa  wiele artyku ów dotycz cych geodezji,
kartografii, meteorologii i hydrografii obszarów Kaukazu w naukowych
czasopismach rosyjskich, polskich, francuskich oraz angielskich. Zajmowa  si
równie  projektowaniem oraz rozbudow  sieci drogowej i kolejowej na Kaukazie
Po udniowym. W uznaniu zas ug Stebnicki zosta  on awansowany na stopie
genera a, ponadto w 1885r. zosta  mianowany naczelnikiem Oddzia u
Wojskowo-Topograficznego Sztabu Generalnego w Petersburgu. Natomiast
w 1889r. zosta  zast pc  przewodnicz cego Rosyjskiego Towarzystwa
Geograficznego36.

Schy ek dzia alno ci zawodowej J. Chod ko, a tak e okres aktywno ci
zawodowej Stebnickiego, czyli lata 60.-90. XIX w. by y okresem gwa townych
przemian na Kaukazie. Wynika y one z zako czenia podboju Kaukazu przez
Rosj  i ostatecznego ugruntowania pozycji tego pa stwa w kaukaskim regionie
po st umieniu powstania pó nocnokaukaskich górali w 1859 r. oraz po ostatniej
zwyci skiej wojnie z Turcj  zako czonej w 1878 r.37. Jednocze nie druga po owa

32 A. Furier, s. 91-95; ten e, Polacy..., s. 158-160.
33 Ibidem, s. 163.
34 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 134, A. Chodubski, Aktywno ..., s. 176.
35 A.  Furier, Polskie badania Geografii Kaukazu od XVIII do XX w., w: Polacy w Gruzji…,

s. 152-154.
36 Z. ukawski, Ludno ..., s. 191; A. Furier, Polskie..., s. 154; ten e, Polacy..., s. 164-166.
37 P. Grochmalski, Czeczenia. Rys prawdziwy, Wroc aw 1999, s. 54-57; S. Ciesielski, Rosja  –
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XIX w. zwi zana by a z rosn cym znaczeniem Kaukazu Po udniowego jako
wa nego zaplecza surowcowego dla Rosji carskiej. Szczególnie wa ne dla
gospodarki rosyjskiej okaza y si  z o a ropy naftowej w Azerbejd anie oraz rudy
manganu w Gruzji38.

Gwa towny rozwój przemys owy Kaukazu Po udniowego spowodowa
nap yw zw aszcza do Azerbejd anu i Gruzji du ych rzesz wykwalifikowanych
robotników oraz kadry in ynieryjnej i administracyjnej z innych cz ci Imperium
Romanowych. W ród nich znajdowa a si  tak e pewna grupa Polaków. Ponadto
po kl sce powstania styczniowego oraz w zwi zku z os abieniem dzia alno ci
antycarskiej w ród polskiego spo ecze stwa zmniejszy a si  grupa Polaków
skazywanych za dzia alno  antypa stwow  i wysy anych do przymusowej
s u by w carskich garnizonach na Kaukazie. Zw aszcza, e po zako czeniu
powstania Szamila nie istnia a ju  konieczno  utrzymywania tak du ych
oddzia ów carskich na Kaukazie Pó nocnym39.

Wszystkie te uwarunkowania sprawi y, i  od schy ku lat sze dziesi tych
XIX w. zmieni  si  charakter obecno ci Polaków na Kaukazie. Istnia a nadal
znaczna grupa poborowych s u cych w oddzia ach rosyjskich, stacjonuj cych
w tym regionie, którzy po zako czeniu s u by wracali do dawnego Królestwa
Kongresowego. Jednak coraz wi kszy odsetek Polonii kaukaskiej zacz y
stanowi  osoby, które dobrowolnie przyjecha y do tego regionu, maj c nadziej
na zrobienie tutaj kariery zawodowej i maj tku oraz planuj c pozosta  na
Kaukazie na sta e.

O zmianie struktury zawodowej ludno ci polskiej przybywaj cej na
Kaukaz wiadczy y dane pierwszego spisu powszechnego przeprowadzonego
w Rosji w 1897 r. Zamieszczono w nim po raz pierwszy stosunkowo wiarygodne
dane dotycz ce liczebno ci ludno ci polskiej na Kaukazie. Wed ug danych tego
spisu w 1897 r. na Kaukazie Pó nocnym przebywa o 9694 Polaków, natomiast na
Kaukazie Po udniowym 14 903 Polaków40. W ród Polaków przebywaj cych
w po udniowej cz ci Kaukazu 59,6% stanowili wojskowi. Na Kaukazie
Po udniowym najwi cej Polaków znajdowa o si  na terenie Gruzji: 8 220 osób,
z czego w samym Tyflisie po owa tej populacji, a mianowicie 4 133 osoby.
Nast pnie najliczniejsza Polonia by a w Armenii – 4 628 osób, natomiast
w Azerbejd anie mieszka o 2 055 Polaków41.

Dane spisu powszechnego dotycz ce Polaków na Kaukazie wskazywa y,

Czeczenia…, s. 78-79; P. Olszewski, Rz dy..., s. 281-282.
38 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna i polityczna Polaków w Gruzji na prze omie XIX

i XX wieku, Lublin 1987, s.16; T. wi tochowski, Azerbejd an i Rosja. Kolonializm, islam
i narodowo  w podzielonym kraju, Warszawa 1998, s.29-32; P. Olszewski, Polityka pa stw
Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921, Piotrków Trybunalski 2001, s. 11-13.

39 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 139-140; G. Piwnicki, Polacy wojskowi
i zes a cy…, s. 193.

40 B. Baranowski, K. Baranowski, Polaków..., s. 163-164.
41 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 29-31.



226

i  wi kszo  tej grupy stanowili m odzi m czy ni pochodz cy z ziem Królestwa
Kongresowego42. Takie dane wynika y z faktu, i  wi kszo  Polaków
przebywaj cych na Kaukazie stanowili o nierze w wieku poborowym
odbywaj cy s u b  wojskow  w kaukaskich garnizonach armii rosyjskiej43. Te
same przyczyny powodowa y, i  stosunkowo du o Polaków znajdowa o si  na
terenie Armenii, przydzielonych do jednostek garnizonów wojskowych w Karsie
i Aleksandropolu po o nych na terenach granicz cych z Turcj  i Persj 44.
Stosunkowo najmniejszy odsetek wojskowych w ród Polaków przebywaj cych
na Kaukazie znajdowa  si  w guberni baki skiej, kutaiskiej i tyfliskiej45.
Wynika o to z faktu, i  Tyflis i Baku jako najwi ksze i najszybciej rozwijaj ce
si  o rodki przemys owo-handlowe i administracyjne na Kaukazie Po udniowym
przyci ga y polskich in ynierów, lekarzy, nauczycieli, pracowników
administracji i wykwalifikowanych robotników przemys owych. Tyflis w tym
okresie podobnie jak wcze niej stanowi  centrum administracyjne ca ego
Kaukazu, natomiast Baku u schy ku XIXw. wyros o na najwa niejszy i pr nie
rozwijaj cy si  o rodek przemys u naftowego46.

Du e znaczenia mia  tak e fakt, i  wi kszo  polskiej emigracji na
Kaukazie stanowili m czy ni – ponad 80% ca ej populacji. Dlatego stosunkowo
trudno by o znale  kandydatki na on  w ród Polek przebywaj cych na
Kaukazie47. W efekcie w przypadku m czyzn emigrantów, którzy planowali
za o y  rodzin  i pozosta  na Kaukazie szukano kandydatek na on  w ród
innych grup narodowo ciowych: Rosjan, Gruzinów, Ormian i Azerów.
Powodowa o to silne procesy asymilacyjne nast puj ce ju  w drugim pokoleniu,
w ród dzieci wywodz cych si  z mieszanych ma e stw i utraty wiadomo ci
polskiego pochodzenia48.

Polacy przebywaj cy na Kaukazie Po udniowym stanowili stosunkowo
niewielk  grup  ludno ci w stosunku do ogó u mieszka ców tego regionu – np.
w Tyflisie tworzyli niewiele ponad 2% ca ej populacji miasta. Jednak z uwagi na
wysokie wykszta cenie oraz umiej tno ci zawodowe wnie li oni wa ny wk ad
w rozwój gospodarczy tego regionu w drugiej po owie XIX w. i na pocz tku
XX w.

Na szybki rozwój gospodarczy Kaukazu Po udniowego w drugiej
po owie XIX w. przewa aj cy wp yw wywar  wzrost wydobycia ropy naftowej
na Pó wyspie Apszero skim w okolicach Baku. W rozwijaj cym si  przemy le

42 Ibidem, s. 32-36; G. Piwnicki, Polacy wojskowi i zes a cy…, s. 197.
43 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 39.
44 G. Piwnicki, Polacy wojskowi i zes a cy…, s. 200.
45 Ibidem, s. 195.
46 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 13 i 17-18; A.L. Altstadt, The Azerbaijani

Turks. Power and Identity under Russian Rule, Stanford 1992, s. 29; T. wi tochowski,
Azerbejd an i Rosja…, s. 31-32.

47 Z. ukawski, Ludno ..., s. 85.
48 A. Furier, Polacy..., s. 214.
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naftowym Baku prac  znalaz o pond stu polskich in ynierów i techników. W ród
nich najwa niejsz  rol  odegra  Witold Zglenicki, który w 1893 r. zosta
kierownikiem Urz du Probierczego w Baku. Zacz  tak e poszukiwania nowych
z ó  ropono nych na Pó wyspie Apszero skim, w krótkim czasie odkrywaj c
nowe z o a ropy naftowej i staj c si  wybitnym ekspertem w tej dziedzinie49.
Opracowa  równie  pioniersk  metod  wydobycia ropy naftowej spod dna
morskiego.

W 1902 r. zakupi  dzia k  naftow  w okolicach Surachanach, gdzie ju
po jego mierci w 1904 r. odkryto bogate z o a ropy naftowej. W sporz dzonym
przed mierci  testamencie planowane dochody z wydobytej ropy naftowej
Zglenicki przekaza  na potrzeby istniej cej w Warszawie Kasy im.
Mianowskiego. Finansowa a ona dzia alno  literack , artystyczn  i naukow
w zaborze rosyjskim. W wyniku zapisu testamentowego Zglenickiego do
wybuchu pierwszej wojny wiatowej Kasa im. Mianowskiego uzyska a kwot
0,7 mln dolarów w z ocie na swoj  dzia alno 50.

Projekty Zglenickiego dotycz ce wydobycia ropy naftowej spod dna
morskiego rozwin  kolejny polski in ynier Pawe  Potocki. Od 1910 r. kierowa
on pracami przy zasypywaniu Zatoki Bibi-Ejbackiej. Prace te trwa y do 1922r.
i zosta y zako czone ju  w okresie radzieckiego Azerbejd anu. W 1923 r. pod
kierunkiem P. Potockiego zacz to wydobywa  rop  naftow  z zasypanej zatoki51.

Obok in ynierów du a rol  w Baku odegrali polscy architekci. Spo ród
nich Józef Ostrowski, Kazimierz Skórewicz i Józef P oszko kolejno pe nili
funkcj  architekta miejskiego Baku. Funkcj  architekta miejskiego obj  Józef
Ostrowski w 1892 r. i stworzy  projekt architektoniczny ulicy Niko ajewskiej,
która by a jedn  z g ównych ulic w mie cie. Ponadto zaprojektowa  m.in. gmach
dumy miejskiej oraz budynek teatru. Po jego mierci w 1904 r. obowi zki
architekta miejskiego w Baku przej  Kazimierz Skórewicz, który stworzy
projekty gmachu Banku Pa stwowego oraz bulwaru nadmorskiego52.  Po  jego
rezygnacji w 1907 r. stanowisko to obj  Józef P oszko. Stworzy  on m.in.
projekt gmachu Muzu ma skiego Towarzystwa Dobroczynno ci „Izmailii” oraz
liczne projekty kamienic czynszowych w Baku. Zrealizowa  tak e projekty
meczetów we W adykaukazie i w Szemasze53.

Polscy architekci pracowali równie  w Tyflisie. W ród nich jednym
z najwa niejszych okaza  si  Aleksander Szymkiewicz, który w latach 90.

49 L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-gospodarcza…, s. 33; A. Chodubski, Specyfika
wychod stwa polskiego na Kaukaz w XIX i XX w., w: Migracje. Historia – kultura. Migracje
i spo ecze stwo. Red. Jan E. Zamojski, Warszawa 2002, s. 208.

50 A. Chodubski, Polacy w Azerbejd anie, Toru  2003, s. 182-184; B. Baranowski, K. Baranowski,
Polaków..., s. 140-142.

51 A. Chodubski, Specyfika..., s. 210-211.
52 L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-gospodarcza…, s. 67; A. Chodubski, Specyfika..., s. 208.
53 B. Baranowski, K. Baranowski, Historia Azerbejd anu, Wroc aw 1987, s. 206; A. Chodubski,

Polacy..., s. 202-205.
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XIX w. i na pocz tku XX w. zaprojektowa  kilka najbardziej reprezentacyjnych
budynków u yteczno ci publicznej w tym mie cie gmachy: S du Okr gowego,
Szko y Muzycznej oraz Towarzystwa Artystycznego. Ponadto tworzy  projekty
prywatnych budynków mieszkalnych, a tak e przez kilka lat pe ni  funkcj
architekta miejskiego w Tyflisie54.

Du  rol  odegrali równie  polscy in ynierowie w rozbudowie sieci
kolejowej ca ego Kaukazu u schy ku XIXw. W ród nich szczególne znaczenie
uzyska  Stanis aw Kierbed . Od 1875 r. uczestniczy  on w budowie kolei
w adykaukaskiej, natomiast od 1881 r. nadzorowa  budow  linii kolejowej

cz cej Kaukazu Po udniowy z Rosj . Jako pierwszy w Rosji S.Kierbed
wykorzysta  elementy stalowe i elbetonowe do budowy mostów. Pod
kierunkiem Stanis awa Kierbed a pracowa  jego stryjeczny brat Micha
Kierbed , który nast pnie kierowa  budow  linii kolejowej biegn cej z pó nocy
wzd u  wybrze y Morza Kaspijskiego przez Derbent do Baku55.

Poza tym polscy in ynierowie modernizowali i budowali drogi bite na
Kaukazie. W ród nich wa n  rol  odegra  Boles aw Statkowski, który od 1857 r.
jako in ynier wojskowy nadzorowa  przebudow  Wojennej Drogi Gruzi skiej
biegn cej przez g ówny grzbiet gór Kaukazu – cz cej Gruzj  z Kaukazem
Pó nocnym. W nast pnych latach Statkowski uczestniczy  w projektowaniu
i budowie linii kolejowych na Kaukazie Po udniowym. W drugiej po owie lat
osiemdziesi tych XIX w. uczestniczy  w budowie najwa niejszej linii kolejowej
Kaukazu Po udniowego cz cego Baku z Batumi przez Tyflis56.

Polacy stanowili tak e liczn  grup  pracowników kolei
po udniowokaukaskich, obejmuj c  na pocz tku XX w. oko o pi set osób
polskiego pochodzenia57. Cz sto awansowali oni na wysokie stanowiska
w administracji kolejowej. In . Bronis aw Strzemeski by  naczelnikiem
Centralnych Warsztatów Kolei Zakaukaskiej58, Andrzej Lenczewski by  jednym
z zast pców naczelnika Kolei Zakaukaskiej, natomiast Kazimierz Kulczycki
pe ni  funkcj  naczelnika stacji w Tyflisie59.

W ród Polaków przebywaj cych na Kaukazie w drugiej po owie XIX w.
du  rol  odgrywali tak e lekarze, przyczyniaj c si  do poprawy warunków
opieki zdrowotnej w tym regionie. Byli to przede wszystkim lekarze wojskowi,
którzy w ramach s u by wojskowej otrzymywali przydzia y do garnizonów na
Kaukazie, a nast pnie obserwuj c du e zapotrzebowanie na lekarzy w ród

54 A. Furier, Polacy..., s. 308-309.
55 Z. ukawski, Ludno ..., s. 107; A. Chodubski, Specyfika..., s. 209-210.
56 Z. ukawski, Ludno ..., s. 109-110; M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 39-41;

A. Furier, Polacy..., s. 290-293.
57 A. Furier, Polacy..., s. 288.
58 M.  M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 18-19 i 44-45; L. Pi tkowski, Dzia alno

spo eczno-gospodarcza…, s.30-31; A. Furier, Polacy..., s. 294-295.
59 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 45; A. Furier, Polacy..., s. 297-299.
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ludno ci cywilnej rezygnowali ze s u by wojskowej i otwierali prywatne
gabinety lekarskie. Wed ug spisu powszechnego z 1897 r. na terenie samej
Gruzji przebywa o 108 lekarzy i pracowników s u by sanitarnej polskiego
pochodzenia60.

W ród polskich lekarzy na Kaukazie najwi ksz  karier  zrobi  doktor Jan
Minkiewicz. Od 1854 r. by  on ordynatorem szpitala wojskowego w Tyflisie,
natomiast od 1862 r. pe ni  funkcj  naczelnego chirurga Korpusu Kaukaskiego.
W 1883 r. J.Minkiewicz otworzy  w Tyflisie prywatn  praktyk  lekarsk . Oprócz
niej prowadzi  tak e badania naukowe. Ich efekty opublikowa  w 120 pracach
naukowych. W 1863 r. z jego inicjatywy powsta o Kaukaskie Towarzystwo
Medyczne, którego Minkiewicz by  wieloletnim prezesem61.

Kolejn  du  grup  zawodow  Polaków przebywaj cych na Kaukazie
pod koniec XIX w. stanowili pracownicy o wiaty. Tylko w samej Gruzji
w szkolnictwie zatrudniano 63 Polaków, natomiast 43 w Azerbejd anie62. Polacy
pracowali we wszystkich typach szkól, przede wszystkim w miastach. Byli tak e
prywatnymi nauczycielami. Cz sto zajmowali kierownicze stanowiska:
dyrektorów szkó  i inspektorów szkolnych63.

Jednym z najwa niejszych wyznaczników odró niaj c  ludno  polsk
przebywaj c  na Kaukazie od przedstawicieli innych narodowo ci by o wyznanie
rzymskokatolickie. wiadczy y o tym tak e dane spisu powszechnego z 1897 r.
wed ug którego w ród Polaków przebywaj cych w Tyflisie katolicyzm
deklarowa o prawie 98%64. Dlatego wa nymi o rodkami, które gromadzi y
wokó  siebie Polaków przebywaj cych na Kaukazie by y parafie
rzymskokatolickie. W pierwszej po owie XIX w. takie funkcje pe ni y zak adane
w poszczególnych garnizonach kaplice i ko cio y dla poborowych-katolików,
którymi zajmowali si  kapelani wojskowi, a jeszcze wcze niej do ko ca lat
dwudziestych XIX w. misjonarze. Przy czym pocz tkowo cz sto nabo e stwa
odprawiano w prywatnych domach65.

60 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 38-39; A. Chodubski, Dzia alno ..., s. 75;
G.Piwnicki, Polacy wojskowi i zes a cy…, s.199.

61 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 47-48; A. Furier, Polacy..., s. 313-314.
62 M.  M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s.39; L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-
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63 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 54-56; L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-
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64 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 37.
65 L. Pi tkowski, Dzia alno  spo eczno-gospodarcza…, s. 52; M. Inglot, Misje jezuitów polskich i

francuskich od po owy XVII w. do pocz tku XIX w. w Gruzji i Azerbejd anie, w: Polacy
w Gruzji…, s. 80-87; A. Chodubski, ycie religijne Polaków na Kaukazie w XIX i na pocz tku
XX wieku, „Cywilizacje w czasie i przestrzeni”. Uniwersytet Gda ski. Wydzia  Nauk
Spo ecznych. Katedra Nauki o Cywilizacji. „Zeszyty Naukowe”, nr 4, Toru  1998, s. 227-228;
A. Furier, Z historii katolickiej parafii w Baku w drugiej po owie XIX w., „Studia Polonijne”,
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Podpisanie konkordatu mi dzy Stolic  Apostolsk  i pa stwem rosyjskim
w 1847 r. stworzy o podstawy m.in. do uregulowania dzia alno ci ksi y
katolickich na Kaukazie. W 1850 r. powo ano diecezj  tyraspolsk , która
obejmowa a tak e Kaukaz66. Pocz tkowo w jej sk ad wchodzi y trzy parafie
w Gruzji: w Tyflisie, Gori i Kutaisi. Ponadto biskupowi tyraspolskiemu
podlega o 8 polskich duchownych pe ni cych funkcje kapelanów wojskowych
w Samodzielnym Korpusie Kaukaskim. Jednocze nie polscy ksi a katoliccy
mieli pod opiek  duszpastersk  nie tylko Polaków, ale tak e wyznawców
katolicyzmu pochodz cych z innych narodowo ci zamieszkuj cych na
Kaukazie67.

Jedn  z najstarszych parafii katolickich istniej cych na Kaukazie,
skupiaj c  przede wszystkim Gruzinów i Ormian by a parafia przy ko ciele pod
Wezwaniem Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny w Tyflisie, który zosta
wybudowany ju  w 1806 r.68. Rosn ca liczba Polaków w Tyflisie w drugiej
po owie XIX w. spowodowa a, i  polscy katolicy w tym mie cie postanowili
wybudowa  nowy ko ció . Zbieranie funduszy i budowa ko cio a trwa a w latach
1867-1877. Du  rol  w jego budowie odegra  ksi dz Maksymilian Or owski,
który pe ni  funkcj  wizytatora ko cio ów rzymskokatolickich na Kaukazie
i Zakaukaziu, a nast pnie zosta  proboszczem nowej parafii pod wezwaniem w.
Piotra i Paw a w Tyflisie69.

Wybudowanie nowego ko cio a i powo anie nowej parafii
rzymskokatolickiej w Tyflisie wokó  której skupili si  Polacy zamieszkuj cy
w tym mie cie przyczyni o si  do o ywienia ycia kulturalnego w polskim
rodowisku, gdy  stosunkowo szybko polski ko ció  sta  si  centrum ycia

kulturalnego Polonii w tym mie cie. By o to szczególnie widoczne w latach 90.
XIX w., kiedy w 1894 r. powo ano przy parafii Rzymskokatolickie Towarzystwo
Dobroczynno ci70.

Zasadniczym celem dzia alno ci tego towarzystwa by o prowadzenie
dzia alno ci charytatywnej: udzielano pomocy finansowej oraz rozdzielano
odzie  i ubranie w ród najubo szych. Ponadto stworzono fundusz szkolny, aby
za o y  szkó k  parafialn  oraz zbierano pieni dze na utworzenie przytu ku dla
starców. Jedn  z podstawowych form dzia alno ci Rzymskokatolickiego
Towarzystwa Dobroczynno ci by o organizowanie przedstawie  teatralnych

66 T.T. Chmielecki, Gruzi ski katolicyzm w XIX i na pocz tku XX wieku w wietle archiwów
watyka skich, Toru  1998, s. 181-182; A. Furier, Polacy..., s. 238-239.

67 T.T. Chmielecki, Gruzi ski katolicyzm…, s. 196-197.
68 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 63-64; A. Chodubski, ycie..., s. 224;

A. Furier, Z historii katolickiego ko cio a w. Piotra i Paw a w Tbilisi, „Przegl d Wschodni”,
t. II, 1993, z. 1 (5), s. 192; ten e, Polacy..., s. 278.

69 T.T. Chmielecki, Gruzi ski katolicyzm…, s. 243; A. Furier, Z historii katolickiego..., s. 193-194;
A. Furier, Polacy..., s. 245 i 257.

70 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 64; A. Furier, Z historii katolickiego...,
s. 196-197.
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w j zyku polskim, aby integrowa  rodowisko polskie w Tyflisie oraz uzyska
rodki finansowe na realizacj  dzia alno ci statutowej71. Prezesem zarz du

towarzystwa zosta  proboszcz parafii pod wezwaniem w. Piotra i Paw a ksi dz
Józef Baranowski. Towarzystwo liczy o zaledwie 223 cz onków w 1896 r. i nie
by o organizacj  masow , bior c pod uwag  liczebno  Polonii w tym mie cie72.

Jednak przynajmniej na pocz tku swojej dzia alno ci mia o du y wp yw
na polskie rodowisko w Tyflisie. Koncerty i spektakle w trakcie których
wystawiano przede wszystkim komedie m.in. Jana Aleksandra Fredry i Micha a
Ba uckiego cieszy y si  du  popularno ci  w ród Polaków zamieszkuj cych
w tym mie cie73.

W maju 1900 r. dokonano zmiany statusu towarzystwa, aby w czy
w jego dzia alno  tak e osoby spoza parafii w. Piotra i Paw a. Ponadto
zorganizowano nauk  j zyka polskiego dla dzieci miejscowych Polaków,
tworz c w 1901 r. szkol  elementarn  przy ko ciele pod wezwaniem w. Piotra
i Paw a. W szkole tej uczy a si  w 1903 r. grupa 105 dziewcz t i ch opców.
Tak e w 1903 r. powo ano przy Rzymskokatolickim Towarzystwie
Dobroczynno ci bibliotek  i czytelni  publiczn , w której w 1905 r. znajdowa o
si  2 314 publikacji w j zyku polskim74.

W 1904 r. dzia alno  towarzystwa uleg a zahamowaniu. By  mo e nie
wszystkim jej cz onkom odpowiada o ograniczenie zwi zków z parafi  w.
Piotra i Paw a na mocy jego nowego statusu z 1900 r. Spowodowa o to konflikt
mi dzy nowymi w adzami towarzystwa i wspieraj cymi jej cz ci  parafian,
a proboszczem ksi dzem Baranowskim i jego zwolennikami. Ta ostatnia grupa
by a przeciwna os abieniu zwi zków Rzymskokatolickiego Towarzystwa
Dobroczynno ci z parafi  pod wezwaniem w. Piotra i Paw a75. Ponadto by
mo e wyczerpa a si  tak e formu a jego dzia ania i cz  Polonii w Tyflisie
zacz a szuka  bardziej wieckich forma dzia alno ci kulturalno-patriotycznej.
Mog o o tym wiadczy  powo anie w 1907 r. Stowarzyszenia „Dom Polski”
w Tyflisie.

W 1903r. tak e w Baku powsta o Katolickie Towarzystwo
Dobroczynno ci. Prezesem tego stowarzyszenia zosta  znany baki ski milioner
polskiego pochodzenia Stefan Rylski. Równie  i w przypadku tej organizacji
spe ni a ona przede wszystkim cele charytatywne. Ponadto towarzystwo
dzia aj ce w Baku prowadzi o polsk  szko  i bibliotek 76. Katolickie

71 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 65-66.
72 Ibidem, s. 63-64.
73 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 66-67; ten e, Polskie organizacje spo eczno-

kulturalne, polityczne i wojskowe na Zakaukaziu na prze omie XIX i XX wieku, w: Polacy
w kulturze i yciu spo ecznym Zakaukazia do 1918 r...., s. 75.

74 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 68-70.
75 Ibidem, s. 68-69; A. Furier, Polacy..., s. 336.
76 M. M dzik, Polskie..., s. 79-80.
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Towarzystwo Dobroczynno ci w Baku stworzono przy polskiej parafii, która
istnia a w tym mie cie od 1882 r.77. Natomiast ko ció  rzymskokatolicki pod
wezwaniem Naj wi tszej Marii Panny zosta  wybudowany w Baku dopiero
w latach 1909-191278. Katolickie Towarzystwo Dobroczynno ci skupiaj ce
Polaków istnia o tak e w Kutaisi w Gruzji oraz w Stawropolu na Kaukazie
Pó nocnym79.

O ywienie ycia politycznego w Rosji w okresie rewolucji 1905-1907
doprowadzi o do aktywizacji rodowisk polskich w tym kraju. Zacz y one
tworzy  organizacje kulturalno-o wiatowe o charakterze narodowym nosz ce
nazwy Stowarzyszenia „Dom Polski”80. Stowarzyszenie „Dom Polski” jako
pierwsze na Kaukazie powsta o w Tyflisie. Rozpocz o ono dzia alno
13 pa dziernika 1907 r. Celem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyflisie by a
przede wszystkim konsolidacja rodowiska Polaków zamieszkuj cych w mie cie.
Stowarzyszenie ju  na pocz tku swojej dzia alno ci otworzy o czytelni
i bibliotek 81.

Jedn  z podstawowych form dzia alno ci kulturalnej nowej organizacji
by y przedstawienia amatorskiego teatru. Wystawiano komedie polskich
autorów, m.in. Aleksandra Fredry, Gabrieli Zapolskiej i Micha a Ba uckiego.
Urz dzano równie  wieczory muzyczne i literackie po wi cone wa nym
rocznicom w historii polskiej kultury. W dniu 22 lutego 1909 r. zorganizowano
wieczór po wi cony setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, natomiast
6 grudnia 1909 r. odby o si  spotkanie z okazji setnej rocznicy urodzin Juliusza
S owackiego82.

Pieni dze uzyskane ze sprzeda y biletów by y przeznaczone na
dzia alno  stowarzyszenia, a tak e przekazywano ich cz  na fundusz szkolny
Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci. wiadczy o to
o wspó pracy mi dzy Stowarzyszeniem „Dom Polski” i Rzymskokatolickim
Towarzystwem Dobroczynno ci. Na pocz tku swojej dzia alno ci
Stowarzyszenie „Dom Polski” korzysta o tak e z lokali nale cych do
Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci83.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyflisie zosta
Bronis aw Milczarski, natomiast samo stowarzyszenie liczy o w 1909 r.
84 cz onków. Pomimo i  nie by a to du a grupa, to jednak dzia alno  tej
organizacji cieszy a si  du ym zainteresowaniem Polaków mieszkaj cych

77 A. Furier, Z historii katolickiej..., s. 271.
78 A. Chodubski, Polacy..., s. 217-218; A. Furier, Z historii katolickiej..., s. 277-278.
79 M. M dzik, Polskie..., s. 80-81.
80 Na temat pocz tków dzia alno ci Stowarzysze  „Dom Polski” w Rosji zob. szerzej: Z. ukawski,

Ludno ..., s. 146-153.
81 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 71-76.
82 Ibidem, s. 78-80; A. Furier, Polacy..., s. 342-343.
83 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 78-79.
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w Tyflisie. wiadczy a o tym du a frekwencja na imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie „Dom Polski” w Tyflisie84.

Od ko ca 1910 r. dosz o do kryzysu w dzia alno ci Stowarzyszenia
„Dom Polski” w Tyflisie, który trwa  do schy ku 1913 r. By  mo e jednym
z powodów by  przeniesienie siedziby organizacji do cz ci Tyflisu po o onej
daleko od regionu miasta zamieszka ego w wi kszo ci przez Polaków. Ponadto
spad a liczba cz onków stowarzyszenia op acaj cych regularnie sk adki
cz onkowskie, które by y podstaw  finansowania dzia alno ci tej organizacji.
Zrezygnowano tak e z wystawiania sztuk teatralnych pod szyldem
Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyflisie85. Dzia alno  organizacji
reaktywowano w grudniu 1913 r., kiedy wybrano nowy zarz d na czele z in .
Tadeuszem Krzy anowskim, natomiast w pierwszej po owie 1914 r. powrócono
do dawnej tradycji organizowania spektakli teatralnych i imprez tanecznych86.

W 1909 r. Stowarzyszenie „Dom Polski” powsta o tak e w Baku.
Organizacja ta wzorowa a swoj  dzia alno  na statusie Stowarzyszenia „Dom
Polski” w Tyflisie. Przewodnicz cym stowarzyszenia w Baku by  Jan

ukrowski, który pe ni  t  funkcj  do ko ca istnienia tej organizacji, czyli a  do
1920 r. W przeciwie stwie do Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyflisie
organizacja w Baku cieszy a si  o wiele wi kszym poparciem w ród miejscowej
Polonii. Wskazywa a na to liczba jego cz onków. Na pocz tku dzia alno ci
Stowarzyszenia „Dom Polski” w Baku liczy o ono siedemset cz onków,
natomiast w pó niejszych latach oko o pi set cz onków87.

Jednym z najwa niejszych celów organizacji by a likwidacja
analfabetyzmu w ród Polaków zamieszkuj cych Baku poprzez organizacj
kursów czytania i pisania dla doros ych. Wspomagano tak e dzia alno  czytelni
i biblioteki, które zosta y zorganizowane przez Katolickie Towarzystwo
Dobroczynno ci w Baku. Stowarzyszenie „Dom Polski” w Baku organizowa o
przedstawienia teatru amatorskiego dzia aj cego przy tej organizacji. Spektakle
te cieszy y si  du  popularno ci  w ród bakinskiej Polonii. Powo a o równie
Zwi zek M odzie y Polskiej, aby poprzez t  organizacj  wywiera  wp yw na
m odych Polaków przebywaj cych w tym mie cie i przeciwdzia a  ich
wynarodowieniu88. Stowarzyszenie „Dom Polski” powsta o tak e w 1909 r.
w Batumi89.

Wybuch pierwszej wojny wiatowej spowodowa  zasadnicze zamiany
w charakterze dzia alno ci polskich organizacji na Kaukazie. Ponadto w tym
regionie pojawi a si  pewna liczba Polaków – uchod ców z dawnego Królestwa

84 M. M dzik, Polskie..., s. 77 i 85-87.
85 Ten e, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 82-83; A. Furier, Polacy..., s. 344-345.
86 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 83-84; A. Furier, Polacy..., s. 346.
87 A. Chodubski, Aktywno ..., s. 132-134.
88 M. M dzik, Polskie..., s. 92-93; A. Chodubski, Aktywno ..., s. 135-136.
89 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 86; A. Furier, Polacy..., s. 346-347.
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Polskiego, którym nale a o udzieli  pomocy materialnej. Ju  we wrze niu
1914 r. dzia acze Stowarzyszenia „Dom Polski” w Tyflisie w porozumieniu
z w adzami rosyjskimi powo ali Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny przy
Stowarzyszeniu „Dom Polski” w Tyflisie. Podstawowym celem nowej
organizacji by a zbiórka pieni dzy przeznaczonych na pomoc materialn  dla
organizacji wspieraj cych ludno  cywiln  w dawnym Królestwie
Kongresowym. Zebrane fundusze przekazywano m.in. Centralnemu Komitetowi
Obywatelskiemu w Warszawie oraz Warszawskiemu Komitetowi Sanitarnemu90.
Ponadto cz  pieni dzy przeznaczono dla uchod ców – Polaków z Królestwa
Polskiego, którzy pojawili si  na Kaukazie.

Fundusze zbierano w trakcie specjalnie organizowanych w tym celu
koncertów i przedstawie . Dochody by y dosy  wysokie, skoro do ko ca 1914r.
uda o si  zebra  fundusze w wysoko ci prawie 7 400 rubli91. Na pocz tku 1915 r.
Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Tyflisie zosta  uznany przez Central
Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (PTPOW) w Piotrogrodzie za
oddzia  tej organizacji dzia aj cy w tym mie cie. Decyzja ta by a wa na
poniewa  od tej pory organizacja w Tyflisie mog a liczy  na pomoc finansow
i administracyjn  centrali PTPOW w stolicy Rosji92.

Okupacja dawnego Królestwa Polskiego przez pa stwa centralne
w 1915 r. doprowadzi a do wzrostu liczby uchod ców – Polaków tak e na
Kaukazie. Wed ug ró nych danych pod koniec 1915 r. w samym Tyflisie
znajdowa o si  oko o 740 uchod ców – Polaków93. Nale a o im zapewni
mieszkanie oraz udzieli  pomocy finansowej na wy ywienie. Dlatego rozpocz to
zbieranie nowych funduszy w ród miejscowej Polonii. Dla uchod ców
stworzono schronisko, gdzie przebywa y 93 osoby. Ponadto 63 kolejnym osobom
wyp acano zapomog  mieszkaniow  na wynaj cie mieszkania. Zorganizowano
tak e bezp atn  herbaciarnie oraz wydawano talony na obiady dla 278 osób.
Uchod com zapewniono pomoc sanitarn , wydaj c dwa razy w miesi cu bony na
wizyty w a ni, myd o oraz komplet czystej bielizny. Powo ano równie  Biuro
Po rednictwa Pracy, za po rednictwem którego próbowano pomóc uchod com
w znalezieniu pracy94.

Opieka nad uchod cami poch ania a du e kwoty pieni dzy, których
tyfliski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny nie by  w stanie samodzielnie zdoby .
Dlatego zwrócono si  o pomoc finansow  do instytucji rosyjskich
wspomagaj cych uchod ców, m.in. do G ównego Komitetu Kaukaskiego oraz

90 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 88 i 90.
91 Ibidem, s. 90.
92 M. M dzik, Polskie..., s. 93-96; M. Korzeniowski, M. M dzik, D. Tarasiuk, Tu aczy los.

Uchod cy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny wiatowej, Lublin 2007,
s. 78-81 i 101.

93 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 90-91.
94 Ten e, Polskie..., s. 92 i 97-98.
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Centralnego Komitetu Miejskiego w Tyflisie95.
Tak e Stowarzyszenie „Dom Polski” w Baku powo a o jesieni  1914 r.

specjalny komitet, który zbiera  pieni dze dla ofiar wojny w zaborze rosyjskim.
W 1915 r. komitet ten przekszta ci  si  w Polski Komitet Pomocy Uchod com.
Ponadto swoj  uwag  skupi  na udzieleniu przede wszystkim pomocy
uchod com – Polakom przebywaj cym ju  w Baku. Do ko ca pa dziernika
1915 r. w samym Baku znalaz o si  690 uchod ców polskiego pochodzenia.
Pomagano im przede wszystkim w znalezieniu dobrze p atnej pracy, co okaza o
si  niezbyt trudne w zwi zku z brakiem r k do pracy w tym mie cie96.

Oddzia y Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (PTPOW)
powsta y tak e w Noworosyjsku, Jekatierynodarze, Piatigorsku, W adykaukazie,
Kis owodsku, Soczi i w Majkopie. Wed ug szacunkowych danych w jedenastu
oddzia ach PTPOW pracowa o 643 cz onków, którzy opiekowali si  oko o 6 300
polskimi uchod cami. Oddzia y te powsta y w miastach, gdzie istnia y polskie
kolonie97. Na skutek rozporz dze  w adz carskich, które jesieni  1915 r.
ograniczy y nap yw uchod ców na Kaukaz, u schy ku 1915 r. uchod cy
z dawnego Królestwa Polskiego nie przybywali. Natomiast nadal udzielano
pomocy uchod com ju  przebywaj cym w tym regionie98.

Pewn  rol  w opiece nad polskimi uchod cami na Kaukazie próbowali
odegra  przedstawiciele Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa
Polskiego (CKO). Powsta  on ju  wrze niu 1914 r. i opiekowa  si  uchod cami
z Królestwa Polskiego przebywaj cymi na terenie Rosji99. Jednak w adze
rosyjskie na Kaukazie nie chcia y uzna  placówki CKO w tym regionie za
instytucj  udzielaj c  pomocy polskim uchod com argumentuj c, i  rol  t
pe ni  istniej ce ju  w regionie rosyjskie organizacje opieku cze i oddzia y
PTPOW. Dlatego po krótkim okresie dzia alno ci od pa dziernika 1915 do ko ca
marca 1916 r., w trakcie której udzielono pomocy materialnej uchod com oraz
zarejestrowano pewn  ich grup , przedstawicielstwo CKO na Kaukazie zawiesi o
swoj  dzia alno 100. Zw aszcza, e uchod cami – Polakami w miastach Kaukazu
zgodnie z porozumieniem mi dzy CKO i PTPOW zajmowa y si  oddzia y tej
ostatniej organizacji. Natomiast polskich uchod ców na wsi kaukaskiej
praktycznie nie by o101.

95 Ten e, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 91.
96 Ten e, Polskie..., s. 99-100; M. Korzeniowski, M. M dzik, D. Tarasiuk, Tu aczy los…, s. 101.
97 M. M dzik, Oddzia y Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny na Kaukazie w latach

I wojny wiatowej, „Pro Georgia. Prace i materia y do dziejów stosunków gruzi sko-polskich”,
t. V, Warszawa 1996, s. 33-37; M. Korzeniowski, M. M dzik, D.Tarasiuk, Tu aczy los…,
s. 101-102.

98 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 94; ten e, Polskie..., s. 99.
99 M.  M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 101-102; M.Korzeniowski, M.M dzik,

D.Tarasiuk, Tu aczy los…, s. 51-52.
100 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 107-108 i 116-118.
101 Ten e, Polskie ..., s. 100-104.
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Rewolucja lutowa w 1917 r. w Rosji doprowadzi a do zmiany sytuacji
Polaków przebywaj cych na Kaukazie i przyczyni a si  do o ywienia aktywno ci
politycznej w ród pó nocnokaukaskiej i po udniowokaukaskiej Polonii.
Najaktywniejsz  dzia alno  polityczn  podj li Polacy w Gruzji. W marcu
1917 r. w Tyflisie przedstawiciele Stowarzyszenia „Dom Polski”,
Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynno ci oraz Polskiego
Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny powo ali Rad  Polskich Organizacji
(RPO)102.  Z  kolei  3  kwietnia  1917  r.  w  Tyflisie  powsta  Polski  Zwi zek
Demokratyczny, który przy czy  si  do RPO. W maju 1917 r. RPO powo a
Polski Komitet Wykonawczy. Tak e w maju 1917 r. powsta a Tymczasowa
Polska Rada Wojskowa, która reprezentowa a interesy Polaków – wojskowych
s u cych w garnizonie w Tyflisie103.

Spo ród polskich organizacji najwi ksz  rol  odgrywa  Polski Zwi zek
Demokratyczny (PZD), reprezentuj cy inteligencj  polsk , zwi zany politycznie
z Komitetem Demokratycznym za o onym w Moskwie przez Aleksandra
Lednickiego (1866-1934). G ównym celem PZD mia a by  wspólna walka
z demokratycznymi si ami Rosji o niepodleg  i zjednoczon  Polsk 104.

Podobnie jak w Tyflisie, tak e w innych cz ciach Kaukazu powstawa y
organizacje i komitety reprezentuj ce miejscowych Polaków, zarówno ludno
cywiln , jak i wojskowych. Aby stworzy  wspóln  reprezentacj  tych organizacji
i skoordynowa  ich dzia alno  polityczn , w dniach od 2 do 8 wrze nia 1917 r.
dosz o w Tyflisie do zjazdu przedstawicieli polskich organizacji dzia aj cych na
Kaukazie105. Pomimo, i  w za o eniu spotkanie to mia o zgromadzi
reprezentantów polskich organizacji z ca ego Kaukazu, to ostatecznie wzi o
w nim udzia  46 delegatów reprezentuj cych organizacje polskie dzia aj ce
przede wszystkim w Gruzji oraz na terenach tureckich okupowanych przez
Rosj . Oprócz przedstawicieli polskich organizacji z Tyflisu w spotkaniu
uczestniczyli delegaci Zwi zków Wojskowych Polaków: z Erzerum, Trapezuntu,
Aramwiru, Sarykamysz, Karsu, Kazwinu, Batumi, reprezentanci Zwi zku
Polskiego z Kutaisi, Komitetu Polskiego w Bajazecie, Bloku Socjalistycznego
w Aleksandropolu oraz przedstawiciel oddzia u Polskiego Towarzystwa Pomocy
Ofiarom Wojny dzia aj cego w Majkopie106.

W wyniku zjazdu powo ano Polsk  Rad  Okr gow  (PRO), w której
dominowali dzia acze z Tyflisu. PRO stworzy  Komitet Wykonawczy na czele
z Tadeuszem Krzy anowskim. Najwa niejszym zadaniem PRO mia a by
integracja rodowisk polskich na Kaukazie oraz reprezentacja interesów
politycznych Polaków w tym regionie wobec w adz demokratycznej Rosji.

102 Ten e, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 126.
103 Ibidem, s. 126-127.
104 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 128-130; A. Furier, Polacy..., s. 356-357.
105 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 132.
106 Ten e, Polskie..., s. 109.
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Dzia acze PRO byli zwolennikami stworzenia niepodleg ej Polski oraz d yli do
uznania przez rosyjski Rz d Tymczasowy Polaków za obywateli obcego
pa stwa107.

W trakcie wrze niowego zjazdu powo ano tak e Polsk  Central
Wojskow  (PCW), która mia a reprezentowa  interesy Polaków – wojskowych
s u cych w oddzia ach rosyjskich stacjonuj cych na Kaukazie. By a to liczna
grupa, bior c pod uwag  szacunkowe dane wskazuj ce, i  pod koniec 1917r.
w oddzia ach rosyjskich na Kaukazie znajdowa o si  oko o 450 oficerów
i urz dników wojskowych oraz ponad 17 tys. o nierzy polskiego
pochodzenia108.

Pomimo powo ania PCW, dzia acze PRO pocz tkowo nie byli
zwolennikami tworzenia polskich oddzia ów wojskowych na Kaukazie. Jednak
sytuacja uleg a zmianie po przewrocie bolszewickim. Poza tym gen. Niko aj
Judenicz dowódca wojsk rosyjskich na Kaukazie, który nie uzna  w adzy
bolszewików, ju  8 listopada 1917 r. wyrazi  zgod  na tworzenie oddzia ów
narodowych spo ród o nierzy armii rosyjskiej stacjonuj cej na Kaukazie109.
W ko cu listopada 1917r. Polska Centrala Wojskowa nawi za a kontakty
z Naczelnym Polskim Komitetem Wojskowym, który tak e wyrazi  zgod  na
organizowanie polskich jednostek wojskowych na Kaukazie110.

Aby uzyska  formalne poparcie równie  dzia aczy Zwi zków
Wojskowych Polaków istniej cych na Kaukazie, Polska Centrala Wojskowa
zorganizowa a w dniach 24-29 grudnia 1917 r. w Tyflisie walny zjazd
przedstawicieli Zwi zków Wojskowych Polaków. W wyniku obrad zjazdu
postanowiono stworzy  w tym regionie polskie oddzia y wojskowe w sile
dywizji, do których mieli by  rekrutowani o nierze – Polacy. Nast pnie
formacje te mia y powróci  do kraju111. Formowanie polskich oddzia ów mieli
przeprowadzi  specjalni wys annicy Polskiej Centrali Wojskowej. W dniu
22 grudnia 1917 r. uzyskano zgod  na tego rodzaju dzia ania Komisariatu
Zakaukaskiego sprawuj cego w adz  nad Kaukazem Po udniowym, natomiast
29 grudnia 1917r. dowódcy wojsk rosyjskich na Kaukazie112.

Miejsca organizacji polskiej dywizji wyznaczono w Tyflisie, Baku
i Batumi. Narastaj cy chaos polityczny zarówno na Kaukazie, jak i w ca ej Rosji,
spowodowa , i  ostatecznie zrezygnowano z planów sformowania polskiej
dywizji. Natomiast w styczniu 1918 r. zacz to tworzy  Samodzieln  Kaukask
Brygad  Wojsk Polskich w Tyflisie. Jej dowódc  zosta  p k Aleksander

107 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 135-136.
108 Ibidem, s.143; A. Furier, Polacy..., s. 359.
109 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 135 i 140.
110 Ibidem, s. 141-142.
111 Ibidem, s. 143.
112 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 142-143; ten e, Polskie..., s. 126-127.
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Mrozi ski113.  W  oddzia ach  brygady  w  Tyflisie  uda o  si  zgromadzi  75
oficerów oraz oko o sze ciuset szeregowców. Ponadto w jej sk ad wchodzi
Legion Polski formowany w Piatigorsku, licz cy pi ciu oficerów i dwustu
szeregowców114.  W  Baku  uda o  si  zgromadzi  35  oficerów  i  trzystu
szeregowców, którzy mieli tworzy  2 pu k piechoty brygady. Jednak w zwi zku
z przej ciem w adzy w Baku przez bolszewików oddzia  ten zosta
rozwi zany115.

o nierze Samodzielnej Kaukaskiej Brygady Wojsk Polskich w Tyflisie
w wyniku porozumienia jej dowództwa z w adzami Gruzji pe nili s u b
wartownicz  w mie cie. Brygada wystawi a posterunki przed siedzibami
banków, Sejmu Zakaukaskiego i Sztabem Armii Kaukaskiej116. Po og oszeniu
niepodleg o ci Gruzji i nawi zaniu wspó pracy mi dzy tym pa stwem
i Niemcami, rz d gruzi ski 26 lipca 1918 r. rozwi za  Samodzieln  Kaukask
Brygad  Wojsk Polskich. Wówczas liczy a ona zaledwie 138 oficerów i 269
o nierzy. Na mocy porozumienia mi dzy w adzami Demokratycznej Republiki

Gruzji i dowództwem brygady o nierzom tej formacji umo liwiono powrót do
Polski. Otrzymali oni specjaln  zapomog  finansow  na op acenie kosztów
podró y do kraju. Ponadto oficerom brygady wyp acono odpraw  w wysoko ci
czterech miesi cznych pensji117.

W sierpniu 1918 r. kpt. Stanis aw W yk jako przedstawiciel Polskiej
Organizacji Wojskowej w Tyflisie rozpocz  akcj  werbunkow  w ród
przebywaj cych jeszcze na Kaukazie Po udniowy polskich o nierzy do
tworzonej przez gen. Lucjana eligowskiego 4 Dywizji. Zorganizowa  w Tyflisie
Zwi zek Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Komend  G ówn . Nawi za
tak e kontakty z w adzami Gruzji, Armenii i Azerbejd anu oraz
przedstawicielami dowództwa niemieckiego w Tyflisie, d c do wyra enia
zgody przez nich na akcj  werbunkow  do oddzia ów polskich w ród o nierzy –
Polaków s u cych w armiach republik po udniowokaukaskich. Ostatecznie
w adze Gruzji zgodzi y si  na te dzia ania118.

Jednak akcja werbunkowa nie przynios a zbyt du ych rezultatów,
poniewa  do pocz tku 1919r. uda o si  wys a  do dywizji gen. L. eligowskiego
zaledwie stu o nierzy z Kaukazu Po udniowego119. Wynika o to w du ym
stopniu z braku rodków finansowych na prowadzenie dzia a  werbunkowych.
Ponadto cz  polskich organizacji politycznych istniej cych na Kaukazie
Po udniowym by a niech tna tym dzia aniom. Przeciwko aktywno ci kpt.

113 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 144.
114 Ibidem, s. 145.
115 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s.146; ten e, Polskie..., s. 128-130.
116 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 148-149.
117 Ibidem, s.149; M. M dzik, Polskie..., s. 133.
118 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 150-151.
119 Ibidem, s. 152.
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S.W yka wyst powali dzia acze tyfliskiej sekcji PPS-Lewicy oraz Wac aw
Ostrowski, przedstawiciel Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego przy rz dach
republik zakaukaskich. Nieporozumienia wynika y z ró nicy postaw
politycznych mi dzy tymi rodowiskami120.

Dzia alno  werbunkow  na Kaukazie Pó nocnym w Piatigorsku
przeprowadzi a tak e na pocz tku 1919 r. Agentura Konsularna dzia aj ca
w imieniu Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich na Wschodzie. W wyniku jej
dzia a  w pierwszych miesi cach 1919r. uda o si  wys a  do dywizji gen.
L. eligowskiego oko o czterystu o nierzy Polaków121.

Przeobra enia polityczne na Kaukazie po rewolucji pa dziernikowej,
a zw aszcza stworzenie niepodleg ych pa stw w po udniowej cz ci regionu
w ko cu maja 1918 r. oraz pogarszaj ca si  sytuacja ekonomiczna w tym
regionie spowodowa y, i  Polacy zacz li opuszcza  te tereny i wyje d a  do
Polski. Pocz tki tego zjawiska mo na by o zaobserwowa  ju  w ko cu 1917 r.,
kiedy nie istnia o jeszcze niepodleg e pa stwo polskie. Natomiast w po owie
1918 r. Polska Rada Okr gowa na Kaukazie zacz a prowadzi  dzia ania
u atwiaj ce Polakom wyjazd z Kaukazu. Uzyska a ona zgod  w adz niemieckich
na podró  Polaków do kraju niemieckimi statkami p yn cymi do portów
rumu skich. Pocz tkowo wyjazdy mia y niezorganizowany, prywatny charakter.
Wyje d ali przede wszystkim najzamo niejsi przedstawiciele Polonii kaukaskiej,
których sta  by o na op acenie wysokich kosztów podró y do kraju. Polska Rada
Okr gowa w Tyflisie wystawia a Polakom wyje d aj cym do Polski dokumenty
potwierdzaj ce ich polskie obywatelstwo122.

Ju  po odzyskaniu niepodleg o ci przez Polsk , 16 grudnia 1918 r.
powsta  w Warszawie Pa stwowy Urz d do spraw Powrotu Je ców, Uchod ców
i Robotników (tzw. JUR). Zaj  si  on instytucjonalnym i masowym
organizowaniem powrotu ludno ci polskiej do Polski123. Jeszcze przed powstanie
JUR, aby u atwi  powrót Polaków do kraju, w miastach dawnego imperium
carów, gdzie przebywa y du e grupy ludno ci polskiej organizowano placówki
konsularne, które udziela y pomocy w powrocie do Polski. Na Kaukazie
pierwsze placówki konsularne powsta y w czarnomorskich miastach portowych
dok d kierowali si  Polacy wyje d aj cy z tego regionu. Pierwszy konsulat
powsta  w Noworosyjsku. W dniu 1 grudnia 1918 r. powo ano kolejn  placówk
w Soczi. Na pocz tku 1919 r. powo ano konsulaty w Gagrach i w Tyflisie.
Ponadto JUR powo a  swoj  Misj  Reemigracyjn  w Batumi poprzez któr

120 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 138-139; ten e, Polskie..., s.135-136; ten e,
Dzia alno  przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej na Kaukazie w latach 1918-1920,
w: Polacy w Gruzji…, s. 251-252.

121 M. M dzik, Polskie..., s. 136; ten e, Dzia alno  przedstawicielstwa..., s. 253-255.
122 A. Furier, Polacy..., s. 363-365.
123 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna..., s. 155.
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wysy ano Polaków do portów rumu skich124.
W wyniku zakrojonej na szerok  skal  akcji repatriacji ocenia si , i  do

ko ca lipca 1920 r. z Kaukazu wyjecha o do Polski 25 897 Polaków, a tylko
z samej Gruzji oko o czerech tysi cy osób125. Jednocze nie w ród osób
repatriowanych do Polski przez urz dników JUR i konsulatów znalaz a si
pewna grupa osób o nie do ko ca ustalonym obywatelstwie, poniewa  o rodki
JUR zajmowa y si  repatriacj  nie tylko Polaków, ale tak e przedstawicieli
innych narodowo ci, którzy deklarowali si  jako mieszka cy terenów
Rzeczypospolitej126. Wed ug szacunków badaczy, do ko ca 1920 r. z Kaukazu
wyjecha o oko o 90% ludno ci polskiego pochodzenia zamieszkuj cej wcze niej
w tym regionie127.

Dzia alno  JUR na Kaukazie oraz skuteczne funkcjonowanie
konsulatów polskich w tym regionie, a tak e sprawna akcja repatriacyjna
ludno ci polskiej w du ym stopniu zale na by a od przychylno ci w adz m odych
republik zakaukaskich. Ta przychylno  wynika a w du ym stopniu z dobrych
relacji przedstawiciela Rady Regencyjnej na Kaukazie, a nast pnie szefa
Przedstawicielstwa Pa stwa Polskiego na Kaukazie Wac awa Ostrowskiego
z rz dami zw aszcza Gruzji i Azerbejd anu128.

Po o enie ludno ci polskiego pochodzenia na Kaukazie uleg o
pogorszeniu po sowietyzacji tego regionu w latach 1920-1921. Wed ug
radzieckiego spisu ludno ci przeprowadzonego w 1926 r., na terenach Kaukazu
Po udniowego zamieszkiwa o 6324 osób polskiego pochodzenia129. Z tej liczby
3 159 osób mieszka o w Gruzji, w wi kszo ci w Tbilisi (Tyflisie), 2 460 osób
w Azerbejd anie oraz 705 osób w Armenii130. Nale y s dzi , i  dane te mog y
by  zani one, gdy  w zwi zku z pogarszaj c  si  sytuacj  polityczn  w ZSRR
coraz wi ksza cz  ludno ci polskiego pochodzenia fakt ten zataja a, natomiast
przyznawano si  do narodowo ci rosyjskiej, aby uchroni  si  przed represjami ze

124 Ibidem, s. 159 i 161-162; M. M dzik, Dzia alno  przedstawicielstwa..., s. 256.
125 M.M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna ..., s. 172-174.
126 Ibidem, s.169-170.
127 A.Furier, Polacy...., s. 363.
128 M. M dzik, Dzia alno  przedstawicielstwa ...,  s.  257;  A.  Furier, Dzia ania dyplomatyczne

II Rzeczypospolitej na Kaukazie. Z historii kontaktów dyplomatycznych Polski z Kaukazem,
„Przegl d Wschodni”, 1998, t. V, z. 3 (19), s. 475.

129 Z tej liczby jedynie 2798 osób czyli 44,2% wskazywa a na j zyk polski jako j zyk ojczysty,
natomiast 2967 Polaków zamieszkuj cych na Kaukazie Po udniowym czyli 46,9% deklarowa o
j zyk rosyjski jako j zyk ojczysty. Zob. Z. ukawski, Polonia radziecka w wietle spisu ludno ci
ZSRR w 1926 r., „Zeszyty Naukowe Uniwersytet Jagiello skiego. Prace Historyczne”, z. 78,
1986, s. 181 i 184; A. Patek, Polska diaspora w Rosji Radzieckiej i Zwi zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich, w: Polska diaspora. Red. Adam Walaszek, Kraków 2001, s. 296.

130 M. M dzik, Dzia alno  spo eczno-kulturalna ...,  s.  178;  M.  Gelashvilli, Polonia gruzi ska,
w: Diaspora, t. III: Diaspora kobiet polskich. Cz. II: Diaspora kobiet polskich w wypowiedziach
Polek mieszkaj cych za granic . Wywiady przeprowadzi  i opracowa  LeszekW tróbski. Red.
Jacek Leo ski i Leszek W tróbski, Szczecin 2009, s. 155.
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strony w adz komunistycznych131.
O takiej postawie Polonii mog y wiadczy  tak e s abn ce kontakty

mi dzy Polakami zamieszkuj cymi w Tbilisi a Konsulatem Generalnym RP
istniej cym w tym mie cie w latach 1926-1937132. Pocz tkowo pracownicy
konsulatu próbowali udziela  pomocy Polakom skupionym wokó  nadal
istniej cej w stolicy Gruzji rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem w. Piotra
i Paw a133. Jednak po aresztowaniu przez w adze komunistyczne proboszcza tej
parafii ksi dza Emmanuela Wardidze pod zarzutem szpiegostwa, kontakty te
uleg y praktycznie zwieszeniu, gdy  miejscowi Polacy obawiali si  represji ze
strony NKWD134.

Kolejna grupa Polaków przyby a na Kaukaz w okresie drugiej wojny
wiatowej. Byli to przede wszystkim mieszka cy dawnych kresów Drugiej

Rzeczypospolitej, których w adze radzieckie przymusowo przesiedli y na
Kaukaz. Ocenia si , i  w samej Gruzji w latach 1939-1946 znalaz o si  oko o
dziesi ciu tysi cy Polaków. Pocz tkowo opiek  nad Polakami w Gruzji w latach
1941-1943 sprawowali m owie zaufania Ambasady RP w Kujbyszewie. Mieli
oni swoje siedziby w Gori i Kutaisi. Reprezentowali rz d gen. W adys awa
Sikorskiego. Natomiast po zerwaniu stosunków mi dzy rz dem Polskim
w Londynie i w adzami ZSRR w kwietniu 1943 r., opiek  nad ludno ci  polsk
w Gruzji przej li dzia acze proradzieckiego Zwi zku Patriotów Polskich. Cz
Polaków przebywaj cych w Gruzji wst pi a do oddzia ów gen. Zygmunta
Berlinga135.

Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej Polacy przebywaj cy czasowo
na Kaukazie wrócili do Polski (do 1948 r.). Powroty do kraju odbywa y si  m.in.
na podstawie oficjalnej umowy podpisanej 6 lipca 1945 r. mi dzy rz dem Polski
i ZSRR odno nie repatriacji Polaków z terenów ZSRR136. W latach 1945-1947 na
terenie Gruzji w obozie NKWD w Kutaisi wi ziono oko o dziewi ciuset
dawnych o nierzy Armii Krajowej aresztowanych wiosn  1945 r. na terenie
Wile szczyzny137.

W okresie od 1945 r. do upadku ZSRR w grudniu 1991 r. na terenie

131 A. Chodubski, Specyfika..., s. 214-215.
132 A. Furier, Dzia ania ..., s. 479-480 i 486.
133 Ten e, Z historii katolickiego..., s. 198.
134 Ksi dz E.Wardidze zosta  aresztowany w 1927 r. i zwolniony w 1929 r. Aresztowany ponownie

w 1935 r. zosta  skazany na pi  lat agrów. Zob. R. Dzwonkowski, Losy duchowie stwa
katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998, s. 497; J.O. Berson, Minus
Moskwa (Wo ga – Kaukaz – Krym), Warszawa 1933, s.11-112; A. Furier, Dzia ania ...,
s. 384; ten e, Polacy ..., s. 379-380,.

135 A. G owacki, O uchod cach polskich w Gruzji w latach II wojny wiatowej, „Pro Georgia. Prace
i materia y do dziejów stosunków gruzi sko-polskich”, t. II, Warszawa 1992, s. 14-18.

136 D.  Sula, Dzia alno  przesiedle czo- repatriacyjna Pa stwowego Urz du Repatriacyjnego
w latach 1944-1951, Lublin 2002, s. 127-128.

137 D. Rogut, Akowcy wile scy w obozie w Kutaisi, „Pro Georgia, Prace i materia y do dziejów
stosunków gruzi sko-polskich”, t.IV, Warszawa 1994, s. 36-41.
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Kaukazu zamieszkiwa a bli ej niesprecyzowana kilkutysi czna grupa osób
polskiego pochodzenia. Wed ug ostatniego radzieckiego spisu ludno ci z 1989 r.
w samej Gruzji zamieszkiwa o 2014 osób, które uwa a y si  za Polaków138. Przy
czym wi kszo  z nich nie zna a ju  j zyka polskiego i uleg a stopniowej
asymilacji z miejscowym rodowiskiem w wyniku zawierania mieszanych
ma e stw. Sytuacja poprawi a si  dopiero po upadku ZSRR i powstaniu
niepodleg ych pa stw na Kaukazie Po udniowym. Po ponownym proklamowaniu
niepodleg o ci Gruzji, Armenii i Azerbejd anu w 1991 r. potomkowie dawnych
Polaków zamieszkuj cy w tych krajach zacz li tworzy  organizacje polonijne.
W du ym stopniu by y to osoby nale ce do grupy inteligenckiej.

Pierwsz  tego typu organizacj  by o Stowarzyszenie „Polonia” powsta e
w Baku w 1991r. Natomiast w 2003 r. w Baku powsta a kolejna organizacja
polonijna „Wspólnota Polska”, licz ca oko o stu cz onków139.

W Gruzji pierwsza organizacja skupiaj ca potomków Polaków powsta a
w 1995 r. pod nazw  Stowarzyszenie Polaków w Gruzji „Polonia” (od 1998 r.
dzia a pod zmienion  nazw : Zwi zek Kulturalno-O wiatowy Polaków w Gruzji
„Polonia”). Natomiast w 1998 r. stworzono Polskie Centrum Edukacyjne
w Tbilisi. Zwi zek ten liczy oko o dwóch tysi cy cz onków z ca ej Gruzji, z tego
a  sze set osób pochodzi ze stolicy Gruzji. Tak du a liczba osób wskazuje, i  do
stowarzyszenia nale  tak e osoby, które posiada y polskiego przodka w odleg ej
przesz o ci. Zw aszcza, e wed ug oficjalnych danych gruzi skich z 2010 r.
polskie pochodzenie zadeklarowa o zaledwie 870 obywateli Gruzji. Wed ug
danych z ko ca 2010 r., w Gruzji istnieje siedem organizacji polonijnych, w tym
dwie na terenie Abchazji znajduj cej si  poza jurysdykcj  rz du Gruzji140.

Tak e w Armenii w 1996 r. powsta a organizacja polonijna Zwi zek
Polaków w Armenii „Polonia”. Obejmuje on 250 cz onków, z których 63 osoby
deklaruj  narodowo  polsk 141.

Jednym z najwa niejszych zada , na które wspó cze nie wskazuj
dzia acze organizacji polonijnych funkcjonuj cych na Kaukazie Po udniowym,
jest konieczno  organizacji kursów j zyka polskiego dla miejscowej Polonii,
gdy  jego znajomo  w ród osób posiadaj cych polskie korzenie jest bardzo

138 A. Patek, Polska diaspora w Rosji Radzieckiej…, s. 342.
139 Ibidem, s. 325; www.polonia-baku.org/pl/hist.phtml (07.12.2010); Wspólnota Katolicka w Baku,

www.polonia.org/azerbejdzaninfo.htm (07.12.2010): Wspólnota Polska „Polonia-Azerbejd an”.
140 L. Metreweli, Z dziejów Zwi zku Polaków w Gruzji „Polonia”, w: Polacy w Gruzji…,

s. 289-290 i 296; A. Patek, Polska diaspora w Rosji Radzieckiej…, s. 325; J. Doboszy ska,
Tbilisi – ma a ojczyzna gruzi skiej Polonii, w: Etnos przebudzony. Red. Lech Mróz, Warszawa
2004, s. 37; A. Furier, Polacy..., s.393-394; www.tbilisi.polemb.net/index.php?document=29 (07
grudnia 2010): Polonia w Gruzji.

141 L. Metreweli, Z dziejów Zwi zku Polaków w Gruzji „Polonia”…, s. 291;
www.erewan.polemb.net/index.php?document=20 (07 grudnia 2010): Polacy w Armenii;
www.polonia.org/armenia.htm (2010-12-07): Armenia. O Zwi zku Polaków w Armenii
„Polonia”.
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s aba albo adna. Szczególnie istotna jest organizacja kursów j zyka polskiego
dla najm odszych cz onków Polonii142. Innym wa nym aspektem dzia alno ci jest
krzewienie wiedzy na temat sytuacji spo eczno-politycznej we wspó czesnej
Polsce, gdy  jest ona bardzo powierzchowna w ród potomków Polaków na
Kaukazie Po udniowym. Istotnym elementem dzia alno ci tych organizacji jest
równie  udzielanie pomocy materialnej dla ich cz onków w zwi zku z trudn
sytuacj  materialn  istniej c  w tych krajach. Poza tym znaczna cz  cz onków
tych organizacji jest w starszym wieku i nie do ko ca daje sobie rad  w nowej
postsowieckiej rzeczywisto ci gospodarczo-spo ecznej pa stw Kaukazu
Po udniowego143. W przypadku organizacji polonijnych dzia aj cych na
Kaukazie Po udniowym du  rol  odgrywa pomoc ze strony Ambasad
Rzeczypospolitej Polskiej istniej cych w Tbilisi, Erywaniu i w Baku, a tak e
wsparcie finansowe polskich organizacji, m.in. Fundacji Pomocy Polakom na
Wschodzie144.

Nale y tak e podkre li  za badaczem problemu obecno ci Polaków
w Gruzji prof. A. Furierem (ur. 1960), i  obecnie mo na jedynie mówi
o potomkach Polaków zamieszkuj cych w tym kraju145. Zastrze enie to mo na
rozszerzy  tak e na inne obszary Kaukazu, gdy  trudno mówi  o wspó czesnej
Polonii istniej cej w regionie kaukaskim posiadaj cej silnie rozwini te poczucie
wspólnoty narodowej, j zykowej, historycznej i kulturowej. Poza nielicznymi
wyj tkami wi kszo  potomków Polaków ma Kaukazie zasymilowa o si
z lokalnym rodowiskiem gruzi skim, ormia skich, azerbejd a skim czy te
rosyjskim. Dobitnym tego przyk adem s  potomkowie Polaków zamieszkuj cy
obecnie w Tbilisi, Erywaniu i Baku146.

Reasumuj c problem obecno ci Polaków na Kaukazie w XIX-XXI w.
nale y wskaza , i  kwesti  obecno ci ludno ci polskiej w tym regionie w ci gu
ostatnich dwustu lat mo na podzieli  na trzy zasadnicze okresy. Pierwszy okres
obejmuje pierwsz  po ow  XIX w., kiedy wi kszo  Polaków przebywaj cych
na Kaukazie stanowili zes a cy polityczni oraz poborowi wcieleni do oddzia ów
armii rosyjskiej stacjonuj cych na tych ziemiach. Pomimo, i  wi kszo  tej
grupy Polaków swój pobyt na Kaukazie traktowa a jako przymusowy -
wymuszony przez w adze carskie oraz jako tymczasowy, to jednak w ród nich
znalaz a si  niewielka, ale wa na grupa osób, które zainteresowa y si  poznaniem
lokalnej kultury. Efektem tych zainteresowa  by y badania nad miejscow
literatur  i histori , które stawa y si  podstaw  prac cz sto stoj cych na bardzo

142 A. Chodubski, Specyfika..., s. 215-216; L. Metreweli, Z dziejów Zwi zku Polaków w Gruzji
„Polonia”…, s. 295-296.

143 A. Chodubski, Specyfika ...,  s.  216;  L.  Metreweli, Z dziejów Zwi zku Polaków w Gruzji
„Polonia”…, s. 293; A. Furier, Polacy ..., s. 393.

144 L. Metreweli, Z dziejów Zwi zku Polaków w Gruzji „Polonia”…, s. 296.
145 A. Furier, Polacy..., s. 402.
146 J. Doboszy ska, Tbilisi – ma a ojczyzna gruzi skiej Polonii…, s. 44.
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wysokim poziomie naukowym. Prace te, a tak e publikowane pami tniki
z pobytu na Kaukazie przyczyni y si  do poszerzenia wiedzy szczególnie
o Gruzji, Armenii i Azerbejd anie, a tak e o Kaukazie Pó nocnym w ród
polskich czytelników we wszystkich trzech zaborach w drugiej po owie XIX w.

Szybkie przemiany gospodarcze na Kaukazie Po udniowym w drugiej
po owie XIX w. i na pocz tku XXw. (do 1914 r.) spowodowa y, i  okres ten
charakteryzowa  si  nap ywem na Kaukaz nowej grupy ludno ci polskiej.
W przeciwie stwie do zes a ców i poborowych Polacy, którzy przybywali
przede wszystkim do Azerbejd anu i Gruzji, mieli nadziej  na zrobienie kariery
zawodowej i znacznej poprawy swojej sytuacji materialnej. W efekcie nap ywu
nowej grupy ludno ci polskiej zacz a powstawa  Polonia, szczególnie w Tbilisi
i w Baku.

Pomimo, i  Polaków na Kaukazie nie osiedli o si  zbyt wielu, to mieli
oni du y wp yw na rozwój gospodarczy zw aszcza Kaukazu Po udniowego, gdy
charakteryzowali si  wy szym ni  przeci tne wykszta ceniem zawodowym
i stosunkowo wysokim statusem maj tkowym. W ród kaukaskiej Polonii du y
odsetek stanowi a kadra in ynieryjna i techniczna. Ponadto byli nauczyciele,
lekarze oraz urz dnicy administracji pa stwowej.

Grupy ludno ci polskiej na Kaukazie gromadzi y si  wokó  polskich
parafii i ko cio ów oraz tworzy y w asne organizacje pocz tkowo o charakterze
religijnym, a nast pnie tak e wieckim. Jednocze nie nap ywaj cy na Kaukaz
Polacy z dawnego Królestwa Kongresowego, a tak e w mniejszym stopniu
z zaboru austriackiego i pruskiego, stosunkowo szybko ulegali asymilacji na
skutek zak adania ma e stw mieszanych oraz podlegania wp ywom kultury
rosyjskiej, gruzi skiej, ormia skiej i azerbejd a skiej.

Nap yw ludno ci polskiej na Kaukaz zahamowa  wybuch pierwszej
wojny wiatowej. Natomiast jej zako czenie otworzy o trzeci etap w dziejach
Polonii kaukaskiej. W latach 1918-1920 do Polski wyjecha a wi kszo  ludno ci
polskiej zamieszkuj cej na Kaukazie. Po sowietyzacji Kaukazu w tym regionie
pozosta a niewielka, kilkutysi czna grupa osób polskiego pochodzenia. W ród
niej stopniowo zanika a znajomo  j zyka polskiego, natomiast pozostawa a
jedynie bardzo s aba wiadomo  posiadania polskich przodków.

Rozpad ZSRR i powstanie niepodleg ych pa stw na Kaukazie
Po udniowym w ko cu 1991 r. spowodowa o powstanie w Gruzji, Armenii i w
Azerbejd anie organizacji polonijnych, które skupiaj  osoby posiadaj ce polskie
korzenie. Jednak obecnie nie mo na mówi  o istnieniu Polonii na Kaukazie.
Istnieje jedynie grupa osób, która posiada wiadomo  posiadania polskich
przodków. Ponadto z ró nych przyczyny, w ród których pewn  rol  odgrywaj
tak e wzgl dy ekonomiczne, osoby te poprzez dzia alno  w organizacjach
polonijnych staraj  si  utrzymywa  i rozwija  swoje zwi zki z Polsk .



Teresa Kaczorowska

PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII
MIECZYS AWA HAIMANA (1888 – 1949)

Jesieni  2010 r. min a 150.rocznica urodzin Ignacego Jana
Paderewskiego (1860 -1941) oraz 75.lecie utworzenia Muzeum Polskiego
w Ameryce z siedzib  w Chicago. Warto wi c przypomnie  zwi zki wielkiego
artysty i m a stanu ze skromnym, odchodz cym w zapomnienie Mieczys awem
Haimanem (1888 - 1949), organizatorem i pierwszym kustoszem powo anej
w 1935 r. jak e wa nej dla polsko ci za oceanem instytucji muzealnej.

Bez w tpliwo ci Mieczys aw Haiman to jedna z postaci najbardziej
zas u onych dla Polonii ameryka skiej i kraju. Urodzi  si  pod Lwowem,
obdarzony wielokulturowym pochodzeniem po matce (Zuzannie Marii
Franciszce Zió kowskiej, vel Zio kowskiej) Polak, po ojcu (Wilhelmie
Franciszku Haimannie) Austriak o niemieckich korzeniach, z wyboru zosta
Amerykaninem. Zanim w 1913 r. wyemigrowa  do Ameryki, by  marynarzem
i podró nikiem. Za Oceanem zosta  aktywnym dzia aczem Sokolstwa Polskiego
w Ameryce i poet , a potem kolejno dziennikarzem, pisarzem i t umaczem,
dzia aczem emigracyjnym, kolekcjonerem, archiwist , bibliotekarzem,
pierwszym historykiem Polonii ameryka skiej, a w latach 1935-1949 twórc ,
donatorem i pierwszym kustoszem Muzeum Polskiego w Ameryce.

Zas yn  Haiman (a w a ciwie Haimann) g ównie jako pionier bada
historycznych  polskiej emigracji w USA (okresu XVII - XIX w.) i odkrywca jej
wczesnych dziejów. To on pierwszy bada  i opisywa  - og aszaj c wyniki
w j zykach polskim i angielskim - losy Polaków osiedlaj cych si  w ró nych
stanach (Wirginii, Kentucky, Teksasie, Nowym Jorku, Kalifornii, Pensylwanii,
Illinois) oraz ich udzia  w wojnach ameryka skich (niepodleg o ciowej,
secesyjnej, z Meksykiem, z Angli ). Napisa  na ten temat ok. 160 utworów,
w tym 14 ksi ek publicystycznych i popularno-naukowych.

By  te  g ównym twórc  Muzeum Polskiego w Ameryce - obecnie The
Polish Museum of America in Chicago – a tak e Polskiego Towarzystwa
Historyczno-Muzealnego i roczników historycznych „Annals of the Polish
Roman Catholic Union Archives and Museum”. Za o y  tak e (i kierowa  nim do
mierci) The Polish-American Historical Association (1942) oraz jego periodyk

naukowy „Polish American Studies” (funkcjonuj  do wspó czesno ci). By
wielokrotnie odznaczany w Polsce i USA, m.in. Orderem „Polonia Resituta”



246

(1932) i Z otym Orderem Legii Honorowej Zwi zku Narodowego Polskiego
w Ameryce (1936)1.

Wspó pracowa  twórczo z historykami, dzia aczami Polonii, uczelniami
i organizacjami zajmuj cymi si  przesz o ci  polsk  – zarówno z Ameryki P n.
i P d. jak z Polski i innych krajów Europy. W ród licznych jego przyjació ,
a przede wszystkim jednym z niewielu autorytetów, by  Ignacy Jan Paderewski2.

Przede wszystkim obydwaj urodzili si  na tej samej ziemi pod zaborem
austriackim, w dawnej Galicji, nale cej obecnie do Ukrainy (Haiman urodzi  si
w Z oczowie, Paderewski w Kury ówce). Obydwaj pochodzili ze zubo a ych
rodzin szlacheckich i stracili w dzieci stwie swoje matki (Haiman w wieku 15
lat, za  matka Paderewskiego zmar a tu  po porodzie). Obydwaj wychowywali
si  w polskich kresowych rodowiskach patriotycznych, w duchu katolicyzmu,
umi owania ojczyzny oraz idei wyzwolenia jej spod niewoli zaborców.
Zaowocowa o to kierowaniem si  w doros ym yciu podobnym systemem
warto ci, którym obydwaj pozostali wierni do ko ca ycia.

W Stanach Zjednoczonych zbli yli si  do polskiego obozu
Chrze cija skiej Demokracji. Nale eli te  do tej samej polonijnej organizacji -
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego (ZPRK). Jego honorowym
cz onkiem zosta  Paderewski 22 listopada 1918 r., natomiast Haiman wst pi
w szeregi ZPRK w 1927 r. i nale a  do niego a  do mierci. ZPRK jako pierwsze
popar o patriotyczne dzia ania w latach 1914-1918 Paderewskiego. W Domu
Zjednoczenia dzia a  Polski Centralny Komitet Ratunkowy oraz Wydzia
Narodowy, wspó pracuj cy z Paderewskim, duchowie stwem, organizacjami
polonijnymi, tworzon  Armi  Polsk  we Francji, koordynuj cy te  powojenn
akcj  ratunkow 3. Byli tak e cz onkami Sokolstwa Polskiego w Ameryce,
którego dzia alno  do 1918 r. zosta a ukierunkowana na cele niepodleg o ciowe.

W okresie mi dzywojennym obydwaj nale eli do Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). Redaktora Haimana przyj o
ono w 1931 r. w poczet honorowych cz onków4, za  Paderewski by  jego
prezesem honorowym (podobnie jak gen. Józef Haller i dr Teofil A. Starzy ski).
Z szacunku dla Paderewskiego, redaktor Haiman wspiera  do ko ca ycia
dzia alno  SWAP w Ameryce, prenumerowa  wydawany w Nowym Jorku

1 Wi kszo  informacji biograficznych za: T. Kaczorowska, Herodot Polonii ameryka skiej
Mieczys aw Haiman (1888-1949), Muzeum Wychod stwa Polskiego azienki Królewskie,
Warszawa 2008.

2 Informacje biograficzne pochodz  z: Ignacy Jan Paderewski. Pami tniki. Spisa a Mary Lawton,
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982) oraz M. M. Drozdowski, Ignacy Jan Paderewski. Zarys
biografii politycznej, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1981.

3 M.  Haiman, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce 1873-1948, ZPRK, Chicago
1948, s. 531.

4 List od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (podpisany przez prezesa F.W.
Dzióba i sekretarza Czes awa Mrozowskiego) do M. Haimana z 21 listopada 1931 r., Muzeum
Polskie w Ameryce, Sp.MH, sygn. 14.
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miesi cznik „Weteran”, przekazywa  datki na Fundusz Inwalidzki, posiada  te
odznak  Armii Polskiej we Francji - „Miecze Hallerowskie”5.

Obydwaj pokochali Ameryk  i zwi zali si  z Chicago. Paderewski
przyj  honorowe obywatelstwo „Wietrznego Miasta” 11 marca 1932 r., Haiman
za  sp dzi  w nim wi kszo  swojego aktywnego ycia (1927-1949).

Kontakty Haimana z Paderewskim

Po  raz  pierwszy  spotkali  si  podczas  pierwszej  wojny  wiatowej.  Ju
wtedy Paderewski by  s awnym artyst , Haiman za  - jako by y o nierz
i marynarz - zaraz po przybyciu do USA wst pi  w szeregi Zwi zku Sokolstwa
Polskiego w Ameryce i zosta  jednym z najbardziej wzorowych cz onków tej
„Przedniej Stra y Narodu”6. Nale a  do 120. Gniazda Soko a w Paterson, naby
za w asne pieni dze mundur i karabin, bra  udzia  w szkoleniach, manewrach
i kursach wojskowych, przygotowuj c si  wraz z innymi ochotnikami do walki
o niepodleg o  Polski.

Poznali si  prawdopodobnie na prze omowym, nadzwyczajnym Zje dzie
Sokolstwa Polskiego w Ameryce, odbytym 1-4 kwietnia 1917 r. w Pittsburgu
Mistrz pianina wyg osi  na nim p omienne przemówienie, apeluj c do t umnie
zgromadzonej Polonii o utworzenie Armii Polskiej 7. Mogli si  te  spotka
4 listopada 1917 r. podczas otwarcia obozu wojskowego w Niagara on the Lake
w Kanadzie, g ównym punkcie zbornym ochotników, przysz ych o nierzy Armii
Polskiej we Francji, w którym Haiman bywa  jako dziennikarz „Kuryera
Bosto skiego”8.

Redaktorem naczelnym tego pisma by  od 1916 r. ksi dz dr Aleksander
Syski (1876-1945), proboszcz parafii w. Wojciecha w Hyde Park,
w po udniowej cz ci Bostonu, aktywny dzia acz ZPRK, bliski wspó pracownik
Paderewskiego. Ksi dz dr Aleksander Syski, nazywany „Kanclerzem Polonii
Ameryka skiej”, dziennikarz, publicysta, pisarz i pedagog, wywar  ogromny

5 Muzeum Polskie w Ameryce, Sp.MH, sygn. 25.
6 Z  Sokolstwem  Polskim  w  Ameryce  Haiman  musia  zetkn  si  ju  w  jego  kolebce,  czyli  we

Lwowie, gdzie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ” narodzi o si  7 lutego 1867 r.,
a dopiero potem przenios o si  na inne ziemie, równie  do Ameryki Pó nocnej (Zwi zek
Soko ów Polskich w Ameryce za o y  w 1894 r. urodzony w Poznaniu mieszkaniec Lwowa kpt.
Feliks  Z.  Piotrowicz,  który  w  1887  r.  sprowadzi  si  do  Ameryki).  „Sokó ”  -  ze  sw  dewiz
„w zdrowym ciele zdrowy duch”, albo „rami  krzep, Ojczy nie s u ” - sta  si  od pocz tku
swojego istnienia tak e organizacj  niepodleg o ciow  na terenie Galicji, symbolem Polski
budz cej si  ze snu, szykuj cej si  do wyst pienia zbrojnego o odzyskanie niezawis ego bytu
Rzeczypospolitej, A. L. Waldo, Sokolstwo. Przednia Stra  Narodu. Dzieje idei i Organizacji
w Ameryce, nak adem Sokolstwa Polskiego w Ameryce, t. I, Pittsburgh 1953.

7 Pod znakiem Srebrnego i Z otego Or a, praca zbiorowa Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
1998, s. 61.

8 M. Kot, Mieczys aw Haiman - historyk ameryka skiej Polonii, „Dziennik Zwi zkowy”, Chicago,
5-2 lipca 2002, s. 1-28.



248

wp yw na wie o przyby ego imigranta. Sta  si  mistrzem duchowym
Mieczys awa Haimana, którego talent odkry . Ich przyja , zrodzona w redakcji
„Kuryera Bosto skiego” okaza a si  dozgonna, zaowocowa a bogat  i serdeczn
korespondencj . To ks. Syski zbli y  Haimana do obozu Chrze cija skiej
Demokracji, do Paderewskiego, którego by  entuzjast  i pisa  o nim, e „mia
ideow  w adz  nad Poloni ”, a tak e do prezydenta Thomasa Woodrowa
Wilsona (Haiman 8 stycznia 1918 r. zadedykowa  mu wiersz Prezydentowi
Wilsonowi9). Wydawca „Kuryera Bosto skiego”, Hipolit H. Chmieli ski, okaza
si  przeciwnikiem politycznym Paderewskiego, wi c Haiman porzuci  u niego
prac  i przeniós  si  do Buffalo. Z funkcji redaktora zrezygnowa  te  ks. Syski,
cho  pozosta  w Bostonie. Do ko ca utrzymywa  z Haimanem kontakt, nawet
przebywaj c w innych krajach, gdy  wiele podró owa .

Z pewno ci  Haiman spotyka  Paderewskiego na swojej drodze jako
dziennikarz. Pracowa  bowiem w kilku najbardziej znanych redakcjach
dzienników polonijnych w USA - „Kuryerze Bosto skim” w Bostonie, „Polaku
w Ameryce” i „Dzienniku dla Wszystkich” w Buffalo, „Dzienniku
Zjednoczenia” w Chicago. Publikowa  te  w „Narodzie Polskim” i „Dzienniku
Chicagoskim”. Pisma te zdawa y relacje z podró y artystycznych s awnego
pianisty, a tak e z jego pracy na rzecz niepodleg o ci Polski. Pisa y m.in.
o ceremonii zorganizowanej 11 marca 1932 r. w chicagowskim Ratuszu, kiedy
Paderewski przyj  ofiarowane mu honorowe obywatelstwo miasta. Polonia
w Chicago 17 listopada 1935 r. obchodzi a uroczy cie 75. urodziny pianisty,
ukaza  si   nawet numer specjalny „Dziennika Zjednoczenia”, a ZPRK stara o si
o zmian  nazwy ulicy przebiegaj cej obok Domu Zjednoczenia - z Augusta Blvd
na Paderewski Boulevard. W adze miasta Chicago nie wyrazi y jednak na to
zgody10.

Wed ug zachowanych róde  Haiman dwukrotnie odby  z mistrzem
szczególnie bliskie spotkania, w 1938 r. i 1940 r. Zw aszcza to drugie,
8 listopada 1940 r. by o wa ne, o czym wiadczy relacja historyka zachowana
w archiwum11.  W dniu tym Haiman wraz z  prezesem ZPRK Józefem L.  Kani ,
odwiedzi  pianist  w hotelu Ritz Tower w Nowym Jorku. Artysta by  ju  leciwy,
narzeka  na nogi, dr a a mu r ka, ale wci  ywo interesowa  si  losem
okupowanej ojczyzny oraz yciem Polonii ameryka skiej. Z amany wiekiem
i tragedi  Polski, przyby  do USA z Londynu, gdzie otworzy  pierwsze
posiedzenie Rady Narodowej. Wierzy , e b dzie dla wolno ci Polski nadal
pracowa  i wraz z rodakami z Ameryki doczeka „ostatecznego tryumfu naszej

9 M. Haiman, Prezydentowi Wilsonowi,  w: M. Haiman, Herodot Polonii poet . Wiersze wybrane,
Wybór, uk ad, wst p i zarys poetyckiej biografii T. Kaczorowska, Wydawnictwo PWP „Gryf”
S.A., Ciechanów 2005, s. 23.

10 M. Haiman, Zjednoczenie…, s. 452.
11 M. Haiman, Materia y zwi zane ze spotkaniem I. J. Paderewskiego w Nowym Jorku w 1940 r.,

Muzeum Polskie w Ameryce.
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wi tej sprawy”. Radzi , aby usun  osobiste ambicje i animozje, a wskrzesi
dawn  jedno  Polaków w walce o wolno  kraju. Pali  przy tym swoje ulubione
papierosy i osobi cie odprowadzi  go ci do drzwi. Spotkanie to zorganizowa
sekretarz Paderewskiego Sylwin Strakacz. Przy okazji wizyty Haiman pozna
siostr  artysty, „jeszcze krzepko trzymaj c  si ” Antonin  Paderewsk -
Wilko sk  (1858 - 1941). Po mierci s awnego brata zbiory po nim przekaza a
do Muzeum Polskiego w Chicago.

Trzy miesi ce po spotkaniu w Nowym Jorku Haiman przes a
Paderewskiemu do Palm Beach na Florydzie gratulacje z okazji 50.lecia jego
pierwszego pobytu na ziemi ameryka skiej. „Jak Orfeusz Eurydyk , Wielce
Czcigodny i Drogi Pan Prezydent ju  raz Polsk  wyprowadzi  z piek a niewoli.
Ufam, i  Bóg doda mu si  i mocy, by ponownie umi owan  Ojczyzn  wróci  do
ycia” - pisa  historyk12.

Kiedy 29 czerwca 1941 r., w hotelu Buckingham w Nowym Jorku
Paderewski zmar , Haiman napisa , e odszed  najwi kszy ze wspó czesnych
Polaków13. Sk adaj c kondolencje siostrze Paderewskiego zaznaczy , e jest
g boko dotkni ty, gdy  „Polska straci a w Nim najlepszego syna, wiat jednego
z najwi kszych geniuszów, a Polonia ameryka skiego swego najgorliwszego
or downika i najszlachetniejszego przewodnika”14. Zachowa a si  kartka
pocztowa wys ana przez Wilko sk  z Nowego Jorku, z dat  16 lipca 1941, do
Haimana z wyrazami wdzi czno ci za okazane wtedy wspó czucie w a obie15.

Niepodleg o ciowego dzia acza i zarazem s awnego pianist  uczci o
ZPRK okoliczno ciow  rezolucj , jego liczne zast py cz onków wzi y udzia
w pogrzebie. Trumn  nie li na cmentarz Arlington dzia acze SWAP, do których
przemawia  jeszcze tydzie  przed mierci 16. W maju 1944 r. powsta  Kongres
Polonii Ameryka skiej, spe niaj c oczekiwania Paderewskiego, e Polonia „musi
zdoby  si  na dawn  jedno ”.

Kilka miesi cy po swoim bracie, na pocz tku pa dziernika 1941 r.,
zmar a Antonina Paderewska-Wilko ska. „ mier  p. Pani Wilko skiej bardzo
g boko mnie dotkn a, gdy  w a nie by em zaj ty prac  przy pami tkach, które
tak wspania omy lnie darowa a ukochanej przez Mistrza Polonii. Prosz  przyj
moje najserdeczniejsze wyrazy wspó czucia i alu” - pisa  wtedy Haiman do

12 List M. Haimana do I. J. Paderewskiego z 18 lutego 1941 r., Muzeum Polskie w Ameryce, Aw .,
sygn. 188.

13 M. Haiman, Zjednoczenie Polskie…, op. cit., s. 483.
14 List M. Haimana do A. Paderewskiej-Wilko skiej z 30 czerwca 1941 r., Muzeum Polskie

w Ameryce, Aw ., sygn. 188.
15 Karta A. Paderewskiej-Wilko skiej do M. Haimana z 16 lipca 1941 r., Muzeum Polskie

w Ameryce, Materia y zwi zane ze spotkaniem I. J. Paderewskiego w Nowym Jorku w 1940 r.
16 M. Haiman, Zjednoczenie…, s. 482-83.
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Strakacza, gratuluj c mu przy okazji stanowiska konsula generalnego RP
w Nowym Jorku17.

Artyku y o Paderwskim redaktor Haiman zamieszcza  nie tylko w prasie
polonijnej18, ale jako historyk omówi  jego dzia alno  w kilku swoich
ksi kach19 oraz periodykach „Annals of the Polish Roman Catholic Union
Archives and Museum” i „Polish American Studies”. Mistrz przynajmniej
niektóre z nich musia  zna , gdy  wszystkie mu przesy ano20.

Jako autor podr cznika dla polonijnych dzieci ucz szczaj cych do szkó
parafialnych, zatytu owanego Polacy w Ameryce. Historia Wychod stwa
Polskiego w Stanach Zjednoczonych, Haiman wysoko oceni  rol  Paderewskiego
w odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci w listopadzie 1918 r. Przypomnia  na
jego stronach m odym uczniom, e 12 kwietnia 1916 r., dzi ki staraniom
Paderewskiego, powsta  w Chicago Wydzia  Narodowy (przy Polskim
Centralnym Komitecie Ratunkowym). Zjednoczy  on w znacznym stopniu
wychod stwo i wspomóg  walcz c  o wolno  Polsk  przesy aj c dary
(pieni dze, odzie , ywno , lekarstwa). Wspar  tworzenie Armii Polskiej we
Francji, do której masowo wst pili Polacy zza Oceanu. Ogó em Polonia
ameryka ska w czasie pierwszej wojny wiatowej i w pierwszych latach po jej
zako czeniu przes a a do Polski dary na sum  ok. $50 mln.

Z kolei w ksi ce zatytu owanej lady Polskie w Ameryce. Szkice
historyczne, w ród 35 wierszy poetów ameryka skich, s awi cych Polsk
i Polaków, które Haiman zebra  – by y te  hymny, ody i pie ni oddaj ce ho d
Ignacemu Janowi Paderewskiemu21.

Najszerzej dzia alno  Paderewskiego przybli y  Haiman w swojej
ostatniej pracy pt. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce
1873-194822. Scharakteryzowa  w niej aktywny udzia  artysty w yciu Polonii
szczególnie podczas pierwszej wojny wiatowej, kiedy odsuwaj c na plan dalszy
karier  artystyczn , ca  energi  skierowa  na walk  polityczn  o prawo Polski
do odzyskania niepodleg o ci. Przypomnia , e Paderewski przyczyni  si  do
budowy pomnika Tadeusza Ko ciuszki w Chicago, gdy  w 1904 r. przeznaczy

17 List M. Haimana do S. Strakacza z 10 pa dziernika 1941 r., Muzeum Polskie w Ameryce, Aw .,
sygn. 188.

18 Polonia Musi Si  Zdoby  Na Dawn  Jedno , Zdaniem Mistrza Paderewskiego, „Naród Polski”,
14 listopada 1940, s. 1.

19 M. Haiman, Polacy w Ameryce, Historia Wychod stwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych (dla
u ytku szkó  parafialnych w Ameryce), Polska Katolicka Spó ka Wydawnicza, Chicago 1930,
88  s.;  M.  Haiman,  lady Polskie w Ameryce. Szkice historyczne, „Dziennik Zjednoczenia”,
Chicago 1938, 298 s.; M. Haiman, Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce
1873-1948, ZPRK, Chicago 1948, s. 597.

20 „Poland and the American Revolutionary War” idzie w wiat ameryka ski, „Dziennik
Zjednoczenia”, nr 179, 1 sierpnia 1932, s. 4.

21 M. Haiman, Polska w poezji ameryka skiej, w: lady Polskie w Ameryce…, op. cit., s. 243-298.
22 M. Haiman, Zjednoczenie ..., op. cit., s.  597.
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na ten cel znaczn  sum . Z kolei w 1910 r. artysta sam ufundowa  pomnik króla
W adys awa Jagie y w Krakowie. Porywaj co przemówi  podczas jego
ods oni cia w trakcie Zlotu Grunwaldzkiego, który przerodzi  si  w ogromn
narodow  manifestacj  patriotyczn 23. ZPRK, polonijna organizacja katolicka,
która na pocz tku XX w. liczy a ponad 100 tys. cz onków wys a a swoj
delegacj  na uroczysto ci w Krakowie (15 lipca 1910 r.), która uczestniczy a
w pochodzie i z o eniu wie ców u stóp pomnika Jagie y, i u jego grobu
w Katedrze wawelskiej. Natomiast w USA wspó organizowa  polonijne
uroczysto ci 500.lecia bitwy pod Grunwaldem.

W styczniu 1915 r. wspólnie z Sienkiewiczem stworzy  Komitet
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny z siedzib  w Vivej. W Ameryce Paderewski
mobilizowa  Poloni  do dzia a  na rzecz Polski. W niezliczonych odezwach
i wyst pieniach na manifestacjach mówi  o Polsce, która „zawsze by a obro c
s uszno ci i nieprzyjacielem z a”24. Na zjazdach organizacji polonijnych
i koncertach artysta apelowa  o ratunek dla polskiego narodu, zagro onego
dzia aniami wojennymi zaborców.

ledzi  wydarzenia w Europie, odbywa  konferencje, spotyka  si
z prezydentem USA W. Wilsonem, odwiedza  skupiska Polonii. Apelowa  do
niej o poczucie jedno ci na rzecz wolnej ojczyzny, o wsparcie tworzenia Armii
Polskiej. Z o y  swój podpis pod protestem Wydzia u Narodowego PCKR
przeciwko utworzeniu (z ziem zaboru rosyjskiego) namiastki pa stwa polskiego
deklarowanego aktem 5 listopada 1916 r. autorstwa cesarzy Niemiec i Austrii.
W dniu 22 stycznia 1917 r., prezydent Wilson w or dziu do Senatu USA,
zakre laj c warunki przysz ego pokoju, poruszony zabiegami Paderewskiego,
za da  w swoim Trzynastym Punkcie „wolnej, niepodleg ej i autonomicznej
Polski z dost pem do morza”. Haiman wydarzenie to uzna  za prze omowe,
sprawa polska zwyci y a jego zdaniem w ogromnej mierze dzi ki olbrzymiej

23 Wybitny artysta i m  stanu, filantrop i gor cy patriota - Ignacy Jan Paderewski (1860-1942)
mia  dziesi  lat, gdy po raz pierwszy przeczyta  o zwyci skiej bitwie Polaków nad Krzy akami
pod Grunwaldem w 1410 r. Jak wspomina w swoich Pami tnikach, pomy la  wtedy: „Jak e
by bym szcz liwy, gdybym móg  uczci  to wspania e zwyci stwo – y  tak d ugo, by sta  si
bogatym i móc uczci  pi setn  rocznic  tej s awnej bitwy pomnikiem ku pami ci wielkich
patriotów”. Swoje marzenie z dzieci stwa urzeczywistni  w aureoli s awy pianisty
i kompozytora. Odk ada  na ten cel pieni dze i w 1908 r. zamówi  Pomnik Grunwaldzki
u m odego artysty Antoniego Wiwulskiego (1877-1919), który wykona  to wspania e dzie o
sztuki na 15 lipca 1910 r. Ods oni cie pomnika upami tniaj cego pi setlecie grunwaldzkiej
Wiktorii, z wyrytym napisem „Praojcom na chwa , braciom na otuch ”, by o olbrzymim
wydarzeniem patriotycznym. Poruszy o umys y oraz serca zniewolonego narodu „w owym
czasie gn bionego ponad miar ”. Ignacy Jan Paderewski wyg osi  porywaj ce przemówienie do
tysi cy Polaków przyby ych z ziem trzech zaborów. By  to pierwszy krok w kierunku jego
kariery politycznej (Ignacy Jan Paderewski. Pami tniki. Spisa a Mary Lawton, Polskie
Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa 1982, s. 450-454).

24 M. Haiman, Zjednoczenie…, s. 285-287.



252

pracy Polonii „kierowanej geniuszem Paderewskiego”25. Arty cie i zarazem
m owi stanu nadano honorowy tytu  pierwszego grenadiera pierwszej kompanii
1. Pu ku Strzelców Polskich. Uroczysto  ta odby a si  14 pa dziernika 1917 r.
w Chicago, podczas której Paderewski wr czy  sztandar pierwszym polonijnym
ochotnikom do Armii Polskiej we Francji. Haiman wysoko ceni  równie
dzia ania spo eczne Heleny Paderewskiej, a zw aszcza inicjatyw  za o enia
w USA na pocz tku 1918 r. Polskiego Bia ego Krzy a.

Historyk Polonii utrwali  w swojej ksi ce s owo mistrza, kiedy podczas
entuzjastycznego powitania go 2 stycznia 1919 r. w Warszawie, powiedzia
m.in.: „Przybywam od rodaków zza Oceanu. Przez cztery lata pracowa em w ród
czterech milionów Polaków, wyp dzonych przez bied  a  na drug  pó kul . To
jest dobry lud! Pierwszy on da  grosz na ofiary wojny w Polsce. Pierwszy za da
Polski zjednoczonej, niepodleg ej, z w asnym brzegiem morskim. W ród niego,
z niego przede wszystkim powsta a Armia Polska” 26.

Z alem Haiman opisa , jak po 1920 r. rado  Polonii z odrodzenia Polski
zamienia a si  stopniowo w zniech cenie i trosk  o jej dalsze losy. Stosunki
polityczne i spo eczne w Polsce u o y y si  inaczej ni  wyobra a  je sobie
Paderewski, który „potrafi  pokona  rozbicie Polonii, umia  oboj tno  narodów
i dyplomatów zamieni  w szczery dla Polski entuzjazm, który wiatu imponowa
swym geniuszem patriotycznym, uleg  w Polsce pokonany przez tych w a nie
rodaków, którym razem z Poloni  ameryka sk  wywalczy  Polsk  woln ,
zjednoczon , z dost pem do morza” - ubolewa  Haiman.

Wyje d aj c  w  1922  r.  z  USA  do  Szwajcarii,  Paderewski  w  cis ym
gronie przyjació  i wspó pracowników mówi  ze smutkiem o „niezdrowych
stosunkach w Polsce”, ubolewa  e „wci  gada si  o Polsce ludowej,
robotniczej, a nie mówi si  o Polsce polskiej/…/”27.

Dzia aczy du ych patriotycznych stowarzysze  polonijnych (ZPRK,
ZNP) dotkliwie rozczarowa y i wr cz bola y straty: finansowe - wynik e
z lokowania przez Poloni  oszcz dno ci w Polsce; osobowe – krzywdz ca
demobilizacja ameryka skich ochotników armii gen. Józefa Hallera;
lekcewa enie ofiary wojennej Polonii; pomniejszanie jej patriotycznego wysi ku;
ignorowanie Wydzia u Narodowego, napa ci na Poloni  rozbijaj ce jej jedno .
Lewica zaczyna a wdziera  si  w ycie Polonii i podj a ofensyw , g ównie
przeciw Wydzia owi Narodowemu. Energia rozdzieranej sprzeczn  agitacj
Polonii ameryka skiej zacz a stopniowo zamiera . Nie pomog a ju  wizyta
i przemówienia Paderewskiego na Trzecim Sejmie Wychod stwa w Pittsburgu
odbytego 23-25 lutego 1921 r., ani jego dar z o ony na gin cy Wydzia
Narodowy (organizacje polonijne zlikwidowa y podatek narodowy).

25 Ibidem, s.295-297.
26 M. Haiman, Zjednoczenie…, s. 315-316.
27 Ibidem, s. 333-336.
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Geneza Muzeum Polskiego i Archiwum ZPRK

Ignacy Jan Paderewski Paderewski radowa  si  z utworzenia Muzeum
i Archiwum ZPRK. Obserwowa  pocz tek i rozwój tej nowej instytucji, o czym
wiadczy cho by jego gratulacyjna depesza z 9 pa dziernika 1939 r.28. Muzeum

i Archiwum ZPRK powo ano 15 pa dziernika 1935 r., na posiedzeniu dyrekcji
ZPRK29.  Inicjatorami  byli  prezes  ZPRK  Józef  L.  Kania  oraz  Mieczys aw
Haiman, mianowany 19 pa dziernika 1935 r. na stanowisko kustosza powstaj cej
placówki.

Na pocz tek Haiman ofiarowa  kolekcj  w asnych starodruków, ksi ek
i archiwaliów. Cho  trudno dzi  w Muzeum Polskim ustali , które zbiory zosta y
podarowane przez jego pierwszego kustosza, to z pewno ci  by y w ród nich
dokumenty dotycz ce Ignacego Jan Paderewskiego, m.in. zbiór artyku ów
prasowych na 75.lecie urodzin Paderewskiego, przemówienia Paderewskiego
w roku 1932” (cztery pozycje), czy ksi ka Phillipsa Charlesa, Paderewski (New
York 1933). Dowodzi to, i  Haiman wcze niej kolekcjonowa  o nim materia y30.
Obok jego daru, pierwsze zbiory Muzeum mia y stanowi  akta Wydzia u
Narodowego. Dokumenty te (20 skrzy ) przechowywano w piwnicach Domu
Zjednoczenia Polskiego w Chicago, dopiero za Haimana zosta y one
przeniesione w inne, bezpieczniejsze miejsce i posegregowane31.

Przysz e Muzeum Polonii ameryka skiej nie mog o jednak poprzesta  na
tych e zbiorach. Zaraz po podj ciu uchwa y o utworzeniu instytucji, wie o
powo any kustosz zacz  og asza  apele do Polonii o przekazywanie eksponatów
do tworz cej si  „skarbnicy polskich pami tek”. Zwraca  si  z pro b  do
wszystkich rodowisk: na amach prasy, poprzez parafie, na zebraniach osad
i towarzystw ZPRK, tak e w listach osobistych do wielu osób32. Dzi ki
autorytetowi Haimana dary od Polonii p yn y do Chicago obficie, cz sto ca ymi
skrzyniami, wr cz zape niaj c pomieszczenia Domu Zjednoczenia. By y to
ksi ki, listy, starodruki, dokumenty, pami tki, gazety, dzie a sztuki - w ród nich
tak e pami tki zwi zane z Paderewskim. Kiedy 12 stycznia 1937 r. uroczy cie
otwierano Muzeum, posiada o ono ju  w swoich zbiorach wiele listów mistrza33.

28 T. Kaczorowska, Herodot Polonii ameryka skiej…, op. cit.,  s. 163.
29 Kroniki ZPRK, Archiwum ZPRK, Chicago, s. 332; Board Meeting, June 1935- December 1935,

ZPRK, s. 332; Proceedings of the P.R.C.U.A. Executive Lounch, Jan.1935. to Dec.1935,
Archiwum PRCUA, Chicago.

30 Materia y przekazane przez M. Haimana i K. Haimanow , bez daty, Muzeum Polskie
w Ameryce, Darowizny, sygn. 21.

31 Zjednoczenie Pol. Rz. Kat. Tworzy Archiwum i Muzeum Wychod stwa, „Naród Polski”,
3 listopada 1935.

32 Muzeum Polskie w Ameryce, Sp.MH, sygn. 22-26.
33 Sprawozdanie kustosza Archiwum i Muzeum ZPRK z dzia alno ci Polskiego Towarzystwa

Historyczno-Muzealnego w Ameryce za rok 1937, Chicago 1938.
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Muzeum postawi o sobie za cel pe nienie funkcji narodowej, kulturalnej
i wychowawczej. Udost pnia o wi c materia y dla celów naukowych
i upowszechniania polsko ci - instytucjom i osobom indywidualnym. Udziela o
informacji na miejscu, listownie, wypo ycza o te  ksi ki, przedmioty
i archiwalia, wysy a o duplikaty na wymian . Dzi ki temu przyczyni o si  do
zorganizowania wielu imprez na terenie USA „na cze  Paderewskiego”, np.
w 1940 r. przez Women’s Music Club w Morgantown34.

W kolejnych latach przybywa o pami tek zwi zanych z Paderewskim.
W 1940 r. zbiory wzbogaci y si  o jego portret p dzla Jana J. Libery (dar Paw a
Libery z Chicago).   Historyczny by  rok 1941 - Muzeum pozyska o bowiem nie
tylko cenne eksponaty z Pawilonu Polskiego Wystawy wiatowej w Nowym
Jorku w 1939 r. (obrazy, rze by, rzemios o artystyczne)35,  ale  po  mierci  I.  J.
Paderewskiego - ca e wyposa enie ostatniego mieszkania artysty z hotelu
Buckingham w Nowym Jorku. Dzi ki temu powsta a „Sala Paderewskiego”.

Utworzenie „Sali Paderewskiego” („Paderewski Room”)

Wed ug opinii kustosza Haimana, „Sal  Paderewskiego” utworzono
g ównie dzi ki siostrze kompozytora Antoninie Paderewskiej-Wilko skiej, przy
wsparciu konsula generalnego RP w Nowym Jorku Sylwina Strakacza
i ostatniego sekretarza mistrza - Ignacego G. Ko upaj o. Ich to staraniem
i kosztem wykupione zosta y meble, których Paderewski u ywa  w ostatnich
miesi cach ycia oraz zebrane zosta y ró ne po nim pami tki z terenu Ameryki.

„Drogocenne te relikwie s  darem ofiarodawców dla ca ej Polonii
ameryka skiej, któr  p. Mistrz Paderewski tak gor co ukocha , i w ród której,
i z któr  tyle napracowa  si  dla Polski” - napisa  nie bez dumy Haiman
w Sprawozdaniu za 1941 r.36.

Dar ten, na dwa dni przed mierci  Wilko skiej, przywióz  do Muzeum
w Chicago osobi cie Ignacy G. Ko upaj o37. Cz  kolekcji podarowano na
w asno  (kompletne wyposa enie ostatniego saloniku i sypialni Paderewskiego,

34 Sprawozdanie kustosza Archiwum i Muzeum …. za rok 1940, Chicago 1941.
35 Powrót eksponatów z Pawilonu Polskiego Wystawy wiatowej w Nowym Jorku w 1939 r. do

Polski by  w 1939 r. niemo liwy, ze wzgl du na dzia ania wojenne. Dzi ki istnieniu w Stanach
Zjednoczonych Muzeum i Archiwum ZPRK, wi kszo  zbiorów z Pawilonu Polskiego zosta a
uratowana od rozproszenia i zniszczenia. Eksponaty z Pawilonu Polskiego w Nowym Jorku
przekazano na mocy porozumienia mi dzy zarz dem ZPRK a komisarzem Pawilonu Polskiego
dr. Stefanem Roppem. Do Chicago przyby y kolej  przez Cleveland i Detroit, zajmuj c trzy i pó
wagonu. Cz  z nich Muzeum zakupi o na w asno  - za $24 000; nabyto m.in. dwa obrazy
prof. Jana Henryka Rosena (d ug sp acano w ratach po $500)35; cz  zosta a darowana, a cz
trafi a jako depozyt na czas wojny. Z eksponatów z Pawilonu Polskiego przygotowano 3 maja
1941 r. ekspozycj , T. Kaczorowska, Herodot Polonii ameryka skiej…, op. cit., s. 149-194.

36 Sprawozdanie kustosza... za 1941 r., Chicago 1942.
37 M. Haiman, Zjednoczenie…, op. cit., s.508-509.
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nuty, ksi ki, druki, autografy, pami tki, a warunkowo tak e fortepian firmy
Steinway, do wyja nienia jego losów w szwajcarskim domu mistrza w Morges),
a cz  w depozyt (listy, nuty, pami tki osobiste, jak sto ek koncertowy,
bi uteria, z ote pióro, którym Paderewski podpisywa  Traktat Wersalski)38.

Warto nadmieni , e za czasów kierowania Archiwum i Muzeum ZPRK
przez Mieczys awa Haimana, by o ono czo ow  instytucj  Polonii, nazywan
„ameryka skim Rapperswilem”, za  jego kustosz cieszy  si  powszechnym
autorytetem. To on usilnie zabiega  o te pami tki (prowadzi  szerok
korespondencj  z ofiarodawcami, równie  z Theodore’m Steinway’em
o przekazanie fortepianu Paderewskiego), ustala  szczegó y ich przej cia,
transportu i ekspozycji. Ju  w lipcu 1941 r., w po miertnym ho dzie dla
Paderewskiego, zorganizowa  w Muzeum wystaw  r kopisów i programów
koncertowych mistrza. W tym e 1941 r. uda o mu si  pozyska  popiersie
„Paderewski”, d uta Józefa Mazura (dar Jana Aszklera) oraz cenny zbiór listów
Paderewskiego (dar ks. ucjana Bojnowskiego). Jako prezes Polskiego
Towarzystwa Historyczno-Muzealnego, Haiman zapewni , e w podzi ce za dar,
Ignacy Jan Paderewski (po miertnie) i siostra Antonina Paderewska-Wilko ska,
znajd  si  na li cie wieczystych cz onków PTH-M39. Nazwiska ofiarodawców
zosta y wyryte przez artyst  prof. W. Gawli skiego na drewnianej tablicy, gdzie
widnieli najwi ksi przyjaciele Muzeum i Archiwum ZPRK40. Haiman obieca
wydzieli  na niezwyk y dar od siostry mistrza - „najpi kniejszy, osobny pokój na
drugim pi trze” i nazwa  go „Sal  Paderewskiego”. Wynegocjowa  równie , e
tylko pewna cz  eksponatów b dzie stanowi  depozyt wojenny, do przekazania
w przysz o ci Muzeum Narodowemu w Warszawie lub innemu muzeum
w Polsce.

Otwarcie dedykowanej Paderewskiemu sali – zorganizowanej ostatecznie
w pierwotnym lokalu Muzeum - odby o si  3 listopada 1941 r. i sta o si
wydarzeniem kulturalnym, nie tylko w ród Polonii. Przyby o wielu dostojnych
go ci, przedstawiciele rz du RP na uchod stwie w Londynie, liczne grono
przyjació  Paderewskiego. Przemówienia wyg osili m.in. minister pracy Jan
Sta czyk, ambasador RP w Nowym Jorku Jan Ciechanowski, konsul dr Karol
Ripa, gen. Bronis aw Duch, konsul Sylwin Strakacz, prezes ZPRK Jan
Olejniczak, za  w imieniu wiata artystycznego - prezydent Chicago Musical
College dr Rudolf Ganz41.

38 Wykazy szczegó owe Kolekcji Pami tek, podpisane przez Ignacego Ko upaj  i Sylwina
Strakacza oraz Mieczys awa Haimana (jako przyjmuj cego dar, 10 pa dziernika 1941 r.)
znajduj  si  w „Paderewski Room” w Muzeum Polskim w Chicago.

39 PTH-M powsta o w 1937 r., dla wspierania finansowego Muzeum i Archiwum ZPRK. Wkrótce
po mierci Haimana w 1949 r., przesta o istnie .

40 Sprawozdanie kustosza... za 1941 r., op. cit.
41 Wpisy obecnych na otwarciu Sali Paderewskiego zachowa y si  w pami tkowej ksi dze Muzeum

i Archiwum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, 1941; M. Haiman, Zjednoczenie…,
op. cit., s. 509.
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W 1941 r. Sylwin Strakacz z Haimanem powo ali Fundusz
Paderewskiego przy Radzie Polonii Ameryka skiej (z datków od
zwiedzaj cych), przeznaczony na utrzymanie i rozwój „Sali Paderewskiego”. Do
ko ca 1941 r. Muzeum zebra o na ten cel $66,70. Redaktor Haiman
korespondowa  z Sylwinem Strakaczem niemal do ostatnich swoich dni. Zdawa
mu relacje o stanie kolekcji, regularnie informuj c o wysoko ci Funduszu
Paderewskiego, np. 27 stycznia 1943 r. donosi  Strakaczowi: „Pisz  równie
w tym celu, aby sprostowa  pomy k  co do sk adek na Fundusz Paderewskiego,
zebranych w Muzeum. Dotychczas zebrali my nie $163.79, ale $167.37, gdy
w poprzednim rachunku opu ci em $3.56, jakie zebrali my zaraz z pocz tku roku
1942 i z o y em wprost w Radzie Polonii”42. Dzi ki tej wspó pracy Strakacz
dos a  w nast pnych latach liczne dodatkowe przedmioty do uzupe nienia
kolekcji Paderewskiego.

Redaktor Haiman wspó pracowa  z ostatnim sekretarzem artysty,
Ignacym Ko upaj o z Nowego Jorku. Zaowocowa o to przekazaniem przez niego
do Muzeum bia ej kamizelki i krawatki, tak charakterystycznych dla mistrza.
Tak e Sylwin Strakacz przekaza  na r ce Haimana nowe cz ci garderoby
mistrza, m.in. cylinder, tuxedo, lakierki, garnitur, chustki haftowane, a nawet
firanki i draperie 43. Kustosz do ko ca troszczy  si  o pami tki po piani cie
i zabiega  o poszerzanie kolekcji. Wed ug jego asystentki Sabiny Logisz, wn trze
sali Paderewskiego by o dla Haimana miejscem wyj tkowym. „Kiedy  nie
pozwoli  mi nawet przytrzyma  eksponatów po Mistrzu, aby mogli je
sfotografowa  reporterzy prasowi” - zapami ta a44. By a ona wiadkiem
powstawania „Sali Paderewskiego” i niezmiennie twierdzi a, e Antonina
Paderewska-Wilko ska tylko ze wzgl du na zaufanie do Haimana zdecydowa a,
aby „pami tki po bracie podarowa  Polonii”.

W 1942 r. Muzeum zakupi o z w asnych funduszy dwa pi kne olejne
portrety mistrza, p dzla Strayera i Posli oraz pokrowce na meble mistrza.
Z dowolnych datków zwiedzaj cy przekazali na Fundusz Paderewskiego
$100.67. Dwie rocznice Paderewskiego: urodzin (6 listopada) i mierci
(29 czerwca) przypominano w Muzeum co roku poprzez ca odzienne zwiedzanie,
z czego ch tni skwapliwie korzystali.

Rok pó niej Muzeum pozyska o miniatur  „Paderewski przy
fortepianie”, autorstwa Jana Gawlika i Stanis awy Petrykowskiej - podarowa a je
Stanis awa Petrykowska z Milwaukee (oszklon  szkatu  na t  miniatur
wykona  bezp atnie Franciszek Gzela z Chicago). W tym samym 1943 r. kustosz

42 List M. Haimana do S. Strakacza z 27 stycznia 1943, Muzeum Polskie w Ameryce, Aw ., sygn.
188.

43 Wykaz szczegó owy Dodatkowego Spisu Pami tek, podpisany przez Sylwina Strakacza oraz
Mieczys awa Haimana (jako przyjmuj cego dar 17 grudnia 1941 r.) znajduj  si  w „Paderewski
Room” w Muzeum Polskim w Chicago.

44 Rozmowa autorki z S. Logisz, 5 lutego 2004.
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wyda  seri  pocztówek o Ignacym Janie Paderewskim. W 1943 r. na Fundusz
Paderewskiego wp yn o kolejnych $61.80, a Muzeum odnotowa o najwi kszy
sukces finansowy. Do PTH-M wst pi o 50 nowych cz onków i Haiman wyzna :
„By em szcz liwy organizuj c narodowe Muzeum Polskie, jako jedn  z form
dzia alno ci ZPRK /…/ Zaczynali my od zera. Entuzjazm Polaków by  jednak
tak wielki, e dzi  kolekcja muzeum ma warto  350 tys. dolarów i zajmuje dwa
pi tra przestronnego budynku ZPRK w Chicago. Jednym z najwi kszych
skarbów muzeum jest pomieszczenie po wi cone pami ci I. J. Paderewskiego”45.

W 1944 r. kustosz naby  oryginalny list Paderewskiego oraz kilka
programów z jego koncertów. Muzeum mia o zaszczyt go ci  w dniu
18 wrze nia tego  roku, by ego prezydenta USA Herberta C. Hoovera z gronem
przyjació , który ze szczególnym zainteresowaniem ogl da  „Sal
Paderewskiego”. Prezydent Hoover nades a  rok pó niej do Muzeum wiele
dokumentów ze swojej kolekcji dotycz cej Paderewskiego i Polski. W ród
najwa niejszych darów w 1944 r. Haiman wyró ni  p yty z pogrzebu artysty
w Nowym Jorku (od Polish Information Center w Nowym Jorku) oraz
koronkowy szal kupiony przez Paderewskiego siostrze, p. A. Paderewskiej-
Wilko skiej (od Charlotte Kellogg). Na Fundusz Paderewskiego wp yn o
kolejnych $29.93. Zabiegaj c o dary do Muzeum, Haiman prosi  koleg  z czasów
pracy w redakcji „Kuryera Bosto skiego”, Bronis awa A. Jezierskiego, jako
„przyjaciela Mistrza”, o „ yczliw  pami  /…/ zw aszcza o pami tki /…/ do Sali
Paderewskiego”46.

W 1945 r., w jubileusz 10.lecia powo ania Muzeum, kolekcja
po wi cona Paderewskiemu powi kszy a si  o oryginalne nuty jego hymnu Hej,
Orle Bia y (dar Zygmunta Stojowskiego) oraz rysunek z koncertu Paderewskiego
w Chicago z 1916 r., wykonany przez V. H. Baily (dar the Art Institute of
Chicago). Muzeum jak zwykle nie zapomnia o o rocznicach Paderewskiego:
w czwart  rocznic  jego mierci zorganizowano koncert jego utworów z p yt
fonogralicznych, a w 80. rocznic  urodzin zorganizowano uroczysto , podczas
której m.in. Ameryka ski Legion Powiatu Cook wr czy  Muzeum
okoliczno ciow  rezolucj  ku czci mistrza.

Rok 1946 by  dla Muzeum i Archiwum ZPRK jeszcze bardziej pomy lny
ni  poprzedni. „Mo emy go mia o okre li  jako nowy powa ny krok naprzód w
rozwoju instytucji” - zanotowa  Haiman w swoim kolejnym sprawozdaniu,
ciesz c si , e ofiary Polonii nale a y w tym e roku do najhojniejszych47. Za
w asne rodki Muzeum zakupi o m.in. kilka kolejnych listów mistrza. Na
Fundusz Paderewskiego wp yn o oko o 35 dolarów.

45 W. Romig, The Book of Catholic Authors, Detroit 1943, s. 116-117.
46 List M. Haimana do B. A. Jezierskiego z 21 czerwca 1944 r., Muzeum Polskie w Ameryce, Aw .,

sygn. 96.
47 Sprawozdanie kustosza…. za rok 1946, Chicago 1947.
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W 1947 r. Muzeum pozyska o nowe dary: cztery listy pianisty oraz
korespondencj  jego dotycz c  (dar Józefa E. Barzy skiego),
kilkunastostronicowy tekst przemówienia Paderewskiego, jego Krzy  Virtuti
Militari oraz zbiór drobnych pami tek (Sylwin Strakacz przekaza  je osobi cie
podczas wizyty w Muzeum w sierpniu 1947 r.). Po odwo aniu Strakacza
z funkcji konsula generalnego RP w 1945 r., Haiman prosi  go „o dalszy askawy
protektorat nad zbiorami p. Paderewskiego”48.

Warto doda , e po nag ej mierci Mieczys awa Haimana (15 stycznia
1949 r.), która na wiele lat przerwa a pomy lny dot d rozwój ekspozycji „Sali
Paderewskiego” oraz zbiórk  pieni dzy na planowan  rozbudow  Muzeum,
Kazimiera Haimanowa przekaza a w darze do muzealnej biblioteki ksi ki
i pami tki po swoim m u. Na li cie zachowanej w archiwum MPA49 widnieje
120 pozycji ksi kowych oraz 47 osobistych pami tek pierwszego kustosza,
w tym zdj cie J. I. Paderewskiego z jego autografem.

Podsumowanie

Dla Mieczys awa Haimana Ignacy Jan Paderewski by
niekwestionowanym autorytetem. Du y wp yw na to mia  ks. dr Aleksander
Syski, bliski wspó pracownik Paderewskiego, a jednocze nie odkrywca talentu
Haimana, z którym od czasu pracy w redakcji „Kuryera Bosto skiego” po czy a
go dozgonna przyja . Kustosz uwa a  Paderewskiego za najwi kszego ze
wspó czesnych Polaków i geniuszów w skali wiatowej, najlepszego syna Polski
oraz „najgorliwszego or downika i najszlachetniejszego przewodnika Polonii
ameryka skiej”. Podziwia  go Haiman zarówno jako artyst , ale te  uto samia
si  z jego pogl dami politycznymi. Obydwaj zbli yli si  do Chrze cija skiej
Demokracji, nale eli do tych samych organizacji polonijnych: Zjednoczenia
Polskiego Rzymsko-Katolickiego, Sokolstwa Polskiego w Ameryce oraz
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce.

Jako dziennikarz i historyk Mieczys aw Haiman pisa  o dzia alno ci
Paderewskiego w swoich artyku ach prasowych, periodykach i ksi kach - mimo
i  zajmowa  si  g ównie histori  wychod stwa polskiego w Ameryce  XVII
i XVIII w. - przyczyniaj c si  do upowszechnienia jego postaci oraz zas ug.
„Ojciec historii Polonii ameryka skiej” zbiera   materia y o arty cie, wiele z nich
ofiarowa  na uruchomienie Muzeum. Zetkn  si  z Paderewskim jako dzia acz
sokolstwa i dziennikarz, pozna  go osobi cie jako kustosz, utrzymuj c z nim
i jego najbli szymi wspó pracownikami dobre stosunki. Ostatni raz widzia  go
w Nowym Jorku, na kilka miesi cy przed mierci , gdzie pozna  siostr  artysty,

48 Korespondencja z S. Strakaczem, Muzeum Polskie w Ameryce, Aw ., sygn. 188.
49 Ksi ki i pami tki po p. Mieczys awie Haimanie darowane do Biblioteki i Muzeum ZPRK przez

pani  Kazimier  Haiman dnia 13-ego lutego 1949 r.,  Muzeum  Polskie  w  Ameryce,  Sp.MH,
sygn. 141.
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Antonin  Paderewsk -Wilko sk . Wszystko to zaowocowa o przekazaniem
ca ego wyposa enia ostatniego mieszkania artysty z hotelu Buckingham
w Nowym Jorku w darze dla Archiwum i Muzeum ZPRK, gdzie 3 listopada
1941 r. otwarto „Sal  Paderewskiego”. By a ona ukochanym dzie em Haimana.
Kustosz dba  o gromadzenie wp at na Fundusz Paderewskiego przeznaczonego
na utrzymanie zbiorów, które ca y czas wzbogaca . „Paderewski Room”
rozs awi a jeszcze bardziej „Muzeum Haimana”, jako „ameryka skiego
Rapperswilu”.  Muzeum  Polskie  w  Ameryce  -  a  w  nim  Sala  Paderewskiego  -
istnieje do czasów wspó czesnych, ale instytucja swoje z ote lata prze ywa a za
czasów Mieczys awa Haimana, zafascynowanego osobowo ci  i talentami
mistrza fortepianu.
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Jolanta Lewandowska

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SERCA JEZUSA
KNAJ CEGO WOBEC POTRZEB POLAKÓW

POZA GRANICAMI OJCZYZNY

Za o ycielka tego zgromadzenia Urszula Ledóchowska1, jeszcze jako
siostra w klasztorze urszulanek krakowskich wyjecha a do pracy w ród Polaków
w Rosji. Nast pnie podj a si  apostolstwa w krajach skandynawskich.

Od 1920 r., kiedy ówczesna siostra Urszula utworzy a samodzielne
zgromadzenie, urszulanki szare wyjecha y wówczas do Francji, W och, Niemiec
i Kanady, a w latach dziewi dziesi tych XX w. do wschodniej Europy.

Przedstawione poni ej ustalenia zwi zane z dzia alno ci  Urszulanek
SJK na rzecz Polaków na obczy nie prezentuj  w uk adzie chronologicznym
z podzia em na poszczególne kraje. Poniewa  dzia alno  za o ycielki w.
Urszuli da a tej dziedzinie pocz tek i tworzy integraln  ca o  procesu, dlatego
w czy am wydarzenia sprzed pierwszej wojny wiatowej mimo, e wówczas
jeszcze formalnie podlega a zakonowi krakowskich urszulanek2.

1  Urodzi a si  17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf w Austrii,  by a drugim dzieckiem Antoniego
i Józefiny. Matka, Szwajcarka, pochodzi a z rodu Salisów, wywodz cego si  z Lombardii.
Józefina Salis–Zizers nazywana jest matk  wi tych, gdy  dwójka jej dzieci zosta a wyniesiona
na o tarze (Maria Teresa, beatyfikowania w 1975 r. i Julia- m. Urszula, beatyfikowana w 1983,
a kanonizowana w 2003 r.). Ojcem Julii by  Antoni Ledóchowski (1823-1885). W 1839 r.
zamieszka  w Monachium, gdzie studiowa  prawo i malarstwo. W 1855 r. o eni  si  z Mari
Seilern  i  osiad  w  Dolnej  Austrii.  Nied ugo  cieszy  si  szcz ciem  rodzinnym,  jego  ona  po
urodzeniu czwartego dziecka zmar a (1861). Rok pó niej o eni  si  z Józefin . Oboje planowali
osiedli  si  na  terenie  Polski,  co  uda o  si  zrealizowa  w  1881  r..  Zob. Mi o  krzy a si  nie
l ka... Listy Julii Ledóchowskiej – b . Urszuli i wspomnienia o niej., oprac.  A. i  T.  Szafra scy,
Warszawa 1991, s. 9-15; U. Górska, Spotkania z b ogos awion  matk  Urszul  Ledóchowsk ,
Marki - Struga 1991, s. 16in., T. Ledóchowska, M. Urszula Ledóchowska a klasztor krakowskich
urszulanek, w: Polscy wi ci,  red.  ks.  J.  R.  Bar,  t.  4,  Warszawa  1984,  s.164-205.  Patrz  tak e:
A. Kosicka, B ogos awiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia 1879-1989,
Kraków 1991. Nadbitka z „Naszej Przesz o ci” T. 75:1991.

2 Bardzo dzi kuj  s. Ancilli Kosickiej archiwistce zgromadzenia w Pniewach oraz s. Ma gorzacie
Krupeckiej za udost pnienie materia ów ród owych oraz wszelkie wskazówki przy redakcji
niniejszego artyku u.
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Rosja
Julia Ledóchowska wst pi a do Sióstr Urszulanek w Krakowie

18 sierpnia 1886 r.3. Sp dzi a tam kolejne dwadzie cia jeden lat, piastuj c
mi dzy innymi stanowisko prze o onej. Po wybuchu rewolucji w Rosji
w 1905 r., zacz a planowa  rozszerzenie pracy o wiatowo- wychowawczej
w a nie na tych terenach4. Sta o si  to mo liwe z chwil  przyj cia propozycji
ks. Budkiewicza, który zaprosi  urszulanki do prowadzenia w Petersburgu
internatu,  w  parafii  pw.  w.  Katarzyny5. Siostra Urszula obj a obowi zki
zwi zane z jego prowadzeniem w roku szkolnym 1907/1908. Wyznaczono jej
wtedy kilka sióstr do pomocy. Od 1908 r. sta a si  prze o on  dzia aj cego
w konspiracji autonomicznego klasztoru urszula skiego w Petersburgu.
Nawi za a tak e wspó prac  z osobami polskiego pochodzenia6. Sytuacja jednak
nie nale a a do naj atwiejszych ze wzgl du na szykany ze strony w adz
rosyjskich, a tak e skomplikowan  sytuacj  tamtejszych emigrantów. Mimo
takich przeciwno ci oraz ci g ej kontroli ze strony w adz, wspólnota rozwija a
si .

W Petersburgu S. Urszula mieszka a i pracowa a do 1911 r., a nast pnie
przenios a si  do posiad o ci  Merentähti „Gwiazdy Morza” nad Zatok  Fi sk .
Z czasem za o ono tam gimnazjum z internatem dla polskich dziewcz t.
Wyk adowym j zykiem by  rosyjski, dzi ki czemu m odzie  mog a zdawa
pa stwowe egzaminy i dalej si  kszta ci .

Z chwil  wybuchu pierwszej wojny wiatowej, w Rosji zarz dzono, aby
wszyscy poddani austriaccy opu cili kraj. W zwi zku z tym S. Urszula zosta a
wezwana na posterunek policji, gdzie oznajmiono jej, e ma w ci gu trzech dni
opu ci  Rosj .

3 M. U. Ledóchowska, Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Naj wi tszego Serca Jezusa
Konaj cego (dalej Historia Kongregacji),  Pozna  1987,  s.  13.  Julia  po  mierci  ojca,  w  lutym
1885 r., musia a przej zarz d maj tku rodzinnego. Ci gle my la a jednak o yciu zakonnym.
W klasztorze Julia otrzyma a imi  Urszula, Nowicjat rozpocz a 17 kwietnia 1887 r., luby
wieczyste z o y a 28 kwietnia 1889 r.. W tym okresie uzupe nia a swe wykszta cenie na studiach
we Francji, a nast pnie pracowa a jako nauczycielka i wychowawczyni w pensjonacie Sióstr
Urszulanek w Krakowie.

4 Ibidem, s. 15. Pomys  przedostania si  do Rosji Urszula Ledóchowska przedstawi a papie owi
Piusowi  X  w  1907  r.,  co  spotka o  si  z  jego  przychylno ci .  Wyrazi  zgod  na  podj cie  tam
dzia alno ci sióstr w stroju wieckim.

5 Przy ko ciele w. Katarzyny na Newskim Prospekcie w Petersburgu istnia y wówczas zak ady
naukowo – wychowawcze, m.in. gimnazjum m skie i e skie.

6 Mi o  krzy a, op. cit., s. 17; Historia Kongregacji,  op.  cit.,  s.  19; Dzia alno  misyjna
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK - zarys, w: Misyjny wymiar Ko cio a katolickiego w Polsce
1945-1986, red. E. liwka SVD, Pieni no 1992, s. 549-550. 25 stycznia 1908 r. za o ono dom
zgromadzenia w Petersburgu. Oznacza o to istnienie samoistnego domu zakonnego na bazie
konstytucji krakowskich – cho  dzia aj cego w konspiracji. Du ym wsparciem s u y  wówczas
papie  Pius X, który zawsze popiera  plany m. Urszuli.
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W 2008 r., na pro b  obecnego ksi dza proboszcza, urszulanki SJK
podj y na nowo prac  o wiatowo-charytatywn  przy ko ciele w. Katarzyny
w Petersburgu.
Finlandia

Konsekwencj  wspomnianych wcze niej dzia a  w adz rosyjskich by
wyjazd Urszuli Ledóchowskiej do Sztokholmu, z zamiarem przeczekania wojny7

(pewna liczba urszulanek pozosta a jeszcze w Petersburgu). Tam, pocz tkowo
osamotniona, nawi za a kontakty z miejscow  Poloni . Ju  w 1915 r., pozosta e
siostry opu ci y Rosj 8 i do czy y do S. Urszuli. Uda o si  im za o y  Sodalicj
Maria sk  dla kobiet, a nast pnie Szko  J zyków Obcych Djursholmie9.
Kolejnym wa nym dzie em sta a si  pomoc w zbiórce pieni dzy dla Polaków
dotkni tych wojn . Siostra Ledóchowska podj a si  tego na pro b  Henryka
Sienkiewicza, który wraz z Ignacym Paderewskim i Antonim Osuchowskim
za o y  w Szwajcarii Generalny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce10.
Podczas odczytów, które organizowa a S. Urszula gromadzono potrzebne
fundusze. Jednocze nie s uchacze mogli pozna  histori  i kultur  Polski
walcz cej wówczas o odzyskanie niepodleg o ci.

Urszula Ledóchowska wyda a w trzech j zykach skandynawskich
ksi k  pt. Polonica, zawieraj c  opracowania dziejów kultury i religii w Polsce
(1917), oraz broszur  (ze wst pem H. Sienkiewicza) La Pologne devastée. Za
zas ugi w dzia alno ci spo eczno-narodowej zosta a w 1927 r. odznaczona przez
rz d RP krzy em Polonia Restituta, a trzy lata pó niej Krzy em Niepodleg o ci.

Siostry za o y y szko  dla dziewcz t i rozpocz y wydawanie
miesi cznika dla szwedzkich katolików. Trzeba zaznaczy , e by o to pierwsze
od czasów reformacji czasopismo katolickie w tym kraju11.

7 Mi o  krzy a, op. cit., s. 17.
8 Historia Kongregacji, op. cit., s. 72. Kazano wówczas wyje d a  z Rosji austriackim

i niemieckim poddanym. Dodatkowym powodem wyjazdu by  niezbyt przychylny stosunek
nauczycieli w gimnazjum w. Katarzyny do sióstr zakonnych.

9 Mi o  krzy a, op. cit., s.18.; Historia Kongregacji, s. 87-89. Djursholm to obecnie dzielnica
Sztokholmu. Wspomniana szko a przyci ga a zarówno szwedzkie, du skie, jak i polskie
dziewcz ta. Tych, które by y protestantkami, nie starano si  nawraca , a kaplica zawsze sta a dla
wszystkich otworem.

10Historia Kongregacji,  op.  cit.,  s.  74.  Nieco  wcze niej  z  podobn  inicjatyw  wyst pi  bp
krakowski – Adam Stefan Sapieha. Celem by o niesienie pomocy ofiarom wojny. Odezwa
biskupa (24 grudzie  1914 r.) w tej sprawie zosta a opublikowana w polskich i zagranicznych
gazetach, przynosz c szeroki odd wi k. Na pocz tku 1915 r. powo ano Krakowski Biskupi
Komitet Pomocy dla dotkni tych kl sk  wojny. Docelowo Komitet Biskupi oraz Komitet
Sienkiewicza nawi za y dobr  wspó prac . Ten ostatni mia  swoj  siedzib  w Vevey, gromadzi
fundusze z zagranicy i wysy a  do Krakowa. Siostra Urszula g osi a konferencje zarówno
w Szwecji, jak i w Danii i Norwegii. Patrz tak e; „Informacje Polskiej Misji Katolickiej
w Danii”, pa dziernik-grudzie  2002, s. 5.

11 Ibidem, s. 90. Czasopismo nosi o tytu  „Solglimatar”, czyli „Promyki S oneczne”. Wydawane
by o od 1916 do 1918 r..
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W latach osiemdziesi tych XX w. siostry jako urszulanki SJK12

powróci y do Finlandii i podj y prac  najpierw w Helsinkach-Vantaa, a od 16
sierpnia 1985 r. przy parafii w. Henryka w Helsinkach, gdzie docelowo
zorganizowano zaj cia dla dzieci. Urszulanki ucz  j zyka i kultury polskiej oraz
religii w polskiej szkole sobotniej, organizowanej przy wspó pracy Ambasady
RP. Katechizacja prowadzona jest w j zyku fi skim lub polskim, co zale y od
samych uczniów. W zaj ciach uczestnicz  dzieci w wieku od czterech do
czternastu lat. Z ich udzia em przygotowywano inscenizacje, apele lub jase ka.
W odpowiedzi na oczekiwania Polonii, urszulanki odwiedzaj  poszczególne
rodziny, chorych, osoby przebywaj ce w szpitalu lub domu starców.
Zacie nieniu kontaktów s u  tak e organizowane msze w. w j zyku polskim,
czy indywidualne przygotowania do sakramentów wi tych.

Kiedy natomiast w Polsce wprowadzono stan wojenny wzros o
zainteresowanie sprawami ojczyzny. Ludzie ch tnie uczestniczyli w zbiórkach
darów oraz dowiadywali si  o rozwoju sytuacji politycznej i spo ecznej.
Organizowane wówczas spotkania by y wyrazem troski o ojczyzn  oraz
mieszkaj cych tam bliskich.

Efekty pracy urszulanek s  zauwa ane przez miejscow  spo eczno
polonijn , w adze i konsulat. Wyrazem tego by o przyznanie 11 listopada 2000 r.
s. Eugenii Szwedo odznaczenia przez Ambasadora RP w Helsinkach Krzy em
Kawalerskim Odrodzenia Polski13.

Dania
Kolejny etap dzia alno ci na rzecz Polaków przed utworzeniem

niezale nego zgromadzenia urszula skiego, polega  na prowadzeniu ochronki dla
dzieci emigrantów, w Aälborgu na terenie Danii. Przybywali w tamte rejony do
pracy jako robotnicy. Pod koniec 1917 r. S. Urszula zdecydowa a si  na kupno
willi, z przeznaczeniem na ochronk . Wynaj a tak e drugi dom, gdzie
umieszczono Szko  Gospodarstwa Domowego i J zyków14. By o to konieczne
ze wzgl dów finansowych. Siostry musia y same utrzyma  ochronk ,

12 Wówczas ju  jako Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego.
13 Sprawozdania s. Eugenii Szwedo za lata: 1980/1981, 1981/1982, 1985/1986, 1986/1987,

1988/1989- materia y przekazane przez archiwistk  zgromadzenia s. Ancill  Kosick  w 2008 r..
O pracy sióstr pisa a El bieta Later Chody owa, w ksi ce pt. Polacy i Polonia w Finlandii.
W 80-lecie istnienia Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie, Warszawa 1997.

   w Helsingforsie/Helsinkach, Stow. Wspólnota Polska, Warszawa 1997, s. 33-34, 54-56.
14„ Informacje Polskiej Misji Katolickiej w Danii”, pa dziernik-grudzie  2002, s. 6-7. Nad

podj ciem tego przedsi wzi cia (z propozycj  wyst pi  ojciec Sassen, kamilianin z Aälborga)
Matka Urszula zastanawia a si  d u szy czas. Du y problem stanowi y kwestie materialne.
W tamtym okresie nie istnia o ju  zaplecze finansowe z pracy sióstr w Petersburgu. Niewiele
wcze niej uruchomi y szko  w Szwecji, która pr nie si  rozwija a, ale utrzymanie ochronki
wymaga o sta ych i do  wysokich dochodów. Dlatego konieczne sta o si  uruchomienie
jednocze nie ochronki i szko y. Na pocz tek pomog y równie  pieni dze zebrane z g oszonych
konferencji oraz z imprez organizowanych na rzecz ochronki w. Antoniego.
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a rodki na ten cel mia a zapewni  wspomniana szko a. Powodem, dla którego
S. Ledóchowska podj a si  tego dzie a, by o zapobie enie utracie przez polskie
dzieci to samo ci narodowej. Gdyby trafi y do sieroci ca du skiego, to zdaniem
sióstr zapomnia yby o polskim j zyku i wierze, w jakiej by y dot d
wychowywane. Efektem tych inicjatyw by o przemieszczenie si  zgromadzenia,
tym razem do Danii. Urszulanki, którymi kierowa a S. Urszula, s u y y Polakom,
którzy potrzebowali ich pomocy. Tworzy y wi c szko y, ochronki i wydawa y
czasopisma katolickie. Dzi ki temu zapewnia y m odemu pokoleniu wychowanie
w duchu wiary rzymsko - katolickiej i atmosferze polskiej kultury.

* * *
Prze omem dla rozwoju zgromadzenia by o odzyskanie przez Polsk

niepodleg o ci w 1918 r. Wówczas s. Urszula postanowi a o powrocie do
ojczyzny15.  Wkrótce  uda o  si  zakupi  dom  w  Pniewach,  który  sta  si  ich
siedzib .  W  1920  r.  urszulanki  –  wraz  z  sierotami  po  polskich  emigrantach  -
przenios y si  z Danii do Polski. W czerwcu tego samego roku s. Urszula
uzyska a z Rzymu zgod  na utworzenie nowego zgromadzenia16. Tak powsta o
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego.

Od tego momentu mo na stwierdzi  intensywny rozwój zgromadzenia.
W Pniewach funkcjonowa y: zak ad opieku czo - wychowawczy, Ma e
Kolegium im. Piusa X dla ch opców z powo aniem kap a skim, szko a
gospodarstwa domowego dla dziewcz t i Seminarium Nauczycielek
Gospodarstwa.

Ponadto w domu macierzystym uruchomiono internat przyszkolny,
przyjmowano dzieci i m odzie  na kolonie, dzia a a drukarnia i gospodarstwo
rolne 17.

15 Historia Kongregacji, op. cit., s. 119-122. Pocz tkowo m. Urszula Ledóchowska nie planowa a
utworzenia nowego zgromadzenia lecz przy czenie si  do innych klasztorów urszuli skich
w Polsce, organizuj cych si  wówczas w Uni  Polsk  Urszulanek. Z ró nych wzgl dów okaza o
si  to jednak niemo liwe.

16 Ibidem, s. 131. Wielk  pomoc  s u y  wówczas Matce Ojciec W odzimierz, który zaznajomi  si
z dokumentami zgromadzenia i wyodr bni  sprawy do uregulowania. Chodzi o o przeniesienie
aktu za o enia domu w Petersburgu na Pniewy, zachowanie domu w Aälborgu jako filii
i zatrzymanie dotychczasowych konstytucji do czasu przystosowania ich do potrzeb nowego
zgromadzenia.

17 Mi o  krzy a, op. cit., s. 18. Dokumenty obrazuj ce organizacj  i prac  sióstr w latach 20. i 30.
XX w. znajduj  si  w pozna skim archiwum: AAP, sygn. KA 15046, Akta Ordynariatu
Arcybiskupiego w Poznaniu. Generalia Urszulanek od Naj wi tszego Serca Jezusa Konaj cego
Matki Urszuli Ledóchowskiej. AAP, sygn. KA 15900, Akta Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu
dotycz ce Sióstr Urszulanek SJK. AAP, sygn. 16022, Akta Konsystorza Arcybiskupiego
Pozna skiego tycz ce si  wizyt kanonicznych: SS. Mi osierdzia – Karmelitanki – Urszulanki –
Zmartwychwstanki.
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Tab. 1. Stan liczebny Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego,
1 sierpnia 2007 r.

L.p. Pa stwo liczba sióstr
1.  Polska          567
2.  Afryka (Tanzania) 112
3.  Europa Zachodnia (Finlandia Francja Niemcy W ochy) 67
4.  Ameryka Po udniowa (Argentyna, Brazylia) 32
5.  Europa Wschodnia (Ukraina, Bia oru ) 21
6.  Ameryka Pó nocna (Kanada) 17
7.  Azja (Filipiny) 6

Razem 823
* Informacje przekazane przez s. Ancill  Kosick , archiwistk  zgromadzenia.

W ochy
W latach 1926-193 Urszula Ledóchowska bra a czynny udzia  w yciu

katolickim W och, zw aszcza Polonii rzymskiej. Utworzy a w Rzymie Komitet
ds. Kanonizacji Królowej Jadwigi, którego prace zainaugurowa a odczytem
wyg oszonym 9 grudnia 1937 r. w sali przy polskim ko ciele w. Stanis awa,
w obecno ci przedstawicieli ambasady polskiej, zakonów, profesorów
uniwersyteckich oraz licznie zebranych rodaków z tamtejszej Polonii.

W 1928 r. otworzy a w Rzymie placówk  dla polskiej m odzie y
pragn cej studiowa  w Wiecznym Mie cie. Wraz z siostrami organizowa a
roczne pobyty dziewcz t polskich w celu rozszerzenia ich przygotowania
z zakresu wiedzy religijnej, kultury i sztuki oraz pog bienia wiatopogl du
katolickiego (1928-1931), jak równie  wakacyjne kursy dla nauczycielek szkó
rednich i powszechnych z Polski, pog biaj cych znajomo  kultury antycznej

i starochrze cija skiej (1929-1931). W nast pnych latach siostry prowadzi y
w Rzymie internat akademicki, w którym mieszka y równie  Polki studiuj ce
w stolicy Italii.

W 1941 r., na pro b  nuncjusza apostolskiego przy rz dzie w oskim,
mons. F. Borgongini-Duca, siostry urszulanki SJK zorganizowa y i prowadzi y
w Rzymie pensjonat dla Polek z ramienia Papieskiego Komitetu Pomocy
Polakom, uchod com i ofiarom wojny. Prowadzi y równie  sto ówk  dla
Polaków przebywaj cych wówczas w Rzymie. Dom sta  si  schronieniem dla
polskiej emigracji. Dwie z sióstr (s. Immaculata Tyszkiewicz i s. Bernadetta
Osi ska) prowadzi y wietlic  i kantyn  PCK przy g ównym punkcie
opatrunkowym II Korpusu Polskiego walcz cego we W oszech. Placówka
w Rzymie przy Salita dei Borgia istnia a do lipca 1945 r.18.

W nast pnych dziesi cioleciach urszulanki nadal pracowa y na rzecz
rodaków. Jednak kolejne fale emigrantów lat 80. i 90. XX w. oznacza y te  nowe
problemy i zmian  ich potrzeb. Przy okazji wi t wielkanocnych lub Bo ego
Narodzenia urszulanki przygotowywa y dla bezdomnych Polaków uroczyste

18 Materia y przekazane autorce przez archiwistk  zgromadzenia s. Ancill  Kosick  w 2008 r.
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obiady. Wówczas wszyscy uczestnicz  najpierw we mszy w., a po posi ku jest
czas na wspólny piew i dzielenie si  troskami dnia codziennego. Losy ludzi s
przepe nione ich cierpieniem, pora k , ale jednocze nie tkwi w nich iskra nadziei
na popraw  losu. Jak same siostry pisz , wspólne spotkania odbywaj  si
w radosnej atmosferze, z samego faktu bycia razem z innymi rodakami.
Natomiast w ci gu ca ego roku Polacy pukaj  do drzwi sióstr prosz c o jedzenie,
pomoc w za atwieniu spraw urz dowych, ale g ównie szukaj  mo liwo ci
szczerej rozmowy. Urszulanki pomog y wielu z nich w powrocie do Polski19.

Francja
Za o enie domu we Francji – w Ucel (Ardèche) - by o konsekwencj

przybycia tam polskich dziewcz t do pracy zarobkowej z powodu kryzysu
ekonomicznego w kraju. Urszulanki obj y wówczas opiek  130 osób, które
w 1930 r. przyjecha y do pracy w fabrykach sztucznego jedwabiu.
Zorganizowa y dla nich internat, zaj cia wypoczynkowo - rekreacyjne, wycieczki
i otworzy y kaplic . Siostry pracowa y jednocze nie w fabrykach, tak jak inne
Polki20. Urszulanki wybra y dzia alno  na rzecz m odych polskich kobiet, które
z przyczyn ekonomicznych wyjecha y z kraju. Znalaz y one zatrudnienie we
Francji, ale musia y odnale  si  w nowym rodowisku. Dlatego wspomniane
zgromadzenie stara o si  stworzy  im nowy dom, z elementami kultury i religii,
w jakiej dot d y y. By o to wa ne, chocia by ze wzgl dów psychologicznych,
bowiem wielogodzinna praca w ród ludzi innej narodowo ci, bez kontaktów
z rodakami, spowodowa aby zapewne ca kowit  asymilacj .

W latach drugiej wojny wiatowej siostry wspó pracowa y z kapelanami
obozów polskich i schronisk PCK, nios y pomoc je com przebywaj cym
w szpitalu w Aubenas. Podobn  dzia alno  na rzecz ofiar wojny podejmowa y
tak e placówki urszula skie w Claix, w Grenoble, w Virieu-sur-Bourbre (Isère)
i w Origny (Loire): wspó pracowa y z ruchem oporu, chroni y uciekinierów,

ydów, nios y pomoc wi niom. Od 1964 r. siostry powróci y do pracy w domu
Bon Accueil w Grenoble i do 1984 r., oprócz prowadzenia domu,
wspó pracowa y z miejscowym duszpasterstwem polonijnym21.

Iran
Kiedy w czasie drugiej wojny wiatowej zacz a si  tworzy  armia

polska na terenie Rosji pod dowództwem gen. Andersa, w wielu
miejscowo ciach powstawa y bazy wojskowe. Siedziba sztabu mie ci a si
w Jangi-Jul (Uzbekistan). Dotar y tam równie  dwie, wywiezione z Wilna,
urszulanki SJK (s. Monika Alexandrowicz i s. Imelda Tobolska), po zwolnieniu

19 s. Julita Bobrowicz, Wielkanocne spotkanie dla bezdomnych Polaków w Rzymie, www.
urszulanki.pl s. Jana Paw a Faber, Rzymska Wigilia dla ubogiej Polonii, ibidem.

20 Mi o  krzy a, op. cit., s. 28.
21 Materia y przekazane przez archiwistk  zgromadzenia s. Ancill  Kosick  w 2008 r.
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w styczniu 1942 r. z obozu „Stupino 2” pod wierd owskiem na Uralu. Zosta y
przydzielone do wojska w charakterze sanitariuszek i skierowane do szpitala
w Guzarze. Pod gro b  narastaj cej ofensywy niemieckiej oraz trudno ci
w wy ywieniu, rz d ZSRR zgodzi  si  na ewakuacj  wojsk polskich i ludno ci
cywilnej do Persji. Transporty odchodzi y z Krasnowodska do portu perskiego
Pahlevi. Po obowi zkowej kwarantannie w Pahlevi ludno  cywilna i dzieci by y
odsy ane do Teheranu. Tam w pobli u stolicy Iranu, dzi ki staraniom
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i konsula brytyjskiego, powsta  obóz dla
dzieci polskich, przez który w latach 1942-1945 przewin o si  ok. 2000 dzieci,
umieszczonych w 20 zak adach. Siostry przyby y z Guzaru do Isfahanu
10 kwietnia 1942 r. z pierwsz  grup  300 dzieci. Mia y pod opiek  Zak ady nr 11
i 11a, a s. Alexandrowicz by a tak e nauczycielk  religii w innych zak adach.
Opu ci y Isfahan 17 pa dziernika 1944 r., maj c pod opiek  grup  736 dzieci
skierowanych do Nowej Zelandii22.

Nowa Zelandia
Po przybyciu z Isfahanu do Nowej Zelandii, polskie dzieci zosta y

umieszczone w obozie po je cach w miasteczku Pahiatua pod Wellingtonem.
Siostry pe ni y tam obowi zki wychowawczy  i opiekowa y si  kaplic
obozow . W sierpniu 1946 r. zosta y skierowane do prowadzenia bursy dla 40
ch opców w Wellingtonie, utrzymywanej przez Akcj  Katolick .
W mi dzyczasie Kuria Biskupia z pomoc  finansow  Delegata Apostolskiego
w Nowej Zelandii naby a w Wellingtonie dom o maoryskiej nazwie „Ngaroma”
i urz dzi a w nim burs  dla 80 dziewcz t polskich. W grudniu 1947 r. burs  dla
ch opców przej  personel wiecki, a siostry obj y prowadzenie internatu dla
polskiej e skiej m odzie y szkó  rednich i zawodowych. Uczestniczy y te
w yciu tamtejszej Polonii, a dom ich, we wspó pracy z miejscowym
duchowie stwem, sta  si  o rodkiem katolicyzmu i polsko ci dla uchod ców.
Siostry opu ci y Wellington w 1958 r.

Kanada
Kontynuacj  dzia alno ci w ród Polaków za granic , stanowi  placówki

urszulanek w Kanadzie. Powsta y one w Windsor, London i Ottawie. Siostry
przyjecha y na zaproszenie ks. infu ata Wawrzy ca Wnuka23 i  ks.  bpa  G.E.

22 Ibidem.
23 Pami tnik 25-lecia pracy Sióstr Urszulanek SJK w Kanadzie, 1965–1990, s. 8. oraz ks.

W. Wnuk, Wp yw wyboru Ojca wi tego Jana Paw a II na ycie Polonii w Windsor, w: Wybór
i pontyfikat Jana Paw a II a Polonia w wiecie, red. Cz. Bloch, ks. R. Dzwonkowski, ks.
P. Taras, Pozna  – Warszawa1988, s.182-184. Ks. Wnuk opisa  w superlatywach
funkcjonowanie polskiej parafii, gdzie pracuj  siostry Urszulanki SJK i dwaj polscy ksi a.
„Dzi ki nim piel gnuje si  w parafii polskie tradycje narodowe”. Ks. Wawrzyniec podaje
nazwiska znanych profesorów, lekarzy, w a cicieli du ych firm, którzy s  polskiego pochodzenia
i mimo znacznego awansu zawodowego s  przyk adnymi parafianami.
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Cartera, ordynariusza diecezji, 4 grudnia 1965 r. Natomiast w London rozpocz y
prac  1 wrze nia 1975 r. Argumentem do zaproszenia sióstr by a obawa, e
m ode pokolenie Polaków zapomni nie tylko o religii swoich ojców, ale tak e
o j zyku polskim i tradycjach narodowych. Pierwsz  prze o on  domu
w Windsor zosta a siostra Ma gorzata Górska, która kierowa a prac  trzynastu
innych sióstr24. Urszulanki w czy y si  w nurt ycia miejscowej spo eczno ci.
By y obecne zarówno w ko ciele, jak i w szpitalu, szkole i przedszkolu.
Wsz dzie tam wype nia y swoje obowi zki, wychowuj c jednocze nie
podopiecznych w duchu patriotycznym. Podczas liturgii zacz  rozbrzmiewa
j zyk polski nie tylko z ust doros ych, ale tak e dzieci i m odzie y. By  to efekt
nauki religii, j zyka polskiego oraz dzia alno ci kulturalnej i spo ecznej
urszulanek.

Równie wa ne okaza y si  wówczas ustalenia posoborowe, które
zast pi y acin  j zykami narodowymi. Sta o si  to zach t  do nauki j zyka
polskiego. Urszulanki prowadzi y chór ko cielny w. Cecylii, który wyst powa
na polskich oraz kanadyjskich uroczysto ciach pa stwowych.

Do codziennych obowi zków nale a o tak e dbanie o wystrój wi tyni.
Na wzór wcze niejszych placówek, siostry utworzy y „Sodalicj  Maria sk ” dla
dziewcz t, a dla dzieci „Krucjat  Eucharystyczn ”25.  Co  roku  dzieci
przygotowywane by y do sakramentu pierwszej Komunii w., a m odzie  do
bierzmowania. Siostry prowadzi y zaj cia zarówno w j zyku polskim, jak
i angielskim26. Da o to m odemu pokoleniu wi ksze mo liwo ci, przy czym nie
zapomniano o mowie swoich przodków.

Pod koniec lat 80. XX w., pojawi a si  nowa fala emigracji, dla której
najistotniejsze sta o si  uzyskanie, w krótkim czasie, stabilizacji materialnej.
Wówczas pomoc sióstr okazywa a si  niezast piona. Uczy y bowiem w szkole
m odzie , której przekazywa y najwa niejsze informacje o nowym rodowisku
i jego wymaganiach. Cz sto doradza y rodzicom w wyborze szko y. S aba

24 Ibidem, s. 19. W 1965 r. przyjecha y nast puj ce siostry: Urszula Wolniewicz, Luiza Stacho ,
Magdalena Budniak, Maria G siorowska, Daniela Ko ak, Panis Michalczuk, Kinga Lewicka,
Paw a Ryniec i Samuela Klemczak. W nast pnych latach dojecha y do Kanady: s. Maris
Komorska (1971), s. Urszula Bruzik (1975), s. Teresa Grochowska (1985), s. Dorota Sroka
(1985). Sytuacja w tym okresie by a skomplikowana, poniewa  by y to czasy ostrego nasilenia
re imu komunistycznego i wyjazdy z Polski, zw aszcza osób duchownych, by y bardzo
utrudniane. Mimo to dzi ki ci g ej interwencji, zw aszcza ze strony Kanady i po dwuletnich
staraniach zgromadzenia Siostry rozpocz y prac  w ród miejscowej Polonii. Siostry Urszulanki
Serca Jezusa Konaj cego w Kanadzie - relacja s. Jadwigi W odarczyk, 2007 r. (materia y
uzyskane przez autork  drog  korespondencyjn ).

25 Ibidem, s. 20. Krucjata Eucharystyczna polega na formacji religijnej i osobowej poprzez rozwój
pobo no ci eucharystycznej. Osoby nale ce zarówno do Sodalicji, jak i Krucjaty
Eucharystycznej maj  pracowa  nad sob , przez co pog biaj  swoj  wiar  oraz lepiej wspó yj
z otoczeniem. Takie grupy anga uj  dzieci i m odzie  do dzia alno ci na rzecz bli nich i parafii.
Maj  mo liwo  rozwijania swoich talentów, dzi ki zaj ciom organizowanym przez siostry.

26 Ibidem.
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znajomo  j zyka angielskiego u nowo przyby ych powodowa a, e siostry
cz sto pomaga y za atwi  niezb dne sprawy urz dowe. To samo dotyczy o
znalezienia pracy27. Urszulanki przej y rol  „pomostu” w procesie aklimatyzacji
Polaków w Kanadzie.

W 1966 r. siostry otworzy y przedszkole dla dzieci polskich
i kanadyjskich. Trzy lata pó niej uzyska o ono licencj  pa stwow . Wiele uwagi
urszulanki po wi ci y równie  pracy w Szkole Polskiej, przy parafii pw. w.
Trójcy28. M odzie  uczy a si  tam j zyka polskiego, religii, historii i geografii
Polski29. W ramach tych przedmiotów, m ode pokolenie pog bia o tak e wiedz
o warto ciach i tradycjach narodowych ojczyzny swoich przodków. Dzi ki temu,
yj c w Kanadzie, zachowa o poczucie w asnej to samo ci narodowej.

Kolejn  form  oddzia ywania na Poloni  stanowi y uroczysto ci
organizowane przez szko  z okazji wi t narodowych i ko cielnych. Wówczas
m odzie  recytowa a wiersze patriotyczne i piewa a polskie pie ni. Nie bez
znaczenia by a obecno ci rodziców i dziadków oraz miejscowej spo eczno ci.
W ten sposób poszerza o si  grono osób, które przynajmniej znaj  zagadnienia
zwi zane z Polskimi zwyczajami, kultur  i religi . Co roku w mie cie Windsor
odbywa si  Festiwal Etniczny „Carrousel”, któremu towarzyszy wystawa
oddaj ca charakter zamieszkuj cych w Kanadzie mniejszo ci narodowych.
Wówczas spo eczno  polska ma mo liwo  eksponowania wy ej
wspomnianych tre ci, a znaczn  cz  przygotowa  organizuj  same urszulanki.

Systematycznie odbywaj  si  tak e pielgrzymki z udzia em Polonii.
Z Toronto do Midland jest ok. 200 km., które p tnicy pokonuj  w 6 dni.
W 2006 r. uczestniczy o w niej 450 osób, a kolejne 400 przy czy o si
w przedostatnim dniu pielgrzymki. Znaczn  cz  stanowi a m odzie  i dzieci.
Warunki marszu s  nieco inne ni  w Polsce. Pielgrzymi musz  si  porusza
bocznymi drogami, aby nie zak óca  ruchu. Trzeba równie  zwraca  uwag  na
to, aby piewem, który towarzyszy pielgrzymce, nie p oszy  zwierz t, nie
zak óca  prywatno ci i spokoju osób. W Polsce ludzie wychodz  na ulice, aby
przywita  pielgrzymów, za  w Kanadzie - pustki na drogach. Ciep e posi ki by y

27 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego (AGUsjk), Sprawozdanie
ze stanu i dzia alno ci za rok 1987/1988. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK, Windsor -
Ontario - Kanada (dalej Sprawozdanie Windsor 1987/1988).

28AGUsjk, Pami tnik 75-lecia Szko y J zyka Polskiego przy parafii w. Trójcy Windsor, Ontario,
Canada 1925-2000, s. 11-16. Kiedy wybudowano ko ció  parafialny (1916 r.), rozpocz to
równie  pierwsze lekcje j zyka polskiego. Jednak po uko czeniu budowy Domu Polskiego do
niego przeniesiono zaj cia. Liczba uczniów wynosi a rocznie od 19–45. Kiedy w latach
powojennych przyby a nowa fala Polaków, ówczesny proboszcz ks. kanonik Wawrzyniec Wnuk
zrobi  wszystko, aby sprowadzi  urszulanki do parafii. Liczebno  uczniów od momentu
powstania szko y ca y czas si  zwi ksza a. Dla przyk adu kilka danych: 1916-1925/20 uczniów;
1947-1965/40; 1983-1984/102;1984-1985/130; 1987-1988/155; 1989-1990/229; 1991-1992/271;
1998-1999/300.

29 AGUsjk, ibidem, s. 21-22. W 1990 r. szko a liczy a 270 uczniów. Sprawozdanie 1987/1988
Windsor.
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przygotowywane raz dziennie przez parafie, które zdecydowa y si  wesprze
pielgrzymów. Jak podkre li y urszulanki, wielu Polaków, bior cych udzia  w tej
pielgrzymce (zw aszcza m odzie ), urodzi o si  w Kanadzie, ale pragn li da
wyraz swej wiary oraz podtrzymywa  polsk  kultur  i tradycj . Pragn li
w polskim „stylu” pog bia  swoj  wiar 30.

Druga placówka, zosta a utworzona w 1975 r. w London, w parafii Matki
Boskiej Cz stochowskiej31. Siostry pracowa y tam zarówno w szkole polskiej,
jak i kanadyjskiej. Zakres dzia ania by  podobny do wy ej przedstawionej parafii.
Trzeba jednak wspomnie  o specyfice emigrantów z Polski lat osiemdziesi tych,
gdy  to stanowi punkt odniesienia do relacji pomi dzy nimi a parafi .
W corocznych sprawozdaniach z lat 1984–1988 siostry stara y si
scharakteryzowa  rodowisko polonijne32. Stwierdzi y, e najwa niejsze dla tych
osób by o otrzymanie pracy i niezale no  finansowa. Cel ten, zdaniem autorki,
wydaje si  sensowny, je eli w a nie z takim nastawieniem emigranci tam
przyjechali. Chcieli zapewni  sobie i swoim bliskim stabilizacj  materialn .
Natomiast siostry dostrzeg y, e te plany spowodowa y oboj tno  na sprawy
religijne, a tym bardziej narodowe. Emigranci musieli si  np. szybko nauczy
j zyka angielskiego, aby otrzyma  lepsz  prac . Dlatego ca y czas
zaabsorbowani byli w asnymi potrzebami i problemami. Chcieli y  lepiej ni
w Polsce. Na zmian  tego nastawienia stara y si  wp yn  siostry, poprzez nauk
i wychowanie w duchu patriotycznym oraz religijnym dzieci tych emigrantów.
Katechizacja, nauka j zyka polskiego i angielskiego, przygotowanie do
sakramentów wi tych, prowadzenie Krucjat Eucharystycznych, grup
ministrantów i chóru parafialnego - to rodki oddzia ywania na ca e rodowisko
Polonii33. Spotkania z okazji wi t ko cielnych czy narodowych stawa y si
cz sto prze yciem dla wszystkich zebranych. Dzi ki temu, znaczna cz
emigrantów zachowa a wiadomo  wspólnych korzeni i warto ci wyniesionych
z Polski. Jest to jednocze nie jeden z celów dzia alno ci urszulanek. Po wi ci y
wiele czasu na kontakty indywidualne z rodzinami, aby zwróci  ich uwag  na
ycie religijne. Dociera y do parafian, równie  poprzez biuletyn. Podejmowa y

w nim ró ne, aktualne problemy, dotycz ce miejscowej spo eczno ci34.

30 S. Jana Paw a Faber, Piesza pielgrzymka z Toronto do Midland, www.urszulanki.pl
31AGUsjk , Pami tnik 25-lecia, op. cit., s. 27.
32AGUsjk, Sprawozdanie ze stanu i dzia alno ci za rok: 1984/1985, 1985/1986,1986/1987,

1987/1988, London, Ont. Kanada.
33 AGUsjk, Sprawozdanie 1983, Ottawa; Sprawozdanie 1986/1987, Ottawa; Sprawozdanie

1985/1986, Ottawa.
34 AGUsjk, Sprawozdanie 1985/1986, 1986/1987, London. Siostry korzystaj  z zaprosze  do

domów dzieci, które ucz , ale tak e do osób starszych i samotnych. Taka wizyta daje mo liwo ci
do swobodnej wymiany my li, pomocy parafianom i w konsekwencji wp ywa to na przekonanie
danej osoby do np. cz stszego uczestnictwa we mszy w. czy brania udzia u w yciu miejscowej
Polonii.
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Przyk adem imprezy, która jednoczy a ca  wspólnot  parafialn  by
coroczny Bazar Misyjny. W jego przygotowanie anga uj  si  szczególnie
dziewcz ta z Krucjaty Eucharystycznej. Ca y wysi ek ma na celu równie
dochód finansowy, który przekazywany jest na rzecz placówek misyjnych35.
Wspomniane wi to gromadzi spo eczno  lokaln  zarówno Polaków, jak
i Kanadyjczyków.

Trzecia placówka na terenie Kanady powsta a 25 kwietnia 1983 r.
w Ottawie. Rozpocz y tam prac  dwie siostry: Daniela Ko ak i Renée Delisle.
Zaprosi  je proboszcz polskiej parafii pw. w. Jacka. Urszulanki mia y pomóc
w pracy apostolskiej w ród przyby ych wówczas 150 polskich rodzin
z dzie mi36. Trzeba by o zaj  si  g ównie dzie mi i m odzie . Siostry zakupi y
odpowiedni dom, w którym mog y organizowa  spotkania z najm odszymi
i szybko w czy y si  w dzia alno  parafii. Podobnie jak na innych placówkach,
prowadzi y katechizacj , przygotowywa y dzieci do pierwszej Komunii w. oraz
bierzmowania. Zorganizowa y Krucjat  Eucharystyczn , licz c  w 1983 r. 45
dziewcz t i Ko o Ministrantów, do którego nale a o 30 ch opców37. Siostra
Renée prowadzi a ponadto lektorat j zyka francuskiego na miejscowym
uniwersytecie oraz udziela a prywatnych lekcji. Dochody z tego sta y si
podstaw  utrzymania sióstr38. M odemu pokoleniu polskich emigrantów bardzo
zale a o na kontakcie z ko cio em i urszulankami. Wynika o to po cz ci
z poczucia zagubienia w nowym kraju, a parafia pomaga a pozna  miejscowe
rodowisko. Niemniej jednak rodzice i dzieci obdarzyli siostry du ym zaufaniem.

Starali si  pomóc przy organizowanych uroczysto ciach i w czasie niezb dnych
remontów. Docenili niemal charytatywn  prac  urszulanek oraz ich
zaanga owanie we wszelk  pomoc na rzecz rodaków. Efektem tej dzia alno ci

35 AGUsjk, Sprawozdanie 1984/1985, London. Dochód by  przekazywany na rzecz placówek
misyjnych urszulanek w Brazylii i Argentynie, Ksi y Michalitów w Paragwaju i Republice
Dominika skiej, Zgromadzenia Sióstr Klawerianek, do Indii, Etiopii, Misji Sióstr S u ebniczek
w Zambii i inne.

36AGUsjk, Sprawozdanie 1983 rok, Ottawa; Sprawozdanie 1984/1985, Ottawa. Parafia liczy a
w tym okresie 4000 osób. Od 1984 r. siostry rozpocz y równie  prac  w parafii angielskiej,
licz cej oko o 20 000 ludno ci. W jej sk ad wchodzi y ró ne narodowo ci. Dzieci angielskie
równie aktywnie uczestniczy y w yciu religijnym spo eczno ci. Du a grupa nale a a do
Krucjaty, powsta y grupy ministrantów i 350 dzieci przygotowywa o si  pod opiek  sióstr do
I Komunii w. Od 1984 r. urszulanki obj y obowi zki nauczycielek zast pczych w szko ach
katolickich w parafii. Polega o to na zast powaniu nauczycielek w razie ich choroby.

37 AGUsjk, Sprawozdanie 1983 rok, Ottawa. W sumie siostry obj y opiek  apostolsk  150 dzieci
i m odzie y w wieku od 9 do 20 lat.

38 Ibidem. Posada na uniwersytecie by a bardzo dobrze p atna i pomog a w zaspokojeniu
podstawowych potrzeb materialnych. Natomiast sama praca w parafii, która poch ania wi kszo
czasu, by a skromnie op acana ze strony proboszcza, dlatego w zagospodarowaniu si  musia y
pomóc finansowo siostry z Windsor. Siostra Daniela dokszta ca a si  na kursie j zyka
francuskiego (bezp atnie), a siostra Renée kontynuowa a nauk  j zyka hiszpa skiego, na który
w tym kraju by o wielkie zapotrzebowanie.
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by y liczne pochwa y, wdzi czno  i dobra wspó praca przy wszelkich
inicjatywach oraz identyfikacja Polonii z parafi 39.

Obecna dzia alno  szarych urszulanek na ziemi kanadyjskiej nie
ogranicza si  tylko do rodowiska polonijnego, ale poprzez Poloni  siostry
uczestnicz  w yciu ca ej spo eczno ci kanadyjskiej. wiadczy o tym udzia
w ró nych wydarzeniach takich jak: festiwale etniczne, wystawy, konkursy,
„Tygodnie Polskie”, które promuj  i informuj  rodowisko kanadyjskie
o dorobku kultury polskiej. Siostry staraj  si  na ladowa  swoj  Matk
Za o ycielk , Urszul  Ledóchowsk , która by a „wielkim i wiernym
ambasadorem Narodu Polskiego”, cho  urodzi a si  na obczy nie40.

Niemcy
Dzieje duszpasterstwa w ród Polaków w Monachium na terenie Niemiec

si gaj  1945 r.41. Po wojnie znalaz o si  tam wielu „emigrantów”, którzy na
pierwsze nabo e stwa ucz szczali do ko cio a w. Barbary.

W 1980 r. urszulanki podj y prac  w domu dla dziewcz t, nale cym do
Mi dzynarodowej organizacji "In Via". W dniu 6 listopada przyjecha y s. Natalia
Kansy  i  s.  Urszula  Dziurzy ska42. Jednak zanim to nast pi o, strona niemiecka
czyni a wiele bezskutecznych prób sprowadzenia urszulanek. Pomog o dopiero
bezpo rednie wstawiennictwo samego papie a Jana Paw a II43. W tym okresie
bardzo wa n  inicjatyw  by o wysy anie paczek z lekami, odzie  i ywno ci
do Polski44.

Natomiast od 1988 r. urszulanki zaanga owa y si  w prac  parafii.
Siostra Anna Flasza, która prowadzi a katechez  w przedszkolu, przygotowywa a
w ka d  niedziel  opraw  muzyczn  mszy w. dla dzieci i by a liderem grupy
Odnowy w Duchu wi tym "Efaftha". Siostra Ma gorzata Kierznowska
katechizowa a dzieci, ucz szczaj ce do Szko y Przedmiotów Ojczystych, i by a
cz onkiem Rady Parafialnej45.

39 Pami tnik 25-lecia, op. cit. s. 18 in.; Pami tnik 75-lecia Szko y, op. cit. s. 12 in.
40 Siostry Urszulanki  Serca Jezusa Konaj cego w Kanadzie- relacja s. Jadwigi W odarczyk,

2007 rok.
41 Jubileusz 60-lecia duszpasterstwa polskiego w Monachium, 2005 r., www.urszulanki.pl
   Formalnie polska parafia w Monachium zosta a ustanowiona 17 czerwca 1945 r. przez ks. bpa

J. Gawlin . Jesieni  1946 r. siedzib  parafii polskiej przeniesiono do ko cio a w. Barbary.
wi tyni  t  po zniszczeniach wojny wyremontowa a wcze niej Brygada wi tokrzyska

Narodowych Si  Zbrojnych. Pomagali tak e o nierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis awa
Maczka. W 1948 r. Polska Kompania Wartownicza z Dachau ufundowa a dla ko cio a pi kny
dzwon. Warto doda , e kap ani, którzy znale li si  w oddalonym o 20 km. obozie w Dachau,
nie li pomoc  swoim rodakom organizuj c wspólne modlitwy i msze w.

42 Jubileusz 25-lecia naszej obecno ci w Monachium, http://www.urszulanki.pl
43 Ibidem. Osobi cie zaanga owani w spraw  byli tak e kard. Ratzinger i Prymasa Polski Kardyna

Stefan Wyszy skiego
44 AGUsjk, Sprawozdanie za rok 1984/1985.
45 Jubileusz 60-lecia duszpasterstwa polskiego w Monachium, 2005 r.,www.urszulanki.pl
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Dwie  siostry  pracuj  na  sta e  w  Misji  Polskiej  w  Monachium.  Jest  to
przede wszystkim praca z dzie mi emigracji polskiej. Siostry prowadz
niedzieln  katechez  dla grup dzieci pi cio i sze cioletnich, przygotowuj
opraw  muzyczn  podczas dzieci cej Mszy w. niedzielnej, w pierwszy pi tek
miesi ca; przygotowuj  tak e i prowadz  comiesi czn  adoracj  Naj wi tszego
Sakramentu oraz wspó pracuj  w przygotowaniu okoliczno ciowych
nabo e stw. Maj  tak e katechez  indywidualn , przygotowuj c  do pierwszej
spowiedzi i Komunii w. Ponadto, we wspó pracy z Ojcami Dominikanami
prowadz cymi Misj , opiekuj  si  grupami m odzie y i osób doros ych –
poszukuj cych swej drogi (raz w miesi cu), Odnowy w Duchu wi tym oraz
wspó organizuj  kursy odnowy animacji modlitwy charyzmatycznej. Pomagaj
równie  okazjonalnie w prowadzeniu grupy modlitewnej przy Misji Polskiej
w Rosenheim46.

Utrzymuj  kontakty z wieloma osobami: osoby z Polski, które potrzebuj
pomocy, rady, wsparcia (g ównie dziewcz ta, pracuj ce jako Au-pair czy
studiuj ce w Monachium), osoby przebywaj ce ju  na sta e w Niemczech.
Zapraszane s  one na wspólne obchody i nabo e stwa przy okazji wi t
ko cielnych i kulturalnych47.

Argentyna
Prac  w Argentynie rozpocz y siostry w 1969 r. Oprócz podj tych

obowi zków w parafii M.B. Emigrantów w Buenos Aires i w seminarium ojców
skalabrinianów w Merlo, utrzymywa y kontakty z miejscow  Poloni ,
wspó pracuj c zw aszcza z o rodkami polonijnymi Aquila Blanca i Macierz
Szkolna.

Brazylia
W latach 1976-1997 siostry pracuj ce w Kurytybie wspó pracowa y

z duszpasterstwem polonijnym. Na pro b  ks. Jana Sobieraja, chrystusowca,
popart  przez rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, ks.
B. Grzymkowskiego, siostry podj y prac  przy parafii p.w. Opatrzno ci Bo ej
w Campo Largo, do której nale a o bardzo du o rodzin polskich. Pracowa y tam
w latach 1979-1993.

Bia oru
Pocz wszy od 1992 r. siostry urszulanki SJK doje d a y z Augustowa do

Grodna na Bia orusi. Prowadzi y tam wyk ady w tamtejszym Instytucie
Katechetycznym48.

46 AGUsjk, Sprawozdanie za rok 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. Niemcy.
47 Ibidem.
48 ladami sióstr urszulanek w Antopolu i Horodcu, www.urszulanki.pl Na terenie dzisiejszej

Bia orusi urszulanki pracowa y ju  przed drug  wojn  wiatow  w miejscowo ci Antopol
i Horodcu.
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W 1995 r., w odpowiedzi na apel Ojca wi tego Jana Paw a II o pomoc
krajom  dawnego  ZSRR,  szare  urszulanki,  za  zgod  ks.  Kard.  Kazimierza

wi tka, podj y prac  przy parafii pw. Wniebowzi cia NMP w Kobryniu.
Siostry zaj y si  katechizacj  dzieci i m odzie y oraz apostolstwem
rodowiskowym w jedynej parafii katolickiej w tym mie cie. Wi kszo

z licz cego 60 tysi cy mieszka ców miasta by a wyznania prawos awnego.
Z uwagi na du  grup  ludzi starszych - rodowitych Polaków, bardzo

przywi zanych do j zyka ojczystego, odprawiano codziennie Msze w. w j zyku
polskim. Do obowi zków urszulanek nale a y m.in. praca w zakrystii, zadbanie
o wystrój wi tyni z okazji ró nych uroczysto ci i utrzymanie w czysto ci szat
liturgicznych. W ci gu roku szkolnego prowadzi y katechizacj  w ród dzieci
i m odzie y oraz opiekowa y si  starszymi i chorymi parafianami. Liczba takich
osób sukcesywnie zwi ksza a si .

W czasie Pasterki 2001 r., zamiast homilii, dzieci, m odzie  i doro li pod
kierunkiem sióstr wystawili jase ka, które w inny nieco sposób pomog y
wszystkim prze y  tajemnic  Bo ego Narodzenia. Po Pasterce rodziny otrzyma y
po wi cone figurki Dzieci tka Jezus.

Na terenie parafii dzia a y trzy kó ka ró a cowe doros ych, jak równie
dwa kó ka ró a cowe dzieci i m odzie y. Z inicjatywy ludzi, a przy pomocy
sióstr, odrodzi  si  chór parafialny, który u wietnia  piewem liturgi  Mszy w.49.

Nast pn  placówk  sta a si  parafia w Janowie. Siostry wspó pracowa y
z ksi dzem proboszczem w organizowaniu pracy parafialnej zarówno w jej
wymiarze duchowym (przygotowanie do sakramentów, katecheza,
organizowanie nabo e stw), jak i w wymiarze charytatywnym (pomoc
materialna do ywianie, wyjazdy z dzie mi na kolonie). Jedna z sióstr opiekowa a
si  jednocze nie kaplic  w Drohiczynie Bia oruskim, gdzie do 2002 r.
organizowa a ycie religijne wiernych.

Kolejne placówki powsta y w: Bieszankowiczach (2000-2005),
yntupach (2004-2006) i od 2005 w Mi sku.

Ze wzgl du na ci g e trudno ci wizowe, zmuszaj ce siostry do
przyjazdów do Polski co trzy miesi ce, urszulanki musia y w ostatnich latach
ograniczy  sw  dzia alno  do ostatniej z wymienionych placówek.

Ukraina
Na zaproszenie ks. kan. Bronis awa Biernackiego, proboszcza parafii w.

Anny w Barze na Podolu oraz ks. Stefana Soszki z Lublina, wspieraj cego misj
na Ukrainie, s. Ewa Durlak przyby a 21 listopada 1988 r. do Baru. Mia a
przeprowadzi  kurs teologiczny dla katechetów, obs uguj cych t  rozleg
parafi . Zamieszka a na plebanii. Pomaga a równie  w pracach duszpasterskich

49 s. J. Kunda, s. U. Kozi ska, Praca apostolska w Kobryniu, www.urszulanki.pl
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parafii. W nast pnych latach urszulanki SJK podj y si  apostolstwa tak e innych
placówkach.

Dom w Czerniowcach, który obejmuje parafie na Bukowinie zosta
za o ony  w 1998 r., ale ju  od 1990 r.  dwie siostry zajmowa y si  tam
 katechizacj  .  Razem z ksi dzem doje d a y ze Msz  w. w ka d   niedziel  do
wielu parafii50. S. Ewa Szczefanowicz razem z s. Teres  Iwan rozpocz y
katechizacj  dzieci i m odzie y, przygotowuj c do sakramentów w. Na pocz tku
sporadycznie, pó niej coraz cz ciej zacz li si  zg asza  równie  doro li
pragn cy zawrze  sakrament ma e stwa. W roku 1997 na katechizacj
ucz szcza o ok. 320 dzieci i m odzie y. Do pierwszej Komunii w. przyst pi a
po owa katechizowanych. Do bierzmowania przygotowano 250 doros ych osób.
W roku szkolnym 2001/2002 spotkania katechetyczne oraz grup parafialnych
gromadzi y tygodniowo pi set osób51. Pocz tkowo katechizacja odbywa a si
w j zyku polskim, a pod koniec roku i w ukrai skim. W zale no ci od potrzeb
siostry tworz  grupy, gdzie prowadz  nauk  j zyka polskiego. Coraz wi cej osób
starszych oczekuje na odwiedziny, pomoc ywno ciow  i medyczn . W 1997 r.
takich podopiecznych by o dwudziestu52.

Tab. 2. Wspólnoty urszulanek SJK na Ukrainie.
L.p. Parafia Diecezja Lata pracy sióstr

1. merynka diec. kamieniecko-podolska w 1989-1991
2. Czerniowce arch. lwowska od 1990
3. Dniepropetrovsk diec. charkowsko-zaporoska od 1997
4. Dnieprodzier y sk diec. charkowsko-zaporoska w 2000-2005
5. Kamieniec Podolski diec. kamieniecko-podolska od 2002
6. Donieck diec. charkowsko-zaporoska od 2002
* Informacje przekazane przez s. Ancill  Kosick , archiwistk  zgromadzenia.

W ci gu letnich miesi cy siostry pomaga y w organizacji pielgrzymek
doros ych i m odzie y na spotkanie z Ojcem wi tym.

Analogicznie dzia alno  prezentuje si  w Kamie cu Podolskim, przy
parafii Naj wi tszego Serca Pana Jezusa. Prac  tam rozpocz y siostry w 1993 r.,
ale dom oficjalnie erygowano w 1999. Urszulanki katechizowa y przy ko ciele

50 We wrze niu 1990 r. zmar  ks. Franciszek Krajewski, dotychczasowy proboszcz ca ej pó nocnej
Bukowiny (po udniowa nale y do Rumunii), który by  prawie jedynym tu kap anem przez ca y
okres powojennej historii. Ks. Krajewski unikn  zsy ki, ale i on by  dotkliwie represjonowany
przez antyreligijnie nastawion  w adz  komunistyczn . Dzi ki jego postawie ko ció
w Czerniowcach jako jedyny na ca ej Bukowinie by  zawsze czynny. Nie ma jeszcze pe nej
statystyki ilo ci katolików na Bukowinie. Duszpasterska wizyta rodzin da a jedynie przybli ony
obraz. Uwa a sie jednak, e jest ich ok. 3500. AGUsjk, Sprawozdanie Domu w Czerniowcach
1998, Ukraina.

51 AGUsjk, Sprawozdanie Domu w Czerniowcach 2001/2002. Ukraina.
52 AGUsjk, Sprawozdanie Domu w Czerniowcach 1994/1995, 1997/1998. Ukraina.
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katedralnym, kaplicy, w trzech szko ach i w trzech szko ach w okolicznych
wioskach. Równie  podj y si  nauki j zyka polskiego, zarówno w szko ach jak
i indywidualnie. Dla dzieci i m odzie y funkcjonowa y oazy jak równie
organizowano pielgrzymki. Z racji, e wiele rodzin potrzebuje materialnego
wsparcia, dora nie rozdzielane s  artyku y ywno ciowe i chemiczne. Pochodz
one z tzw. darów, dlatego tego typu pomoc jest okazjonalna. Form  pomocy
najbiedniejszym rodzinom stanowi o tak e prowadzenie wietlicy Caritas dla
dzieci 53.

U swych pocz tków zgromadzenie mia o na celu niesienie pomocy
najbardziej potrzebuj cym. Okre lenie to mog o dotyczy  ró nych zada . Jednak
ju  w Petersburgu siostra Urszula nale ca do Urszulanek z Krakowa zaj a si
Polakami, którzy tam mieszkali. W latach trzydziestych jako prze o ona nowego
urszuli skiego zgromadzenia widzia a niedol  polskich emigrantów, którzy
wyje d ali do pracy za granic . Urszulanki SJK zaj y si  wówczas
w szczególno ci kobietami, które znalaz y si  we Francji i W oszech. Stworzy y
im domy, w których mog y czu  si  niemal jak w Polsce. Siostry organizowa y
ycie religijne oraz kulturalne emigrantek. Szczególnym okresem by  czas

drugiej wojny wiatowej, kiedy pos uga odbywa a si  w szczególnie trudnych
warunkach. Natomiast w latach siedemdziesi tych ubieg ego wieku urszulanki
podj y si  pracy apostolskiej na rzecz swoich rodaków np. w Kanadzie, a po
przemianach ustrojowych na Wschodzie Europy. Dla nich zorganizowano
szko y, gdzie siostry uczy y m.in.: j zyka angielskiego, religii, j zyka polskiego.
Pomaga y Polakom zaaklimatyzowa  si  w nowym rodowisku, za atwia y wiele
spraw urz dowych, u atwia y znalezienie pracy. Druga sfera ich dzia alno ci to
rozwój religijny wspólnoty, któr  stara y si  zach ci  do udzia u w yciu
parafialnym. Dlatego do przygotowa  uroczysto ci ko cielnych oraz obchodów
rocznic wi t narodowych anga owa y m ode pokolenie. Wówczas dane wi to
stawa o si  równie  okazj  do spotkania miejscowej Polonii i zacie nienia wi zi
pomi dzy lud mi. czy o ich wspomnienie, a nierzadko t sknota za ojczyzn .
Dzi ki tym wszystkim przedsi wzi ciom ca y czas istnieje zainteresowanie
sprawami ojczyzny. M ode pokolenie poznaje Polsk  z perspektywy opowiada
starszych oraz samych sióstr. W praktyce, to uroczysto ci o charakterze
religijnym i narodowym sprawi y, e Polonia stworzy a wspólnot . Jednak gdyby
nie praca wielu ksi y i sióstr, nie powsta oby tyle szkó  polskich, organizacji
kulturalnych, samopomocowych oraz parafii polonijnych.

53 AGUsjk, Sprawozdanie Domu w Czerniowcach 1994/1995, 1996/1997,1997/1998, 2000/2001,
2001/2002, 2004/2005, 2006/2007.Ukraina.
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Anna Pachowicz

ORGANIZACJA OPIEKI NAD UCHOD CAMI POLSKIMI WE FRANCJI
W DRUGIEJ PO OWIE 1940 ROKU

W zwi zku z prowadzonymi dzia aniami wojennymi na terenie
Rzeczpospolitej coraz wi ksze grupy uchod ców decydowa y si  na opuszczenie
kraju1. Taka sytuacja utrzymywa a si  do 1940 r. Pa stwem, do którego
emigrowali Polacy by a m.in. Francja, gdzie dnia 30 wrze nia 1939 r. utworzony
zosta  rz d gen. W adys awa Sikorskiego (1881-1943).

Przekrój spo eczny osób przybywaj cych na terytorium francuskie by
zró nicowany. Do Pary a i na prowincj  Francji docierali nie tylko wojskowi,
lecz tak e ludno  cywilna2. o nierze kierowani byli do wojska, inne osoby
starano si  zatrudnia  w polskich instytucjach, w biurach, czy te
w ministerstwach.

Pod opiek  Ministerstwa Pracy i Opieki Spo ecznej pozostawali ci,
którzy nie znale li zatrudnienia, ich liczba nie by a stosunkowo wysoka3. Osoby
te najpierw rejestrowano, potem pomagano im w znalezieniu pracy, wyp acano
dora ne zasi ki, rozdawa o odzie , tworzono schroniska w samym Pary u,
a tak e ze wzgl du na du e rozproszenie, na obszarze ca ej Francji4.

Do tej grupy oczekuj cych na pomoc do czyli równie  Polacy: z tzw.
starej emigracji5, mieszkaj cy g ównie w pó nocnych departamentach; rodziny
o nierzy ju  ewakuowanych do Anglii; wysiedleni z Alzacji i Lotaryngii6 oraz

ci, którym uda o si  wróci  z niemieckiej niewoli.

1 M. Biesiekierski, Polska akcja opieku cza we Francji w okresie okupacji niemieckiej (czerwiec
1940 – wrzesie  1944), w: „Zeszyty Historyczne”, 1993, z. 105, s. 38-39; J. Gruszy ski,
Spo eczno  polska we Francji w latach 1918-1978, Warszawa 1981, s. 39-40; J. M. Guillon, Les
réfugiés de 1940 dans le midi, „Vingtième Siècle. Revue d'histoire”, 2001, nr 69, s. 180-182.

2 J. ukaszewski, La population de la Pologne pendant et après la seconde guerre mondiale,
„Revue de géographie de Lyon”, 1963, nr 3, t. 38, s. 225-254; Emigracja polska w czasie wojny
(1939-1944), w: Wojenny rocznik emigracji polskiej we Francji, Lyon 1945, s. 44-45.

3 M. Biesiekierski, Polska akcja opieku cza…, s. 39.
4 M. Z. Babi ski, Na marginesie 4-ch lat opieki „Biuletyn Polskiego Czerwonego Krzy a. Oddzia

na Francj ”, Pary  1944, nr 1, s. 5-9; J. Gruszy ski, Spo eczno  polska…, s. 64.
5 Wed ug danych na dzie  1 wrze nia 1939 r. we Francji przebywa o ok. 500 000 osób w tym

400 000 „rdzennych Polaków”, ok. 60-70 tys. ydów oraz ok. 25-30 tys. Ukrai ców. Instytut
Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (dalej: IPMS), Akta Szefa Sztabu Armii Polskiej we
Francji A IV 1/1a, Notatka w sprawach emigracyjnych, k. 110-112.

6 M. Biesiekierski, Polska akcja opieku cza…, s. 40;
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Sytuacja Polaków we Francji zmienia a si  zw aszcza w dwóch
miesi cach 1940 r., w czerwcu – po ofensywie niemieckiej oraz we wrze niu –
po decyzjach w adz francuskich.

W czerwcu 1940 r. w zwi zku z dzia aniami wojennymi Rz d Republiki7

zdecydowa  si  opu ci  Pary  i przenie  do Tours, a nast pnie dnia 15 czerwca
do Bordeaux8, w ród w adz francuskich nie by o jednomy lno ci w kwestii
dalszego post powania. Strona polska by a jednak zdecydowana w tej sprawie,
dnia 17 czerwca premier W. Sikorski w trakcie spotkania z marsza kiem Philippe
Pétain (1856-1951) w Bordeaux, potwierdza  wcze niejsze stanowisko, e Polska
nadal b dzie walczy . Marsza ek by  zdziwiony tak  deklaracj , ale obieca
udzielenie potrzebnej pomocy rz dowi i wojsku polskiemu.

Personel ambasady polskiej w czerwcu 1940 r. uda  si  do Biarritz,
a stamt d do Hiszpanii do wyja nienia sytuacji. Francja tymczasem dnia
22 czerwca 1940 r. podpisa a rozejm z Niemcami, który mia  wej  w ycie
pocz wszy od dnia 25 czerwca9. Kraj zosta  podzielony na dwie strefy:
okupowan  przez Trzeci  Rzesz , obejmuj c  oko o 2/3 pó nocnej cz ci kraju10

oraz tzw. „woln ” administrowan  przez rz d marsza ka Pétain z Vichy11.
Premier W. Sikorski obawiaj c si  sytuacji, w której likwidacji uleg yby

polskie urz dy konsularne znajduj ce si  na terenie Francji, w pi mie
skierowanym dnia 17 czerwca do Feliksa Chiczewskiego upowa nia  go do
przej cia opieki konsularnej nad Polakami na terenie Francji oraz do
zabezpieczenia, w miar  mo liwo ci, mienia nale cego do zlikwidowanych
urz dów zagranicznych12.

Ewakuacja ludno ci polskiej z terenów Francji by a tak e jednym
z tematów omawianych w trakcie posiedzenia Rady Ministrów, w Libourne, dnia

7 J. Eisler, Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1988, s. 59-73.
8 Dzie  wcze niej (14 czerwca) armia niemiecka wkroczy a do Pary a. B. H. Liddell Hart, History

of the second world war, London 1997, s. 92; T. Janasz, Pa stwo francuskie 1940-1944.
Ideologia, organizacja, prawo, Warszawa-Wroc aw 1977, s. 11 i 120.

9 Wcze niej w dniu 10 czerwca 1940 r. wojn  Francji i Wielkiej Brytanii wypowiedzia y W ochy.
W wyniku zaistnia ej sytuacji Francja skapitulowa a wobec W och w dniu 24 czerwca 1940 r.

10 W pa dzierniku 1940 r. przy czono do Rzeszy Alzacj  i Lotaryngi . J. Eisler, Kolaboracja we
Francji 1940-1944, Warszawa 1988, s. 73; M. Agulhon, De Gaulle et l'histoire de France,
„Vingtième Siècle. Revue d'histoire”, 1997, nr 53, s. 3-12.

11 Rz d Pétaina zachowa  stutysi czn  armi , flot  wojenn  (z bazami na Morzu ródziemnym)
oraz administracj  nad koloniami (do listopada 1942 r. w adze Vichy zachowa y pe n
suwerenno  nad Francusk  Afryk  Pó nocn  i Zachodni , cz  z nich przesz a na stron
Wolnej Francji – Kongo Brazzaville, niektóre kolonie afryka skie, kolonie na Pacyfiku i w
rejonie Morza Karaibskiego). J.E. Zamojski, Francja na rozdro u 1943-1944. Walka o kszta t
ustrojowy przysz ej Francji,  Warszawa  1992,  s.  9-10;  A.  G.  Slama, Vichy était-il fasciste?
„Vingtième Siècle. Revue d'histoire”, 1986, nr 11, s. 41-54.

12 Biblioteka  Polska  w  Pary u  (BPP),  Archiwum  Polskiego  Czerwonego  Krzy a  we  Francji  ze
spu cizny Józefa Jakubowskiego (dalej: PCK, AJJ), sygnatura tymczasowa (dalej: syg. tym.) 3,
Pismo premiera W. Sikorskiego do F. Chiczewskiego (teka niepaginowana).
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17 czerwca 1940 r. Minister Stanis aw Kot (1885-1975) informowa  zebranych
o zaistnia ej sytuacji, w pierwszej kolejno ci ewakuowano urz dników
niezb dnych do pracy na terenie Anglii, pó niej tych, którzy byli najbardziej
zagro eni. Po wyje dzie rz du jego poufnym przedstawicielem we Francji by
Stanis aw Angerman, którego podpis zosta  akredytowany przez Bank Francji.
Prof. S. Kot wspomnia  jeszcze o trudno ciach zwi zanych z uruchomieniem
kredytów b d cych na koncie polskiego rz du. S dzi , e „by  mo e trzeba
b dzie wywrze  nacisk na najwy sze czynniki, by b d ce na naszym koncie
7 milionów franków francuskich by y istotnie do naszej dyspozycji i nie by y
nara one na unieruchomienie z powodu niedosz ego jeszcze do skutku
przekazania ich z Angers do Bordeaux”13, sugerowa , aby w przysz o ci
przekaza  to fikcyjne konto osobie prywatnej. Wspomnia  równie , e
wykonywanie obowi zków konsularnych b dzie powierzone Feliksowi
Chiczewskiemu (jego nominacj  mia  podpisa  premier), poniewa  opieka nad
uchod cami oraz urz dnikami powinna by  zapewniona. Prof. Kot uwa a  sk ad
Zarz du PCK za nieodpowiedni, poniewa  by  on „zabarwiony politycznie”14.
Zaproponowa , aby w sk ad zarz du weszli: Jurkiewicz – prezes, dr Jaworski –
wiceprezes oraz ks. Kaczy ski, Angerman, Chiczewski. Rada Ministrów
zatwierdzi a podany sk ad zarz du PCK15. Postanowiono równie , e nast pnego
dnia, 18 czerwca, odb dzie si  wspólna narada z cz onkami Rady Narodowej16.

Dnia 18 czerwca 1940 r. w biurach Prezydium Rady Ministrów odby a
si  konferencja pod przewodnictwem ministra S. Kota, a uczestniczyli w niej
m.in.: z Ministerstwa Opieki Spo ecznej: Alojzy Adamczyk, Ludwik Grosfeld
(1889-1955), Eustachy Fr ckowiak, natomiast z nowo powsta ego Komitetu
Pomocy Po akom we Francji: konsulowie Feliks Chiczewski i Witold Koz owski,

13 Protoko y posiedze  Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (dalej:  PPRM), t.  I: Pa dziernik
1939 – Czerwiec 1940, red. naukowy serii Marian Zgórniak, oprac. Wojciech Rojek, Andrzej
Suchcitz, Kraków 1994, s. 325.

14 PPRM, t. I, s. 326.
15 Ibidem.
16 Ibidem. Rano, dnia 18 czerwca 1940 r. W. Sikorski wys a  depesz  do premiera Churchilla

z zapewnieniem, e Polska b dzie walczy  wraz z Wielk  Brytani  przeciwko Niemcom.
Jednocze nie prosi  flot  brytyjsk  o pomoc w ewakuacji oddzia ów polskich z portów
francuskich. Tego dnia równie  premier Sikorski wys a  list do Pétaina, w którym potwierdzi , e
Polska b dzie kontynuowa  walk  u boku Anglii. M. Nurek, Polska w polityce Wielkiej Brytanii
w latach 1936-1941, Warszawa 1983, s. 294-299; T. Wyrwa, Stosunki rz du genera a
Sikorskiego z rz dem Pétaina, „Zeszyty Historyczne”, Pary  1992, z. 101, s. 33. Ewakuowano
wówczas polskie dziedzictwo kultury z Franci – via Londyn – do Kandy. Por. D. Matelski,
Repatriacja polskich dóbr kultury i polonika we Francji, w: Nadzieje – z udzenia –
rzeczywisto . Studia z historii Polski XX wieku. Ksi ga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi
Wyrwie. Red. Wies aw H adkiewicz i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 307-
316; ten e, Repatriacja polskich dóbr kultury z Kanady, w: Pokolenia spe nionego czynu. Studia
z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczy nie w XX wieku dedykowane Profesorowi Józefowi
Garli skiemu. Red. Janusz Fary , Roman Nir i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2004,
s. 349-356.
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Wac aw Bernowicz, Piotr Kalinowski17. W trakcie tego spotkania zebrani zostali
szczegó owo poinformowani, w jakich miejscowo ciach znajduj  si  schroniska
dla uchod ców polskich18, kto nimi kieruje i jaka jest ich sytuacja finansowa.
Natomiast nowo utworzonemu Komitetowi Pomocy Polakom pozostawiono
swobod  decyzji odno nie jego jawno ci, siedziby i stosunku do Francuskiego
Czerwonego Krzy a19.

Minister Kot przedstawi  zebranym sk ad Komitetu, w którym znale li
si : Feliks Chiczewski20, Witold Koz owski, Wac aw Bernowicz, Piotr
Kalinowski, Józef Szymanowski, Emil Wojnarowski, ks. Kazimierz Szarkiewicz,
Pawe  Super, Bohdan Witkowski, Anna de Gonton-Biron21. Omówi  tak e jego
obowi zki w zakresie udzielania pomocy osobom wojskowym i cywilnym;
zwraca  uwag , e rodki finansowe nale y przeznacza  „na nawi zanie kontaktu
z ludno ci  polsk , tudzie  na odbudow  ycia organizacyjnego ludno ci polskiej
we Francji”22. Komitet mia  notyfikowa  swoj  dzia alno  rz dowi
francuskiemu oraz Francuskiemu Czerwonemu Krzy owi23.

Gdyby F. Chiczewski nie móg  ponosi  odpowiedzialno ci za
kierownictwo PCK oraz za powierzone pieni dze, mia  przekaza  te obowi zki
Stanis awowi Zabielle (1902-1970)24. Natomiast dnia 23 czerwca 1940 r.
minister  Kot  w  pi mie  skierowanym  do  Zarz du  PCK  we  Francji  informowa
o mianowaniu do jego sk adu Jana Jaworskiego (wyje d aj ca Komisja Wojsk
Polskich powierzy a mu mienie wojskowe oraz odpowiedzialno  za samochody
wojskowe); Gustawa Zieli skiego oraz Jana Ch dzy skiego, a ponadto
zawiadamia  o pozostawieniu PCK wszystkich domów b d cych dotychczas
w asno ci  rz du polskiego, domów z fundacji Jakuba Potockiego oraz schronisk
urz dzonych przez Ministerstwo Opieki Spo ecznej w Vichy (Hôtel du Regent,
Hôtel Alexandre, Hôtel Beau Cité), w Le Roc (Hôtel Perigeuse), w Louves-

17 BPP, PCK, AJJ,  syg.  tym 3 Protokó  konferencji odbytej dnia 19 czerwca 1940 r. w Libourne
(teka niepaginowana).

18 By y to przede wszystkim tereny rodkowej i po udniowej Francji. W. ladkowski, Emigracja
polska we Francji 1871-1918, Lublin 1980, passim; W. ladkowski, Polacy we Francji, Lublin
1985, s. 162-175.

19 BPP, PCK, AJJ,  syg.  tym 3 Protokó  konferencji odbytej dnia 19 czerwca 1940 r. w Libourne
(teka niepaginowana).

20 Drug  osob  kieruj c  tym Komitetem mia  by  ks. Kazimierz Szarkiewicz. Delegat Rz du do
Spraw Uchod czych – Adamczyk w przygotowanej dla ministra Kota notatce dnia 19 czerwca
wymienia  to nazwisko obok innych kandydatów do Komitetu Opieku czego. Osoby te w razie
niemo no ci wykonywania swoich obowi zków mog yby wskaza  swojego zast pc . Ibidem..

21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem..
24 BPP, PCK, AJJ, syg. tym. 3 Pismo ministra S. Kota do F. Chiczewskiego (teka niepaginowana).
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Barousses  (Hôtel  Tulny,  Hôtel  de  Paris),  w  Salies  de  Salat  (Hôtel  Toulouse),
w Buis25.

Na podstawie instrukcji wydanych przez polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w czerwcu 1940 r. personel polskiej ambasady wyjecha  do
Madrytu26, ustalaj c jednocze nie z francuskim Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, „ e gdy tylko okoliczno ci pozwol , podejmiemy na nowo
bezpo rednie stosunki, których chwilowo utrzymywa  nie mo na”27. Pod koniec
lipca 1940 r.28 rz d w Vichy zwróci  si  z pro b  o powrót personelu ambasady
polskiej. W adze polskie wyrazi y zgod , poniewa  we Francji pozostawali nadal
polscy uchod cy cywilni i wojskowi oczekuj cy na pomoc.

Dnia 19 lipca 1940 r. rz d Sikorskiego przygotowa  komunikat
w sprawie stosunków dyplomatycznych i konsularnych z rz dem w Vichy.
„Polski chargé d’affaires przy Rz dzie Francuskim, p. Frankowski, powróci  do
Vichy i obj  z powrotem swoje obowi zki dyplomatyczne przy Rz dzie
Francuskim. Rz d Francuski wy le prawdopodobnie do Londynu, jako swojego
przedstawiciela przy Rz dzie Polskim, pana Gauquie, który by  przez pewien
czas francuskim chargé d’affaires przy Rz dzie Polskim w Angers. Konsulaty
polskie w Tuluzie, Marsylii i Lyonie pozostaj  otwarte”29. Feliks Frankowski
wróci  do Vichy dnia 18 lipca 1940 r. i obj  kierownictwo ambasady RP
w charakterze chargé d’affaires, natomiast Henri Gauquié zosta  mianowany
chargé d’affaires przy polskim rz dzie w Londynie. Jednak zerwanie stosunków
brytyjsko-francuskich uniemo liwi o mu obj cie powierzonego stanowiska30.
Zadaniem powierzonym F. Frankowskiemu by o zorganizowanie opieki dla
Polaków we Francji, ponadto udzielenie pomocy chc cym uda  si  do Anglii –
przez Algieri , czy Hiszpani .

25 BPP, PCK, AJJ, syg. tym. 3, Pismo S. Kota do Zarz du PCK we Francji (teka niepaginowana).
Zob. K. Estreicher jr, Dziennik wypadków, t. I (1939-1945). Przedmowa prezes TPSP Zbigniew
K. Witek, Kraków 2001.

26 W zwi zku z tym, e w adze hiszpa skie nie wyra a y zgody na pobyt ca ego personelu, jego
cz  uda a si  do Lizbony. F. Frankowski, Kryzysowy okres w stosunkach polsko-francuskich,
„Zeszyty Historyczne”, Pary  1963, z. 4, s. 62.

27 Ibidem, s. 61.
28 J.E. Zamojski, Polacy w ruchu oporu we Francji 1940-1945, Wroc aw 1975, s. 25.
29 K. Grünberg, Od kl ski wrze niowej i czerwcowej do wielkiego zwyci stwa (1939-1945),

w: Polska – Francja. Dziesi  wieków zwi zków politycznych, kulturalnych i gospodarczych.
Red. Andrzej Tomczak, Warszawa 1983, s. 470-471. Dnia 28 lipca 1940 r. z misj  specjaln  do
Vichy uda  si  Sylwin Strakacz (1892-1973), polski delegat przy Lidze Narodów. Mia  zaj  si
organizacj  pomocy dla Polaków przebywaj cych we Francji. Wspólnie z Frankowskim
i polskimi konsulatami opracowa  aide mémoire w sprawie u atwienia przez w adze w Vichy,
mo liwie jak najszybciej, wyjazdu by ych o nierzy polskich z Francji do innych krajów.
Uwzgl dniaj c sytuacj  tych Polaków, którzy znale li si  w nieokupowanej cz ci Francji, rz d
Sikorskiego stara  si  podtrzymywa  przyjazne stosunki z rz dem Vichy.

30 W. Michowicz, Organizacja polskiej s u by dyplomatycznej w okresie II wojny wiatowej,
w: Historia dyplomacji polskiej, t. V: (1939-1945), red. Waldemar Michowicza, Warszawa 1999,
s. 39.
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Dnia 8 sierpnia 1940 r. F. Frankowski przes a  pismo do placówek
konsularnych w Marsylii, Lyonie, Tuluzie i Nicei, w którym zwraca  uwag  na
wi ksz  koordynacj  wszelkich inicjatyw i poczyna , maj cych na celu opiek
nad uchod cami wojennymi z Polski, nad o nierzami armii polskiej i nad
przedwojenn  emigracj  zarobkow  we Francji31.  Opiek  nad  obywatelami  RP
mia y sprawowa  urz dy konsularne, opieraj c si  na dotychczasowych
przepisach oraz na specjalnych wytycznych przygotowanych przez Ambasady
RP we Francji. Z powodu ograniczonych mo liwo ci dzia ania placówek
konsularnych wstrzymano do odwo ania wyp at  rent i wiadcze  regularnych32,
dora n  pomoc indywidualn  w formie zapomóg33, wyj tek stanowi y szczególne
przypadki takie jak: zapomogi na wyjazd za granic , dojazd do schronisk PCK
(w takich sytuacjach nale a o sprawdzi  czy osoba wyje d aj ca nie jest w stanie
sama pokry  tych kosztów34).

Form  pomocy materialnej w zaistnia ych warunkach mia a by  tzw.
opieka zbiorowa organizowana przez PCK. Polega a ona na umieszczaniu
w schroniskach osób bez rodków do ycia, nie mog cych pracowa 35,
zapewnieniu im mieszkania i wy ywienia. Zadaniem urz dów konsularnych by o
kierowanie zainteresowanych ubiegaj cych si  o t  form  pomocy do delegata
okr gowego PCK z zawiadomieniem, e urz d oddaje interesanta pod opiek
PCK36. Natomiast pomoc materialna ze strony urz dów konsularnych mog a by
udzielana tylko w sytuacjach, które nie pozwala y przyzna  adnej z form
pomocy zbiorowej i innych typów opieki organizowanej przez PCK37.

PCK pomaga  Polakom, przyznaj c im tak e zapomogi dora ne38,
zapomogi dla uchod ców nie maj cych prawa do korzystania z alokacji
udzielnych przez w adze francuskie39 oraz zapewniaj c pomoc lekarsk  i pomoc
dla je ców.

Trudna sytuacja finansowa zmusza a urz dy i instytucje do jak
najoszcz dniejszego dysponowania funduszami, dlatego F. Frankowski

31 BPP, PCK, AJJ, syg. tym. 3, Pismo F. Frankowskiego z dnia 8 sierpnia 1940 r. do kierowników
placówek konsularnych w Marsylii, Lyonie, Tuluzie, Nicei (teka niepaginowana).

32 Wyp aca y je obywatelom polskim przebywaj cym we Francji do dnia 23 czerwca 1940 r.
urz dy RP.

33 Dotyczy y one przede wszystkim uchod ców wojennych z Polski, urz dników, ich rodzin
przebywaj cych za granic .

34 Ibidem.
35 Z powodu braku pracy lub z powodu z ego stanu zdrowia. Ibidem.
36 W sytuacjach korespondencyjnego rozwi zywania tego typu problemów nale a o odpisy listów

przesy a  okr gowym delegatom PCK. Ibidem.
37 Ibidem.
38 Przyznawane w szczególnych sytuacjach, takich jak np. nieszcz liwe wypadki, sytuacje losowe.
39 W adze konsularne powinny interweniowa  u w adz francuskich w celu przyznania uchod com

z Polski alokacji na zasadach ogólnych.
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sugerowa  cis  wspó prac , wymian  informacji mi dzy kierownictwem
placówek konsularnych, w adzami naczelnymi i okr gowymi PCK40.

Polacy nale cy do przedwojennej emigracji byli obj ci akcj
indywidualnej pomocy dora nej (z wyj tkiem wstrzymanych wiadcze  sta ych)
kierowanej przez placówki konsularne. Wyj tek w tej grupie stanowi y osoby,
które wskutek prowadzonych dzia a  wojennych sta y si  uchod cami; w takim
po o eniu powinno im przys ugiwa  prawo do wiadcze  francuskich, a ponadto
osoby te winny znale  si  pod opiek  PCK.

Reprezentantem przedwojennej polskiej emigracji zarobkowej by
Zwi zek Polaków we Francji. F. Frankowski prosi  kierowników placówek
konsularnych i w adze PCK o utrzymanie kontaktu z jego Zarz dem G ównym41

oraz Zarz dami Okr gowymi42.
Zakres uprawnie  Zwi zku Polaków we Francji – funkcjonuj cego pod

nadzorem Ambasady RP oraz placówek konsularnych na zasadach
wypracowanych jeszcze przed wybuchem wojny – obejmowa  przede wszystkim
koordynowanie dzia alno ci o wiatowej (tzw. kursy czwartkowe, przedszkola,
stowarzyszenia m odzie y, stowarzyszenia kulturalno-o wiatowe). W przypadku
tej dzia alno ci F. Frankowski zwraca  uwag  na wydatki, a przede wszystkim na
konieczno  rozpraszania rodków finansowych, zw aszcza pozostaj cych w
dyspozycji poszczególnych osób czy te  instytucji nie obj tych niniejsz
instrukcj 43. W takich przypadkach nale a o sk ania  do nawi zania wspó pracy
z placówkami konsularnymi, w adzami PCK, tak aby mo na ustali  wspólne
ogólne zasady udzielania pomocy oraz wzajemnego uzupe niania si  w tym
zakresie.

Rada Ministrów RP w Londynie w dniach 26 i 28 sierpnia 1940 r.
analizowa a sugestie dotycz ce zorganizowania i wykonania opieki nad
uchod cami przebywaj cymi we Francji. Uznano, e opieka ta powinna odbywa
si  w cis ym wspó dzia aniu z PCK44.

Zmiana stanowiska francuskiego w odniesieniu do organizacji opieki nad
Polakami nast pi a we wrze niu 1940 r. Oficjalnie poinformowano o tym

40 Ibidem.
41 Prezes Szymanowski, sekretarz generalny Kalinowski.
42 Ibidem.
43 Zbyt du a ilo  o rodków opieku czych mo e spowodowa  zanik kontroli oraz nadu ycia

jednostek poprzez korzystanie z kilku róde  pomocy równocze nie. BPP, PCK, AJJ, syg. tym. 3,
Pismo F. Frankowskiego z dnia 8 sierpnia 1940 r. do kierowników placówek konsularnych
w Marsylii, Lyonie, Tuluzie, Nicei (teka niepaginowana).

44 Sw  dzia alno  we Francji rozpocz o w czerwcu 1940 r. PPRM, t. II: Czerwiec 1940 –
Czerwiec 1941, red. naukowy serii Marian Zgórniak, oprac. Wojciech Rojek, Andrzej Suchcitz,
Kraków 1995, s. 95-96. IPMS, kolekcja Kazimierza Mycielskiego 92/2, Sprawozdanie
z dzia alno ci Polskiego Czerwonego Krzy a we Francji VI 1940 – 3 X 1941, k. 1.
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F. Frankowskiego dnia 20 wrze nia 1940 r.45 w trakcie konferencji
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Vichy46.

Stanowisko rz du francuskiego w tej kwestii (czyli brak zgody na dalsze
istnienie Ambasady Polskiej oraz konsulatów na terenie Francji, z jednoczesnym
wskazaniem terminu ich likwidacji 23 wrze nia 1940 r.47) przedstawi  stronie
polskiej minister spraw zagranicznych Paul Baudouin. W spotkaniu uczestniczyli
tak e Charles Rochat – dyrektor gabinetu, Ernest Lagarde – minister
pe nomocny, prof. Jules Basdevant (1877-1968) – radca prawny, oraz chargé
d’affairs RP Feliks Frankowski i radca ambasady do spraw specjalnych
Aleksander Kawa kowski (1899-1965).

W trakcie tego spotkania szczegó owo omawiano zagadnienia wysuni te
przez F. Frankowskiego, który wobec „absolutnej niemo no ci utrzymania
i dzia alno ci urz dów konsularnych”48 przedstawi  dania dotycz ce
zapewnienia dalszej opieki polskim obywatelom pozostaj cym na terytorium
Francji, zabezpieczenia polskich archiwaliów, maj tku ambasady i konsulatów
wynikaj cych z likwidacji przedstawicielstw polskich wskutek jednostronnej
decyzji rz du francuskiego49.

Minister Frankowski uzyska  zgod  na utworzenie w dotychczasowych
siedzibach okr gów konsularnych Biur Polskich50. Instytucje te zosta y
upowa nione do opieki nad obywatelami polskimi wobec francuskich w adz
administracyjnych, mog y wydawa  dokumenty to samo ci zast puj ce
paszporty oraz inne za wiadczenia umo liwiaj ce Polakom rozwi zywanie
osobistych spraw.

Francuskie MSZ zobowi za o si  powiadomi  w adze administracji
ogólnej o utworzeniu Biur Polskich, ponadto zapewni  im mo liwo
prowadzenia dzia alno ci, wyrazi o równie  zgod  na przej cie przez Biura
Polskie archiwów konsularnych i pos ugiwanie si  nimi. Strona francuska
wysun a jednak „warunek kategoryczny, konieczno  unikania wszystkiego, co
by sprawia o wra enie dalszego istnienia urz dów konsularnych pod zmienion
nazw , daj c wyjazdu kierowników placówek konsularnych przynajmniej

45 IPMS, kolekcja Aleksandra Kawa kowskiego 95/3 (dalej: kol. 95/3), Protokó  z konferencji
odbytej dnia 20 wrze nia 1940 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (teka niepaginowana).

46 M. Biesiekierski, Polska akcja opieku cza…, s. 40.
47 IPMS, kol. 95/3 A. Kawa kowskiego, Protokó  z konferencji…
48 Ibidem.
49 Ibidem..
50 IPMS, Prezydium Rady Ministrów 16.4 (dalej: PRM–K), Sprawozdanie z dzia alno ci PCK za

okres od 15 maja do 25 sierpnia 1941, k. 26. Biurami mieli kierowa  emerytowani konsulowie
francuscy, a na ich zast pców postanowiono powo a  Polaków. Takie rozwi zanie przynosi o
obustronne korzy ci: strona polska zachowa a mo liwo  opieki nad swoimi obywatelami,
natomiast w adze francuskie nie musia y zajmowa  si  k opotliwymi sprawami
kilkusettysi cznej grupy obcokrajowców. J.E. Zamojski, Polacy…, s.  26;  M.  Gmurczyk-
Wro ska, Polska – niepotrzebny aliant Francji (Francja wobec Polski w latach 1938-1944),
Warszawa 2003, s. 415-416; PPRM, t. II, s. 173.
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z miast, b d cych siedzib  ich dotychczasowego urz dowania”51. Na danie
F. Frankowskiego obiecano pomoc kierownikom placówek konsularnych
wyje d aj cym za granic , jak i pozostaj cym we Francji52. MSZ przyj o
równie  do widomo ci istnienie Polskiego Czerwonego Krzy a jako instytucji
sprawuj cej opiek  moraln  i materialn  nad uchod cami z Polski, by ymi
o nierzami Wojsk Polskich, je cami i ich rodzinami, zobowi zuj c si

jednocze nie do poczynienia wszelkich u atwie  zapewniaj cych PCK
mo liwo  wype nienia powierzonych mu zada 53.

F. Frankowski informowa  tak e o wyznaczeniu na terenie Francji osoby
upowa nionej do koordynowania dzia alno ci Biur Polskich i przedstawiania
w adzom francuskiej administracji centralnej ca okszta tu spraw ludno ci
polskiej we Francji. Delegaci francuscy przyj li to o wiadczenie do wiadomo ci,
zobowi zuj c si  do poczynienia wskazanych przez ministra Frankowskiego
wszelkich niezb dnych u atwie . F. Frankowski uzyska  równie  zgod  MSZ na
pozostawienie na terenie Francji kilku wy szych urz dników ambasady polskiej
oraz zapewnienie tym osobom prawa pobytu i kart to samo ci normalnego typu.
Tym zobowi zaniem obj to tak e pozosta ych pracowników ambasady
i urz dników konsularnych decyduj cych si  na pozostanie we Francji.

Francuskie MSZ zobowi za o si  tak e do udzielenia wiz wyjazdowych
ca emu personelowi ambasady, kierownikom placówek dyplomatycznych do
chwili opuszczenia terytorium francuskiego, urz dnikom dyplomatycznym
pozostaj cym na terenie Francji do momentu wydania kart to samo ci oraz
prawa pobytu w charakterze prywatnym. Zapewniono tak e swobodny wywóz za
granic  archiwaliów ambasady, w asno ci osobistej jej personelu, obiecano tak e
zapewni  bezpiecze stwo maj tku pa stwa polskiego pozostaj cego na terenie
Francji. Mia a nim dysponowa  osoba upowa niona do reprezentowania
interesów ludno ci polskiej wobec centralnych w adz francuskich54. Ministerstwo
postanowi o równie  wycofa  wizy wyjazdowe osobom posiadaj cym paszporty
dyplomatyczne, które pozostan  we Francji po wyje dzie ambasady55.

Minister F. Frankowski z o y  o wiadczenie, w którym zastrzega
mo liwo  przekazania obrony interesów obywateli polskich przedstawicielstwu
jednego z pa stw neutralnych. Ponadto ambasada mia a z o y  francuskiemu
MSZ not  zawieraj c  streszczenie wyników konferencji, natomiast MSZ
powinno potwierdzi  na pi mie przyj cie tej noty do wiadomo ci56. W trakcie
tego spotkania reprezentuj cy stron  francusk  „dawali wielokrotnie do
wiadomo ci wyraz alowi z powodu obrotu sprawy stosunków dyplomatycznych

51 IPMS, kol. 95/3 Aleksandra Kawa kowskiego, Protokó  z konferencji…
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
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francusko-polskich zaznaczaj c, e zmuszeni s  dzia a  pod naciskiem
warunków zewn trznych oraz zapewniaj c e stosunki pomi dzy
przedstawicielstwami dyplomatycznymi Francji i Polski zagranic  utrzymane
zostan  nadal na stopie tradycyjnej serdeczno ci”57.

Zgodnie z zawartymi postanowieniami po likwidacji ambasady
i konsulatów opiek  nad Polakami obj y Biura Administracji Polaków
w Tuluzie, Lyonie i Marsylii, natomiast w Vichy rozpocz a dzia alno
Generalna Dyrekcja Biur Polskich, na czele której stan  Stanis aw Zabie o58.

Odt d PCK we Francji zajmowa  si  samodzielnym prowadzeniem akcji
opieku czej, uzgadniaj c jej szczegó y ze S. Zabie  jako delegatem rz du oraz
utrzymywa  kontakt z Zarz dem G ównym PCK w Londynie.

57 Ibidem.
58 M. Biesiekierski, Polska akcja opieku cza…, s.  40;  IPMS,  PRM-K 42,  k.  34-35;  PPRM,  t.  II,

s. 173.
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„POLAK W CHILE” (EL POLACO EN CHILE)
– RÓD EM DO DZIEJÓW POLONII I EMIGRACJI

We wrze niu 1952 r. ukaza  si  pierwszy numer periodyku, redagowany
w j zyku polskim pt. „Polak w Chile-El Polaco en Chile”, jako – o czym
informowa  podtytu  – Miesi czny Biuletyn Informacyjny Zjednoczenia Polaków
w Chile-Santiago de Chile. W ka dym numerze ukazywa a si  informacja wraz
z adresami struktur organizacyjnych Polonii w Chile. Rektorem Polskiej Misji
Katolickiej by  ks.prof. dr Bruno Rych owski SDB. Prezesem Zjednoczenia
Polaków by  ks. prof. dr Szymon Wójcicki, od 1953 r. duszpasterz Polonii
w Santiago. Od 1953 r. prezesem Zjednoczenia Polaków by  ks. prof.dr Micha
Poradowski. Prezesem Instytutu Kultury Polskiej by  prof. dr Bogumi
Jasinowski. Redaktorem Julian Kuhajewski. Delegatem Rz du RP na
uchod stwie w Londynie by  Edward Wiche Zarzycki. Komitet Redakcyjny
stanowili od numeru 20 a wi c od marca 1954 r. ks. Szymon Wójcicki i ks.
Micha  Poradowski z tym, e od numeru 40 funkcj  redaktora pe ni  ks. Micha
Poradowski. Czasopismo jest wielk  rzadko ci  w zbiorach bibliotecznych
w Polsce. Jak poszukiwania wykaza y jedyny komplet znajduje si  w Instytucie
Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago, z którego korzysta  autor tego
artyku u.

Cele i zadania czasopisma Redakcja w sposób nast puj cy przedstawi a
w pierwszym numerze: „Idzie w wiat nowe Pismo, »Polak w Chile«, na
pocz tek jako skromny, powielany miesi cznik, a jak Bóg da, mo e
w niedalekiej przysz o ci, jako drukowany tygodnik. My Polacy rozproszeni po
wiecie w tu aczej w drówce emigracyjnej, wydajemy nasze pisma wsz dzie,

gdzie tylko w wi kszym skupisku si  znajdujemy. A czynimy to, aby zachowa
zwarto  swej grupy narodowej w obcym rodowisku, aby zaznaczy  w ka dej
sprawie i na ka dym kroku nasze w asne, polskie stanowisko, aby utrzyma

czno  z yciem Narodu w Kraju i z centrami kierownictwa naszego ycia
spo ecznego zagranic  i z centrami kierownictwa naszego ycia spo ecznego
zagranic  oraz aby wzajemnie sobie pomaga .

Jest nas w Chile stosunkowo niewielu od 500 do 800 osób, ale ilo  ta
ju  wystarcza, aby my tak e mieli nasze w asne pismo. Znajdujemy si  bowiem
w kraju bodaj e najbardziej oddalonym od Ojczyzny i od centrów naszego ycia
kulturalnego i politycznego na emigracji. Oddzieleni od innych skupisk polskich
niebotyczn  kordylier  i pozbawieni przez to wie ych wiadomo ci i prasy
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polskiej wydawanej przez inne o rodki emigracyjne. St d tu w szczególniejszy
sposób odczuwali my pal c  potrzeb  w asnego pisma polskiego.

Bior c to pod uwag  Zarz d Zjednoczenia Polaków w Chile przyst pi
do wydawania w asnego organu prasowego w nadziei, e pismo to-mimo swych
skromnych rozmiarów i ubogiej szaty-pozyska sobie serca wszystkich Polaków
w Chile i stanie si  niezb dnym towarzyszem ich ycia. Ufamy, e przy pomocy
i wspó pracy ca ej Polonii w Chile pismo nasze b dzie s u y  sprawie walki
o Polsk  woln , ca  i niepodleg , e przyczyni si  do zjednoczenia emigracji
polskiej w Chile, do wykrzesania z nas wszystkich maksimum wysi ku i woli do
pracy nad zachowaniem polsko ci, do u wiadamiania sobie nieprzemijaj cych
warto ci polskiej kultury, jednocze nie zach caj c nas do owocnej pracy
w go cinnym kraju chilijskim, aby my wzorem naszego na tej ziemi
poprzednika, Ignacego Domeyki-dali z siebie jak najwi cej pozytywnych
warto ci, rozs awiaj c imi  Polski, budz c szacunek dla naszego Narodu
i gruntuj c przyja  polsko-chilijsk ”1.

W numerze szóstym wydanym w styczniu 1953 r., Komitet Redakcyjny
podsumowa  pierwszy rok swej dzia alno ci w nast puj cych s owach:
„Rozpoczynamy drugi rok ci kiej pracy i s u by. W naszych warunkach
regularne wydawanie nawet tak skromnego pisma jakim jest »Polak w Chile« to
przedsi wzi cie wyj tkowo k opotliwe, a to przede wszystkim dlatego, e nikt
w naszym zespole redakcyjno-wydawniczym nie rozporz dza wolnym czasem
i tylko po sko czonej pracy zarobkowej, nocami, mo emy zajmowa  si
»Polakiem w Chile«. Nadto dochodz  trudno ci czysto techniczne, brak
odpowiedniego papieru, woskówek, farby itp. Wydali my 5 numerów »Polaka
w Chile«, licz cych oko o 100 stron. Ale te sto stron to 150 godzin pisania na
maszynie i ponad 150 godzin odbijania na powielaczu, oko o 25 godzin
segregowania odbitek, sk adania zbijania numerów, a wi c ogó em ponad 325
godzin, nie licz c w tym pracy artystycznej rysownika i czasu po wi conego na
wysy k .

Pismo nie jest zwyk ym biuletynem informacyjnym dla celów
wewn trzno-organizacyjnych, ale przede wszystkim jednym ze sposobów
prowadzenia przez nas podj tej w ponurych dniach wrze nia 1939 r. walki
i pracy w odzyskaniu wolno ci Polski, ten nie mo e mie  adnych w tpliwo ci,
bo wszelki trud, jak wielki by nie by , staje si  ma ym i nik ym w tej wi tej dla
nas s u bie. »Polak w Chile« dociera niemal do wszystkich Polaków,
rozproszonych po tym niezmiernie wielkim kraju, który da  nam go cin -
informuje, dostarcza wiadomo ci o yciu Narodu w Kraju i na emigracji oraz
o najwa niejszych wydarzeniach na wiecie, zwi zanych ze spraw  polsk -budzi

1 „Polak  w  Chile”  Nr  1,  1952,  s.  1.  Dalej  cytuj  PCh.;  I.  Klarner-Kosi ska, Polonia w Chile,
w: Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, pod red. Marcina Kuli, Wroc aw 1983, s.213-214.
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ducha, jednoczy oko o wielkiej Sprawy i daje wiadectwo o naszym yciu
i po wi ceniu s u bie Polsce i lepszej przysz o ci wiata.

Wi c mimo trudów i przeszkód ró nej natury »Polak w Chile«, b dzie
si  nadal ukazywa , a to przede wszystkim po to, aby wszystkim Polakom
w Chile stale przypomina , e walka o wolno  Polski trwa, póki Ojczyzna
najdro sza jest w niewoli, póki Rz d Polski przebywa na wygnaniu, póki Naród,
pozbawiony suwerenno ci cierpi w Kraju, opanowanym przez wroga, póki fa sz
i niesprawiedliwo  rz dz  wiatem, póki pod pokrywk  rzekomego »pokoju«
Sowiety ujarzmiaj  nowe kraje-póty walka trwa, póty nikt z nas nie zazna
spokoju i szcz liwego ycia prywatnego, póty ka dy z nas, cho  zdj  mundur,
nadal czu  si  musi o nierzem na froncie walki o wolno  Polski i wiata”2.

Deklaracja ideowa czasopisma „Polak w Chile” jak i ca ej emigracji
chilijskiej zosta a ponownie przekazana w 1953 r. w numerze 14. Stwierdza ona:
„Min  rok od chwili gdy w Chile, w kraju tak oddalonym od Polski ukaza  si
pierwszy numer pierwszego na tym terenie polskiego pisma »Polak w Chile«.
Cele wydawnictwa by y jasno sprecyzowane. Dla nas Polaków wojna si  nie
sko czy a, gdy  pokonany zosta  tylko jeden z napastników: hitlerowskie
Niemcy, pozosta  za  na placu drugi: Sowiety. Zbroczona krwi  m cze sk
ziemia polska zmieni a tylko okupanta, z hitlerowskiego na bolszewickiego, ale
nie odzyska a wolno ci. O t  wolno  walczy bez przerwy Naród w Kraju i o ni
te  musimy  walczy  my  na  emigracji.  Pismo  nasze  w  Chile  ma  by  jednym
z przejawów tej walki, bo »Twierdz  nam b dzie ka dy próg, tak nam dopomó
Bóg«.

Pal cej potrzeby, niezb dno ci, polskiego i katolickiego pisma na tym
terenie dowodz  jednocze nie: poparcie jakiego udziela „Polakowi w Chile”
niezamo na Polonia chilijska, jak te  nieustanne ataki ze strony dzia aczy
prore ymowych oraz czynników niechrze cija skich. Wszelkie k opoty, trudy
zwi zane z wydawnictwem wynagradza stale wzrastaj ca poczytno  pisma na
terenie Chile, ale tak e serdecznym jego przyj ciem w ca ym wiecie, zarówno
przez grupy uchod ców rozsianych w licznych krajach jak te  przez polskie
czynniki rz dowe, Rad  polityczn , stronnictwa polityczne, w adze wojskowe,
ko cielne, organizacje spo eczno-kulturalne o charakterze niepodleg o ciowym.
Dowodem tego s  niezliczone listy i yczenia, z których nale y na pierwszym
miejscu wymieni : od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Augusta Zaleskiego,
od Naczelnego Wodza PSZ gen. W. Andersa, od gen. Józefa Hallera, Prezesa

wiatowego Zwi zku Polaków Zagranic  dra Bronis awa He czy skiego,
Delegata Rz du RP na Chile Edwarda Wiche -Zarzyckiego. Dostolny Protektor
Uchod ctwa Polskiego Ks. Arcybiskup Józef Gawlina przes a  »Polakowi
w Chile« specjalne b ogos awie stwo. Dziennik watyka ski »L’Osservatore
Romano« z dnia 15 lipca 1953 r. zamie ci  gratulacje dla »Polaka w Chile«.

2 PCh. Nr 6, 1953, s.17.
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W tym samym numerze znajduje si  pe na dokumentacja polskiej emigracyjnej
prasy niepodleg o ciowej, która zamie ci a informacje o miesi czniku”3.

Dzia alno  Zjednoczenia Polaków w Chile

„Polak w Chile” by  wydawany przez Zjednoczenie Polaków w Chile,
które zosta o za o one w 1949 r. w Santiago. Dnia 6 stycznia 1952 r. na Walnym
Zebraniu jednog o nie prezesem zosta  wybrany ks. prof. dr Micha  Poradowski,
profesor socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Santiago, filozof, pisarz
i wielki patriota4. Wiceprezesem zosta  in . Emil wierniewski, skarbnikiem
Stanis aw Rajs. Cz onkami Zarz du wybrani zostali: ks. dr Bruno Rych owski,
profesor psychologii Uniwersytetu Katolickiego w Santiago; prof. dr Bogumi
Jasinowski, profesor filozofii Uniwersytety Katolickiego w Santiago; dr Wanda
So odkowska; mjr. Józef Pozna ski.

W dniu 19 kwietnia 1952 r. staraniem Zarz du Zjednoczenia
w audytorium „Don Bosco” wy wietlony zosta  film pt. „El Danubio Rojo”
(Czerwony Dunaj) przedstawiaj cy tragedi  uchod ców z za „ elaznej Kurtyny”,
wydawanych w r ce NKWD, przez nie orientuj ce si  w adze wojskowe
mocarstw zachodnich. Film wywo a  ogromne wra enie na widzach. Ogl da o go
ponad tysi c osób. Referat Prasowo-Propagandowy Zjednoczenia zorganizowa
dnia 27 kwietnia 1952 r. uroczysto ci rocznicy zbrodni w Katyniu. Chilijski
prasowy organ rz dowy „La Nacion” zamie ci  artyku , który przypomnia  opinii
chilijskiej zbrodni  w adz sowieckich, polegaj c  na bestialskim zamordowaniu
elity polskiej przez NKWD. Artyku  przypomnia , jak Zjednoczenie w 1951 r. na
odbywaj cej si  w Santiago Sesji Rady Spo eczno-Gospodarczej Narodów
Zjednoczonych, z o y o na r ce przewodnicz cego Hernana Santa Cruz, petycj
przeciwko zbrodniarzom z Katynia, domagaj c si  procesu i os dzenia winnych.

3 PCh. Nr 14, 1953, s.9, 15-18.
4 PCh. Nr 1, 1952, s.4.: Ks. prof. dr Micha  Poradowski (1913-2003), uko czy  studia

filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym we W oc awku, wi cenia kap a skie
otrzyma  14 czerwca 1936. Kontynuowa  studia prawa i ekonomii na Uniwersytecie
Warszawskim i teologii na Uniwersytecie Jagiello skim, uzyskuj c tytu  doktora teologii.
W czasie wojny by  kapelanem Narodowych Si  Zbrojnych. Po wojnie studiowa  prawo
i ekonomi  na Uniwersytecie Paryskim. W 1949 r., uda  si  do Chile na zaproszenie Papieskiego
Uniwersytetu Katolickiego w Santiago, obejmuje katedr  socjologii. W 1952 r. przebywa
w Hiszpanii. W latach 1953-1965 pracowa  na Uniwersytecie Katolickim w Valparaiso kieruj c
katedr  socjologii i nauk spo ecznych. Redagowa  i wydawa  kwartalnik pt. „Studios sobre el
comunismo „(Studia o komunizmie). Uczestniczy  w pracy patriotycznej i polonijnej. By
redaktorem miesi cznika pt. „Polak w Chile”. Wyk ada  nauki polityczne na Academia Superior
de La Seguridad Nacional w Santiago. Opublikowa  szereg ksi ek w j zyku hiszpa skim na
tematy ideologii komunistycznej. W 80. r. ycia powróci  do Polski i zamieszka  u rodziny we
Wroc awiu, opublikowa  siedem ksi ek w j. polskim, w: E.S. Urba ski, Sylwetki polskie
w  Ameryce  aci skiej  w  XIX  i  XX  wieku, Stevens Point, WI. 1991, t.2, s.80-81. Dalej cytuj :
Urba ski.
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Uroczysta a obna msza wi ta odby a si  w przepe nionym po brzegi ko ciele
Narodowej Wdzi czno ci. Uroczysto ciom przewodniczy  ks. prof. dr Bruno
Rych owski. Ko ció  by  przybrany polskimi i chilijskimi flagami z czarnymi
wst kami. W uroczysto ci wzi li udzia  przedstawiciele innych narodowo ci,
jak Rumuni, Czesi i S owacy, Rosjanie, W grzy, Serbowie i Chorwaci5.

Zarz d Zjednoczenia postanowi  zorganizowa  wi to narodowe 3-go
maja 1952 r., odmiennie ni  w latach ubieg ych, chodzi o, aby uroczysto ci
odby y si  w j zyku polskim. Dla ludno ci chilijskiej w dniu 3 maja wszystkie
dzienniki pisa y o „ wi cie Narodowym Polaków”, obchodzonym przez
Zjednoczenie. W dniu tym przemawia  przez radio Delegat Rz du RP na Chile,
Edward Wicha Zarzycki. Przemówienie transmitowa y równie  inne radiostacje.
Audycja by a poprzedzona hymnami narodowymi Polski i Chile, a zako czona
koncertem polskiej muzyki odtwarzanej z p yt. W niedziel  4 maja odby a si
w Kolegium Salezjanów uroczysta msza wi ta, któr  celebrowa  ks. prof.
Szymon Wójcicki wyg aszaj c podnios e kazanie. Po nabo e stwie w Auli
Kolegium odby a si  akademia trzeciomajowa. Otworzy  j  wiceprezes
Zjednoczenia in . Emil wierczewski, wzywaj c swoich rodaków do wytrwania
w walce o niepodleg o  Polski oraz do zachowania jedno ci my li i czynów.
Prelegent podkre li  konieczno  przeciwdzia ania akcji agentów re imu
komunistycznego, d cych do rozbicia polskiego spo ecze stwa na
uchod stwie. Nast pnie przemawia  Delegat Rz du RP na Chile, E. Wiche-
Zarzycki omawiaj c przyczyny, które podtrzymuj  nadzieje uchod ców na
powrót do kraju wolnego od sowieckiego jarzma. Ze wzgl du na to, e na
akademi  przyby o wielu go ci chilijskich oraz szereg delegacji innych
narodowo ci z krajów znajduj cych si  pod sowieck  okupacj , przemówienie
w j zyku hiszpa skim wyg osi  prof. Andrzej Peretiakowicz. W koncercie
wyst pi  wirtuoz prof. Edward Sienkiewicz, który ze swym trio oczarowa
obecnych wykonaniem „Koncertu Warszawy”. Pianista i kompozytor Adam
Kroniewski wzruszy  wszystkich muzyk  Chopina. Artysta-malarz Tadeusz
Kowaleczko swymi dramatycznymi deklamacjami patriotycznymi wywo a  zy
na wielu twarzach. Obchód wi ta narodowego by  udany w ca ym tego s owa
znaczeniu, mimo usi owa  czynników pro bierutowskich, które swymi ulotkami
podawa y myln  dat  obchodów na 11 maja, zawiod y oczekiwania rozbijaczy
Polonii w Chile6.

Na zaproszenie przedstawiciela Komitetu Narodowego Rumunów
w Chile, Delegat Rz du RP na Chile, E. Wiche -Zarzycki oraz delegacja
Zjednoczenia w osobach wiceprezesa in . wierczewskiego, prof. dr Bogumi a
Jasinowskiego, Niedbalskiego i red. Kuhajewskiego-wzi a udzia  w uroczystym
nabo e stwie odprawionym na intencj  oswobodzenia Rumunii. Podczas cz ci

5 PCh. Nr 1, 1952, s.4.
6 PCh. Nr 1, 1952, s.5.
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oficjalnej akademii, Henryk Helfant wyg osi  d ugie przemówienie na temat
przyja ni polsko-rumu skiej7.

Prezes Zjednoczenia Polaków w Chile ks. prof.dr Micha  Poradowski,
przez sze  miesi cy przebywa  w celach naukowych w Europie, g ównie
w Hiszpanii. B d c w Londynie w imieniu Zjednoczenia z o y  wizyty:
Prezydentowi RP Augustowi Zaleskiemu; Ministrowi Spraw Zagranicznych
Mieczys awowi Soko owskiemu; Naczelnemu Wodzowi Polskich Si  Zbrojnych,
gen. W adys awowi Andersowi; Przewodnicz cemu Wydzia u Wykonawczego
Rady Politycznej Jerzemu Zdziechowskiemu; Prezesowi wiatowego Zwi zku
Polaków Zagranic  prof. Bronis awowi He czy skiemu; Prezesowi
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów T. Drw skiemu; Prezesowi Stronnictwa
Pracy gen. Józefowi Hallerowi oraz przeprowadzi  szereg rozmów z wybitnymi
dzia aczami politycznymi na emigracji. W Barcelonie ks. Poradowski
reprezentowa  Poloni  chilijsk  na Mi dzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym. W drodze powrotnej nawi za  kontakt z Poloni  argenty sk 8.

150. rocznica urodzin Ignacego Domeyki

W 1951 r. Zarz d Zjednoczenia podj  uchwa  o przygotowaniu
uroczystego obchodu po wi conego pami ci 150. rocznicy urodzin zas u onego
Polsce i Chile Ignacego Domeyki. Zarz d Zjednoczenia postanowi  zwróci  si
do w adz chilijskich, aby wyrazem ho du ze strony Chile, by o wydanie serii
pami tkowych znaczków pocztowych z podobizn  Ignacego Domeyki na tle
gode  pa stwowych Polski i Chile. W wykonaniu tej uchwa y Zarz d
Zjednoczenia zwróci  si  do Delegata Rz du RP w Chile Edwarda Wiche-
Zarzyckiego o przyj cie protektoratu honorowego nad uroczysto ciami oraz
o pomoc w realizacji zamierze  wy onionego Komitetu Obchodu. Na czele
komitetu stan li: prof. dr Bogumi  Jasinowski, profesor Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie i ostatni kurator Filomatów, na uchod stwie profesor filozofii
na Uniwersytecie Chilijskim w Santiago; nast pnie ks. dr Bruno Rych owski,
profesor psychologii na Uniwersytecie Katolickim w Santiago; oraz in . Tadeusz
Kowaleczko, artysta malarz i grafik, który wykona  projekty znaczków
pocztowych dla Chilijskiej Poczty, a ponadto oryginalny drzeworyt
przedstawiaj cy Ignacego Domeyk  na tle Ostrej Bramy w Wilnie i ko cio a San
Francisco w Santiago, z w czonym umiej tnie do kompozycji cieniem Or a
Bia ego w koronie. W tym celu, aby obchód domeykowski nie ograniczy  si
jedynie do terytorium Chile, Zjednoczenie powiadomi o o zamierzonym
obchodzie rocznicy wa niejsze polskie o rodki uchod cze na ca ym wiecie,
a przede wszystkim Prezesa wiatowego Zwi zku Polaków Zagranic ,

7 PCh. Nr 1, 1952, s.5.
8 PCh. Nr 1. 1952, s.6.
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dr. Bronis awa He czy skiego w Londynie. Jako jedna z pierwszych wiadomo ci
o programie uroczysto ci ku czci I. Domeyki w Santiago, ukaza a si  depesza
w grudniowym numerze organu „Polonia Zagraniczna” w 1951 r., wydawanym
w Londynie przez wiatpol.

Miesi c lipiec 1952 r. zosta  og oszony przez Zjednoczenie Polskie
w Chile „Miesi cem Ignacego Domeyki”. W pierwszych jego dniach prasa
sto eczna poda a wiadomo , e Minister Spraw Wewn trznych Chile, Quintana
Burgos przyj  u siebie Delegata Rz du RP Edwarda Wiche- Zarzyckiego oraz
Prezesa Zjednoczenia ks. prof. dra M. Poradowskiego, za atwiaj c przychylnie
spraw  wydania znaczków pami tkowych wed ug projektu in . Tadeusza
Kowaleczki.

W dniu 13 lipca 1952 r. odby o si  po uprzednio zapowiedzianym
w ca ej prasie uroczyste nabo e stwo w Bazylice de la Merced, celebrowane
w intencji p. Ignacego Domeyki i o niepodleg o  Polski. Msz  odprawi
w asy cie polskich ksi y Biskup Polowy Wojsk Chilijskich ks.dr Teodoro
Eugenin. Olbrzymia, wype niona po brzegi Bazylika, by a podobnie
udekorowana jak w roku 1951, podczas a obnych uroczysto ci katy skich.

W niedziel  17 lipca staraniem Komitetu Obchodu Zjednoczenia, odby a
si  w sali koncertowej „Akcji Katolickiej” uroczysta akademia przy udziale
polskiej publiczno ci wype niaj cej ca  sal . Na wysokim poziomie referaty
wyg osili nast puj cy prelegenci: prof.dr Bogumil Jasinowski, ks.prof.dr Micha
Poradowski. W akademii wzi li udzia  znani arty ci: prof. Edward Sienkiewicz
(wiolonczela), skrzypek Medard Kunert, pianista Artur Medala i deklamator in .
Tadeusz Kowaleczki. Dla upami tnienia uroczysto ci zosta y rozdane
uczestnikom akademii programy w j zyku polskim opatrzone polskim god em
pa stwowym i wierszem Juliana Kuhajewskiego oraz wk adka w formie
drzeworytu wykonanego przez Tadeusza Kowaleczk .

Oficjalne czynniki chilijskie w ho dzie dla Ignacego Domeyki podj y
inicjatyw  Zjednoczenia organizuj c szereg uroczysto ci. Dnia 30 lipca odby o
si  po wi cenie tablicy pami tkowej przez Kardyna a Caro Rodriguez,
ods oni tej na cianie domu przy ulicy Cueto 584, w którym y  i umar
I. Domeyko. Dnia 31 lipca odby a si  na Uniwersytecie Chilijskim akademia ku
czci I. Domeyko. Ho d jemu zosta  równie  oddany na akademii zorganizowanej
przez Wydzia  Nauk Fizyczno Matematycznych Uniwersytetu Chilijskiego, przez
Uniwersytet Katolicki, Izb  Deputowanych oraz przez ca  pras  chilijsk
w obszernych artyku ach i wspomnieniach. Stacje radiowe w kilku specjalnych
audycjach przedstawi y posta  wielkiego polskiego emigranta. Rocznica sta a si
okazj  do wydania publikacji w j zyku polskim i hiszpa skim pt. Zjednoczenie
Polaków w Chile w 150-t  rocznic  urodzin Ignacego Domeyki 1802-1952-
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Union Polaca En Chile En 150 Aniversario Del Nacimiento De Ignacio
Domeyko 1802-19529.

Protest Zjednoczenia

W Chile re im warszawski za o y  komunistyczn  organizacj  pod
nazw  „Centro de Amigos de Polonia”. Zjednoczenie by o zmuszone
kilkakrotnie zamieszcza  w prasie chilijskiej wyja nienia, e nie ma nic
wspólnego z organizacj  nies usznie nosz c  nazw  „Przyjació  Polski”.
Organizacja ta wyst powa a zawsze w go cinnym dla niej Uniwersytecie
Chilijskim, usi owa a ponownie wprowadzi  w b d opini  chilijsk , urz dzaj c
akademi  z okazji manifestu lipcowego, jako „ wi ta narodowego Polski”.
W dniu 23 sierpnia demaskuj c t  komunistyczn  komórk , Zjednoczenie
og osi o 24 sierpnia w „El Diario Ilustrado” nast puj ce wyja nienie:

„Wczoraj o godz. 19-tej, odby a si  w Sali Konferencyjnej Uniwersytetu
Chilijskiego manifestacja Komunistyczna, urz dzona przez organizacj
bezprawnie nosz c  nazw  »Centrum Przyjació  Polski«. Zjednoczenie Polaków
w Chile jest zmuszone jeszcze raz wyja ni , e nie ma nic wspólnego z t
organizacj , która wczoraj obchodzi a rocznic  manifestu komunistycznego,
og oszonego przez w adze sowieckie w chwili okupacji Polski przez armi
czerwon . Spo ecze stwo polskie w Chile nie mo e zapomnie  niezliczonych
zbrodni okupantów sowieckich, jak deportacje, morderstwa, tortury, a przede
wszystkim mordu dokonanego na bezbronnych polskich je cach wojennych
w Katyniu. Z tych powodów Polacy w Chile pogardzaj  tym »Centrum«, które
powinno nosi  nazw : »Centrum Przyjació  Katów Polski«”10.

Sprawa ks. Jana Skowronka

Dnia 6 stycznia1952 r. postanowieniem S du Kole e skiego z listy
cz onków Zjednoczenia zosta  skre lony ks. Jan Skowronek. Ks. bp Józef
Gawlina w pi mie do Zjednoczenia datowanym dnia 26 czerwca 1952 r.
poinformowa  o odwo aniu ks. J. Skowronka ze stanowiska Rektora Polskiej
Misji Katolickiej i duszpasterza Polonii w Chile. Komitet Redakcyjny „Polaka
w Chile” w wydaniach szesnastu numerach tego miesi cznika celowo
zachowywa  milczenie w sprawie skandalicznej dzia alno ci komunistycznej ks.
Skowronka i jego popleczników, w nadziei, e obudzi si  jego sumienie
i zawróci on z drogi zdrady Ko cio a i Polski. Wobec spot gowanej z ej woli
ks. Skowronka, wobec dalszych jego usi owa  oddania tutejszej Polonii w r ce

9 PCh. Nr 1, 1952, s.7.; Z. Wójcik. Ignacy Domeyko. Litwa.Francja.Chile, Warszawa-Wroc aw
1995, s.631, materia y do biografii Ignacego Domeyki.

10 PCh. Nr 1, 1952, s.8.
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agentów komunistycznych, z przykro ci  redakcja zmuszona zosta a do
ujawnienia tej sprawy.

Mianowany przez bpa Gawlin  duszpasterz Polonii w Santiago ks. prof.
Szymon Wójcicki, patriota i bezkompromisowy przeciwnik komunizmu napotka
na trudno ci w pracy duszpasterskiej. Agenci re imowi otrzymali polecenie
odci ga  ludzi od patriotycznego ksi dza. Wykonanie tego by oby
skomplikowane, gdyby komuni ci nie rozporz dzali osobami a  dwóch ksi y.
Jeden z nich to ju  od lat zas u ony Kremlowi, znany dzia acz „dywersyjny”,
ks. Jan Skowronek, z niezrozumianych powodów tolerowany przez w adze
ko cielne na stanowisku wicerektora Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego
w Santiago, drugi to ks. Henryk Czaka ski, do niedawna jeszcze proboszcz nie
bior cy czynnego udzia u w yciu Polonii, a dopiero w ostatnich tygodniach
organizuj cy w swym ko ciele msze wi te dla Polaków oraz zebrania w parafii,
na których rej wodzili znani komuni ci i agenci re imowi usuni ci ze
Zjednoczenia.

Redakcja pisa a: „mimo efektywnej i patriotycznej dzia alno ci
Zjednoczenia Polaków w Chile, wiele warto ciowych jednostek nadal stoi na
uboczu. Obserwuj c bacznie wypadki zachodz ce w ród Polonii chilijskiej,
mo na zauwa y , e g ównym »producentem« niezgody s  dzia aj ce z ukrycia
jakie  tajemnicze r ce, nale ce jak to niejednokrotnie stwierdzono, do agentów
komunistycznych. Klasycznym przyk adem wykorzystywania ludzkiej naiwno ci
do walki z Ko cio em, do tego pod firm  Ko cio a, jest sprawa Noe Wajnera
rodem z Kielc i ks. Jana Skowronka wicerektora Papieskiego Uniwersytetu
Katolickiego w Santiago. Wiadomo, e Wajnera lansuje komunistyczna gazeta
»El Siglo«, jako wybitnego ekonomist . W Santiago zajmowa  stanowisko
oficjalnego przedstawiciela przemys u i handlu „»Czechos owackiej Republiki
Ludowej«. W grudniu 1951 r. zosta  przedstawiony przez ks. J. Skowronka
w imieniu Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Santiago, jako kandydat do
nagrody pokojowej Nobla na rok 1952. Jest autorem szeregu broszurek, które
g boko ura aj  katolickie uczucia religijne przez wyra ne blu nierstwa
i akcenty prokomunistyczne. Dziwnym jest, e ks. Skowronek sta  si  jego
protektorem. Czy ks. Skowronek b d cym wicerektorem Katolickiego
Uniwersytetu, a ponadto d ugoletnim osobistym przyjacielem N. Wajnera, nie
zna publikacji o charakterze antykatolickim i prokomunistycznym? Czy
ks. Skowronek powodowany wzgl dami »innej natury«, oczywi cie nie
ko cielnej, nadu y  autorytet Uniwersytetu Katolickiego dla »zamaskowania«
Wajnera?

Wypadek ten skompromitowa  przede wszystkim Uniwersytet Katolicki
w Santiago, a ponadto rzuci  cie  ze wzgl du na narodowo  ks. Skowronka na
ca  Poloni  w Chile. Zjednoczenie Polaków czeka o na wyja nienie ze strony
w adz ko cielnych, a wobec ich milczenia, umie ci o w dzienniku katolickim »El
Diario Ilustrado« 8 grudnia1951 r. o wiadczenie stwierdzaj ce, e ks. Skowronek
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wysuwaj c kandydatur  Wajnera nie reprezentowa  opinii spo ecze stwa
polskiego w Chile, oraz, e idee wyznawane przez komunizuj cego Wajnera
czyni  go wrogiem prawdziwego pokoju. O wiadczenie poci gn o za sob
szereg innych o wiadcze  w adz i osób zainteresowanych. W sumie potwierdzi y
rol  jak  odegra  w tym skandalu ks. Skowronek, natomiast N. Wajner nie mia
najmniejszych szans otrzymania nagrody pokojowej Nobla. Wajner zadowoli  si
tylko tym, e w reklamach jego broszurek znajduje si  zdanie: »kandydat do
nagrody pokojowej Nobla«. Zawdzi czaj c reklamie jak  mu zrobi
ks. Skowronek”11.

Ks. dr Bruno Rych owski Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Chile
w dniu 25 grudnia1953 r. opublikowa  na amach „Polaka w Chile” specjalne
o wiadczenie, w którym pisa : „Dowiaduj  si , e w Santiago s  organizowane
obecnie polskie nabo e stwa przez grup  ludzi dobrze znanych ze swych
sympatii do »Re ymu Warszawskiego«. Jako mianowany przez Stolic
Apostolsk  rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Chile o wiadczam, e
wspomniane nabo e stwa odprawiane s  bez mojego pozwolenia, co jest
wyra nym naruszeniem Prawa Kanonicznego. Wiadomo bowiem, e jedynym
upowa nionym przez w adze ko cielne ksi dzem do zajmowania si  urz dowo
duszpasterstwem w ród Polaków w Santiago jest ks. prof. Szymon Wójcicki, na
mój wniosek wyznaczony do tej pracy przez ks. arcybpa Józefa Gawlin
i zatwierdzony przez ordynariusza archidiecezji Santiago, ks. Kardyna a Caro.
Ks. Szymon Wójcicki stale od dwóch lat, odprawia nabo e stwa polskie
w ko ciele Nuestra Senora de la Victoria, w ka d  pierwsz  i trzeci  niedziel
miesi ca. Wzywam wszystkich Polaków w Santiago do uszanowania woli
ks. Arcybiskupa Józefa Gawliny i do ucz szczania na nabo e stwa odprawiane
przez w a ciwego duszpasterza, którym jest ks. Szymon Wójcicki”12.

11 PCh. Nr 1, 1952 s.9.; Nr 17, 1953 s.2.; Nr 18, 1953 s.6-7.; Ks. prof. dr Jan Skowronek przebywa
w Chile od 1945 do 1974 r. Urodzony na l sku w 1910 studiowa  w l skim Seminarium
Duchownym w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiello skim. W czasie wojny dotar  do
w Hiszpanii, gdzie na Universidad de Comillas uzyska  stopie  doktora. Przyby  pod koniec
wojny do Chile, pracuj c pocz tkowo w diecezji Concepcion. Nast pnie przeniós  si  do
Santiago. Zosta  profesorem Katolickiego Uniwersytetu w Santiago i wyk ada  prawo
kanoniczne. W latach 1948-1955 pe ni  funkcj  prorektora. By  postaci  kontrowersyjn ,
gromadz c wokó  siebie zwolenników re imu warszawskiego. Zosta  zwolniony z funkcji
Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Chile i duszpasterza Polonii przez ks. arcybpa J. Gawlin .
Nie przyj  zwolnienia i na w asn  r k  gromadzi  wokó  siebie grupk  re ymowców. Zmar  w
Santiago w r. 1974. Urba ski, t.2, s.106; W biogramie: Skowronek Jan (1910-1974), autor,
prawdopodobnie ks. prof. Jerzy Myszor w oparciu o Archiwum Archidiecezji Katowickiej
wspomina tylko, e na interwencj  Kardyna a J.M. Caro Rodriguez z Santiago, bp S. Adamski
pozwoli  ks. Skowronkowi na pozostanie na stanowisku pracownika naukowego, nic nie
wspominaj c o jego dzia alno ci prore imowej. Zob. S ownik biograficzny duchowie stwa
(archi)diecezji katowickiej 1922-2008. Red. ks.Jerzy Myszor, Katowice 2009, s.358-359.

12 PCh. Nr 18, 1953 s.8.; Ks. prof. dr Bruno Rych owski, filozof, psycholog i biochemik. Ur. 22
pa dziernika 1911 w Wadowicach. W 1929 r. wyjecha  do Chile. Studiowa  na Katolickim
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Walne Zebranie Zjednoczenia Polaków w Chile - dalsza dzia alno

Dnia 21 grudnia 1951 r. odby o si  zebranie Zjednoczenia. Prezes
ks. Micha  Poradowski w swym sprawozdaniu podkre li  kilka zasadniczych
prac, zwracaj c szczególniejsz  uwag  na nawi zanie przez zarz d sta ych
kontaktów z Rz dem RP na uchod stwie w Londynie oraz z centrami polskiego
ycia politycznego, spo ecznego i kulturalnego na emigracji; na sta

i harmonijn  wspó prac  zarz du Zjednoczenia z Delegatem Rz du RP w Chile,
Edwardem Wiche-Zarzyckim; na serdeczne i przyjazne stosunki mi dzy
zarz dem a duszpasterzami polskimi w Chile, od czasu, gdy rektorem Polskiej
Misji Katolickiej w Chile zosta  ks. dr Bruno Rych owski, a duszpasterzem
Polonii w Santiago ks. prof. Szymon Wójcicki (obaj byli cz onkami
Zjednoczenia). Omówi  tak e dzia alno  Instytutu Kultury Polskiej, znaczenie
wydawania przez Zjednoczenie w asnego pisma „Polak w Chile”, donios o  dla
sprawy polskiej urz dzanych uroczysto ci domeykowskich; nawi zanie
kontaktów i wspó pracy z przedstawicielami innych emigracji zza „ elaznej
kurtyny”.

Prezesem zosta  ponownie wybrany jednog o nie ks. Micha  Poradowski.
Do  zarz du  weszli:  W.  Zakrzewska,  E.  wierczewski,  S.  Rajs,  A.  Kroniewski,
J. Drapella i J. Kuhajowski. Zarz d Zjednoczenia w porozumieniu z Delegatem
Rz du RP Edwardem Wiche-Zarzyckim rozpocz  wydawanie nowego pisma
polskiego w Chile w j zyku hiszpa skim, przeznaczonym do informowania
spo ecze stwa chilijskiego o sprawach polskich. Tytu : „La Voz de la Polonia
Oprimida”. Na tre  pierwszego numeru z o y  si  artyku  wyja niaj cy dlaczego
legalny Rz d Polski znajduje si  na wygnaniu, a Pa stwem Polskim rz dzi
znienawidzona przez naród grupka agentów sowieckich; dwa artyku y obrazuj ce
aktualne ycie w Polsce: pierwszy przedstawi  metody rz dzenia komunistów,
drugi za  opór spo ecze stwa. W dziale informacji numer zawiera  raport
Komisji Katy skiej i wiadomo ci o aresztowaniach biskupów i duchowie stwa13.

Dzi ki Zjednoczeniu na ekrany w Chile wszed  film dokumentalny „Po
tamtej  stronie”  (Del  Otro  Lado)  W odzimierza  Kowa ki.  Jego  bohaterem  by
m ody dziennikarz aresztowany w 1939 r. przez NKWD i wywieziony w g b
Rosji. Spotka  go los podobny jak setk  tysi cy obywateli polskich w agrach
sowieckich. Dzi ki tzw. amnestii, z wojskiem gen. Andersa wyszed  na wolno .

Uniwersytecie w Santiago, w 1938 r. otrzyma  wi cenia kap a skie. Doktoryzowa  si
z filozofii na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. W r. 1945 zosta  profesorem na Katolickim
Uniwersytecie w Santiago, wyk ada  w Instytucie Pedagogicznym Wydzia u Filozofii, gdzie
za o y  katedry: filozofii i historii szkolnictwa, psychologii wychowania. Publikacje ksi kowe
i artyku y w czasopismach podejmowa y problematyk  m odzie ow . Bra  udzia
w mi dzynarodowych kongresach po wi conych szkolnictwu, pedagogice i m odzie y
dorastaj cej. Bra  czynny udzia  w duszpasterstwie polonijnym, pe ni  obowi zki Rektora
Polskiej Misji Katolickiej w Chile, Urba ski, t.2, s.104-106.

13 PCh. Nr 6, 1953, s.8-9.
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Ju  w Teheranie i Bagdadzie Kowa ko segregowa  materia  rysunkowy,
ilustruj cy ycie w sowieckich obozach pracy. Umieraj cy wi zie  sowiecki,
m odemu polskiemu arty cie powiedzia : „Ludzie-wychodzicie na wolno ,
powiedzcie tam wszystkim, jak my tutaj cierpimy i giniemy”. Opracowany film
przez Kowa ko wype ni  testament ofiar ludobójców sowieckich14.

Na smutn  i oburzaj c  wiadomo  o aresztowaniu ks. Prymasa Stefana
Wyszy skiego w Polsce, Zarz d Zjednoczenia Polaków w Chile, na
nadzwyczajnym posiedzeniu, postanowi  wys a  depesze protestacyjne do
Stolicy Apostolskiej i do Organizacji Narodów Zjednoczonych, nadto
zapowiedzia  z o enie wizyty ksi dzu Nuncjuszowi dla zamanifestowania
wierno ci Polonii Chilijskiej dla Ko cio a. Prezes Zjednoczenia ks. M.
Poradowski przedstawi  ministrowi spraw zagranicznych Chile not , w której
prosi  rz d chilijski o interwencj  w ONZ w sprawie prze ladowania Ko cio a
w Polsce. Delegacja Zjednoczenia w sk adzie ks. S. Wójcik, ks. M. Poradowski,
S. Rajs, z o y a 5 pa dziernika 1953 r. oficjaln  wizyt  nowemu Nuncjuszowi
ks. abp Baggio15.

Na Walnym Zebraniu Zjednoczenia Polaków w Chile odbytym w dniu
17 czerwca 1956 r. wy oniono nast puj cy Zarz d: Prezes ks. Szymon Wójcicki,
Wiceprezes in . Emil wierczewski, Sekretarz Wojciech Pszczó kowski. Wobec
braku w Chile przedstawiciela Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, pe ni cej
zast pczo funkcje Rz du Polskiego w Londynie, zarz d Zjednoczenia Polaków
w Chile wydelegowa  ks. Micha a Poradowskiego, Delegata Skarbu
Narodowego, do utrzymywania sta ej czno ci mi dzy Zjednoczeniem
i Egzekutyw . Kierownik Dzia u Spraw Zagranicznych Egzekutywy
Zjednoczenia Narodowego z Londynu nades a  list zapewniaj cy o wspó pracy
i przesy aniu materia ów do akcji w sprawie Polski16.

Stanowisko Zjednoczenia wobec tzw. „kryzysu londy skiego”

Zjednoczenie Polaków w Chile, zgodnie ze swym statutem, jako polska
organizacja niepodleg o ciowa, która uwa a, e: „w obecnym czasie, kiedy
Ojczyzna nasza znajduje si  pod jarzmem sowieckim, pierwszym
i najwa niejszym zadaniem jest walka o Ca o , Wolno  i Niepodleg o
Pa stwa Polskiego; e walk   nale y prowadzi  w zjednoczonym wysi ku ca ego
Narodu, zarówno wi c spo ecze stwo w Kraju, jak i emigracje, skupionej
w organizacjach niepodleg o ciowych; e poszanowanie i przestrzeganie przez
wszystkich obowi zuj cych ustaw konstytucyjnych jest podstaw  jakiejkolwiek
dzia alno ci politycznej.

14 PCh. Nr 12, 1953, s.2, 6.
15 PCh. Nr 15, 1953, s.5.
16 PCh. Nr 39, 1956, s.14.
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Wychodz c z powy szych za o e , Zjednoczenie Polaków w Chile,
wobec przed u ania si  tzw. »kryzysu londy skiego« o wiadcza co nast puje: 1.
Konstytucja jest jedynym prawem politycznym powo anym do okre lania kto
reprezentuje najwy sze w adze pa stwowe; 2. e w my l obowi zuj cej
Konstytucji, interpretowanej przez Prezydenta Augusta Zaleskiego,
o wiadczeniem urz dowym z dnia 13 maja 1953 r., kadencja jego b dzie trwa
siedem lat;. 3. e Zjednoczenie Polaków w Chile, które przyst pi o do Aktu
Zjednoczenia, wraz z niemal wszystkimi organizacjami niepodleg o ciowymi
i ugrupowaniami politycznymi z zadowoleniem przyj o do wiadomo ci
O wiadczenie Prezydenta z dnia 16 maja 1953 r., widz c w nim przejaw
harmonijnej wspó pracy p. Augusta Zaleskiego ze Zjednoczeniem Narodowym
i spodziewaj c si , e nast pi szybkie zako czenie kryzysu politycznego przez
przekazanie urz du Prezydenta Genera owi Kazimierzowi Sosnkowskiemu,
kandydatowi wskazanemu przez p. Augusta Zaleskiego i popartego przez
Zjednoczenie Narodowe; 4. e zgodnie z tak  interpretacj  Konstytucji kadencja
p. Augusta Zaleskiego sko czy a si  w dniu 9 czerwca 1954 r., a wi c po tej
dacie przesta  on by  Prezydentem Rzeczypospolitej; 5. e skoro August Zaleski,
po up ywie swej kadencji wbrew obietnicom i przyrzeczeniom, nie ust pi  i nie
przekaza  urz du Prezydenta Genera owi K. Sosnkowskiemu, nie dotrzymuje
Konstytucji-urz d Prezydenta zosta  opró niony i nieobsadzony, w tej wi c
sytuacji, w adze wy onione przez Zjednoczenie Narodowe, Rada Trzech
i Egzekutywa, pe ni  zast pczo funkcje Prezydenta i Rz du; 6. Wobec tego,
stoj c wiernie przy Konstytucji i przestrzegaj c konsekwentnie zobowi za
zaci gni tych przez podpisanie Aktu Zjednoczenia oraz solidaryzuj c si  ze
stanowiskiem wszystkich polskich organizacji niepodleg o ciowych na ca ym
wiecie a przede wszystkim organizacji centralnych, jak i polskich

przedstawicieli dyplomatycznych na placówkach, Zjednoczenie Polaków
w Chile, w okresie trwania tzw. »kryzysu londy skiego«, uwa a za jedyne
polskie w adze legalne Rad  Trzech, pe ni c  funkcj  Prezydenta i Egzekutyw
ZN (pe ni c  funkcje Rz du Polskiego). Chile 17 wrze nia 1956 r. Prezes
ks. Szymon Wójcicki”17.

Instytut Kultury Polskiej w Chile

Instytut Kultury Polskiej w Chile zosta  powo any do ycia
postanowieniem Zarz du Zjednoczenia z dnia 1 wrze nia1952 r., w rocznic
najazdu niemiecko-sowieckiego na Polsk  we wrze niu 1939 r. Celem Instytutu
by o zapoznanie Polonii w Chile jak i ludno ci chilijskiej z dorobkiem
kulturalnym, z histori  Polski, z rol  Polski w dziejach Europy, z prac
kulturaln  emigracji polskiej-gdy  im na wi ksze niebezpiecze stwo nara ona

17 PCh. Nr 40, 1956, s.12.
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jest polska kultura pod okupacj  sowieck , tym odpowiedzialniejsze obowi zki
spadaj  wobec niej na barki emigracji. Instytut opracowa  w asny regulamin
i podlega  zarz dowi Zjednoczenia. Prezesem Instytutu zosta  prof. dr Bogumi
Jasinowski, a dyrektorem ks. prof. dr Micha  Poradowski18.

Instytut Kultury Polskiej na uroczystym posiedzeniu w dniu 12 kwietnia
1953 r. uczci  90. rocznic  Powstania Styczniowego. Posiedzenie zagai  prezes
Zjednoczenia i dyrektor Instytutu ks. prof. Micha  Poradowski. Nast pnie prezes
Instytutu prof. B. Jasinowski wyg osi  referat pt. „Rola Powstania Styczniowego
w dziejach Narodu Polskiego”. Prelegent przedstawi  genez  i przebieg
Powstania oraz jego skutki polityczne dla Polski, k ad c nacisk na stanowisko
mocarstw zachodnich w sprawach polskich w czasie Powstania, czyni c aluzje
do oportunistycznej i ust pliwej polityki w dobie wspó czesnej tych e pa stw.
Wszak w owym czasie - podkre li  prof. Jasinowski - w nocie do rz du
carskiego, mocarstwa zachodnie da y przywrócenia swobód narodowi
polskiemu tak e na ziemiach wschodnich a  po Dniepr, gdy  na terenie
dziewi ciu guberni na wschód od Królestwa, podczas, gdy ostatnio tj.
w osiemdziesi t lat pó niej, w Teheranie i w Ja cie ust pi y przed Moskw  a  do
Bugu, by wkrótce wycofa  si  a  nad ab . Po wyk adzie prof. Jasinowskiego,
ks. Poradowski dokona  porównania mi dzy organizacj  i yciem polskiego
Pa stwa Podziemnego z czasów Powstania Styczniowego i Polski Podziemnej
w okresie okupacji kraju przez Niemcy hitlerowskie, a tak e zanalizowa  wp yw
prze y  psychicznych dzisiejszego pokolenia - które samo bra o udzia
w walkach powsta czych, zw aszcza w czasie Powstania Warszawskiego, na
rewizj  oceny osi gni  powsta ców z 1863 r.19

W dniu 22 lipca 1956 r., odby o si  posiedzenie Instytutu Kultury
Polskiej (IKP), na którym prof. Tadeusz Górecki, dyrektor Konserwatorium
Muzycznego Uniwersytetu Katolickiego w Valparaiso, przedstawi  pierwszy
wyk ad z cyklu „Zarys historii muzyki polskiej”. W ponad dwugodzinnym
referacie prof. Górecki omówi  twórczo  muzyczn  w Polsce Niepodleg ej do
XVIII wieku, szczególnie k ad c nacisk na twórczo  artystyczn  Gomu ki

18 PCh. Nr 1, 1952 s.8.; Prof. dr Bogumi  Jasinowski ur. 26 marca 1883 r. w Warszawie, po
studiach prawniczych w Warszawie i Charkowie, oraz filozoficznych w Berlinie, Monachium
i Zurychu, wyk ada  na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. W 1930 r. habilitowa  si  na
Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1931-1939 by  profesorem filozofii w Uniwersytecie
Stefana  Batorego  w  Wilnie.  Wybuch  wojny  zasta  go  we  Francji,  st d  wyjecha  do  W och,
a nast pnie do Ameryki Po udniowej. W 1945 r. obj  katedr  filozofii w pa stwowym
Universidad de Chile w Santiago, któr  prowadzi  do mierci w 1969 r. Opublikowa  szereg
ksi ek i artyku ów w j zyku hiszpa skim z zakresu filozofii. W swoich pogl dach by
w pewnym sensie rewizjonist  w filozoficznym ustosunkowaniu si  do epistemologii. Bra  udzia
w yciu Polonii w Chile. By  prezesem Instytutu Kultury Polskiej w Santiago,
wspó pracownikiem pisma „Estudios sobe el communismo” oraz czynnym cz onkiem Polskiego
Tow. Naukowego na Obczy nie w Londynie, Urba ski, t.1, s.189-191.

19 PCh. Nr 10, 1953, s.9.
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i Szamotulskiego. Nast pny wyk ad prof. Góreckiego zosta  po wi cony muzyce
polskiej w wieku XVIII i XIX w. Dnia 4 sierpnia 1956 r., odby  si  wyk ad
ks. prof. Micha a Poradowskiego na temat: „Niedola ch opa polskiego”. IKP
prowadzi  cykl wyk adów pt. „Dziesi  lat rz dów sowieckich nad Polsk ”20.

W sali Zjednoczenia dnia 4 pa dziernika 1956 r., odby o si  posiedzenie
IPK z wyk adem ks. prof. M. Poradowskiego pt. „Niedola ch opa polskiego” jako
czwarty odczyt z serii po wi conej rz dom sowieckim w Polsce. Autor w zarysie
poda  histori  wsi polskiej, podkre laj c g ówne te czynniki historyczne, które
ukszta towa y psychik  ch opa polskiego i uczyni y z niego naturalnego wroga
komunizmu. Dnia 8 pa dziernika1956 r., odby  si  odczyt dr. Stefana
Korbo skiego pt. „Sprawy polskie na tle sytuacji mi dzynarodowej”. Stefan
Korbo ski, adwokat z zawodu i jeden z g ównych przywódców Stronnictwa
Ludowego, by  podczas okupacji w kraju Kierownikiem Walki Cywilnej, a po
aresztowaniu i wywiezieniu do Rosji Stanis awa Jana Jankowskiego, Delegata
Rz du Polskiego na Kraj obj  to stanowisko. Z kraju uciek  w roku 1947, aby na
emigracji dalej prowadzi  walk  o wolno  Polski. Jest autorem znakomitych
ksi ek: W imieniu Rzeczypospolitej i W imieniu Kremla21.

Z ycia Polonii chilijskiej

Pierwsze pismo polskie w j zyku hiszpa skim ukaza o si  10 lutego 1953 r.
w  Santiago  pt.  ”La  voz  de  la  Polonia  Oprimida”.  Od  d u szego  bowiem  czasu
dawa  si  odczuwa  brak rzetelnych i prawdziwych wiadomo ci o Polsce
i innych narodach za elazn  kurtyn . Potrzeba u wiadomienia spo ecze stwa
chilijskiego sta a si  tym bardziej pal ca, e w ostatnich czasach zacz y si
pojawia  w Chile liczne wydawnictwa propagandy sowieckiej, usi uj c urabia
opini  spo ecze stwa chilijskiego na rzecz rz dów komunistycznych. Pisma te
szkaluj ce wszystko co polskie, a wychwalaj ce rzekome dobrodziejstwa re imu
komunistycznego, sowieckiego okupanta Polski. Dlatego Zjednoczenie Polaków
w Chile, w porozumieniu i przy pomocy Delegatury Rz du RP przyst pi o do
wydawania wspomnianego biuletynu.

Pierwszy jego numer zawiera  szereg artyku ów i bogaty materia
informacyjny o Polsce wspó czesnej. Ambicj  wydawców jest, aby Biuletyn ten
móg  w spo ecze stwie chilijskim i w innych krajach j zyka hiszpa skiego, cho
cz ciowo podawa  prawd  o komunizmie. Redakcj  biuletynu obj  Edward
Wiche-Zarzycki, stron  wydawnicz  Wydzia  Prasowy Zjednoczenia22.

20 PCh. Nr 39, 1956, s.14.
21 PCh. Nr 40, 1956 s.23.; Korbo ski Stefan (1901-1989), polityk, dzia acz polonijny, delegat

Rz du RP na Kraj 1941-1945. Od 1947 r. w USA, cz onek KPA, wspó za o yciel
„Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN). Wielka Encyklopedia PWN, t.14,
2003, s.358.

22 PCH. Nr 7, 1953, s.8-9.
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W nadmorskiej miejscowo ci Tome w po udniowych Chile w dniu
7 czerwca 1953 r. obchodzi  srebrny jubileusz kap a stwa ks. Marian Jung
Nowicki. wi cenia kap a skie otrzyma  na Jasnej Górze 7 czerwca 1928 r.
W 1939 r. zosta  aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Odseparowany w celi poddawany by  do wiadczeniom medycznym.
Po wyzwoleniu uda  si  do Szwajcarii na kuracj , gdzie pozna  ambasadora
chilijskiego, który zaproponowa  mu wyjazd do swego kraju. Po przybyciu do
Chile zosta  proboszczem w parafii Tome. Jako duszpasterz cieszy  si  ogromn
popularno ci  w ród ludno ci chilijskiej. Dlatego na jubileuszu byli
przedstawiciele w adz chilijskich, duchowie stwa, sfer przemys owych i Polonii.
Wspaniale zorganizowana uroczysto  by a wyrazem prawdziwej i z ca ego serca
p yn cej manifestacji chilijsko-polskiej oraz podzi kowaniem za prac  polskiego
ksi dza Mariana Junga Nowickiego23.

W dniu 13 lipca 1953 r. odby a si  uroczysta msza w. na intencj
ustania prze ladowania Ko cio a w Polsce i innych krajach za „ elazn  kurtyn ”.
Msz  celebrowa  Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Chile, ks. prof. Bruno
Rych owski w asy cie duszpasterza Polonii w Santiago ks. prof. Szymona
Wójcickiego oraz Prezesa Zjednoczenia ks. prof. Micha a Poradowskiego.
Kazanie okoliczno ciowe wyg osi  bp Polowy Wojsk Chilijskich Teodoro
Eugenin. Prymas Chile Kardyna  Don Jose Caro wyda  list pasterski
o prze ladowaniu Ko cio a w Polsce oraz innych krajach okupowanych przez
sowiety. W nabo e stwie wzi a udzia  ludno  chilijska, przedstawiciele kolonii
w gierskiej, rosyjskiej, czechos owackiej, rumu skiej i chorwackiej.

wiatow  nagrod  za najlepsz  fotografi  na mi dzynarodowym
konkursie fotograficznym w Stanach Zjednoczonych otrzyma  fotograf-amator,
cz onek Polonii w Chile Bogus aw Borowicz. Zjednoczenie Polaków w Chile
przyj o reprezentacj  Zwi zku Inwalidów Wojennych PSZ na terenie tego kraju.
Rola Zwi zku Inwalidów Wojennych polega a na: 1. Propagowaniu zagadnienia
pomocy inwalidom wojennym PSZ; 2. Propagowania Zwi zku Inwalidów
Wojennych PSZ, jako jedynej organizacji reprezentuj cej interesy inwalidów
wojennych; 3. Zbieraniu informacji o rozmieszczenia i sytuacji inwalidów
wojennych na terenie Chile; 4. U atwianiu im kontaktu z central  przez
wykorzystanie zebranych informacji o nich, dostarczanie im adresu i materia ów
informacyjnych; 5. Pomoc w za o eniu ko a ZIW na terenie Chile24.

Krucjata o wolno  Polski-aresztowanie ks. Prymasa

Podj ta przez ks. Jana Malinowskiego akcja protestacyjna przeciwko
okupacji Polski przez Sowiety, na terenie Chile przyj a form  udanej krucjaty

23 PCh. Nr 12, 1953, s.5-6.
24 PCh. Nr 13, 1953, s.5-6.
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o wolno  Polski. Ks. kan. J. Malinowski, cznie z gronem przyjació , dawnymi
o nierzami 2 Korpusu Polskiego przyst pi  do zorganizowania akcji

protestacyjnej Polaków na uchod stwie przeciwko oddaniu Pa stwa Polskiego,
przez nieszcz sny uk ad ja ta ski, pod sfer  wp ywów Rosji Sowieckiej.
Pocz tkowo zbierano podpisy by przedstawi  je na r ce sekretarza generalnego
ONZ-w miar  jej przeprowadzania zmieni a charakter, a  na ziemi chilijskiej,
przekszta ci a si  w pot n  krucjat  o wolno  Polski. Ju  w Argentynie ze
zwyk ej akcji protestacyjnej przekszta ci a si  w pot ny ruch nie tylko Polonii
argenty skiej, lecz tak e innych emigracji narodów zza elaznej kurtyny.
W artystycznie wykonanej ksi ce wpisano tekst protestu oraz odezw  do
wszystkich ludzi dobrej woli, apeluj c o poparcie tego wo ania narodów
pokrzywdzonych o sprawiedliwo  i przywrócenie wolno ci. Ks. J. Malinowski
odwiedzi  kraje ca ej Ameryki Po udniowej i Pó nocnej celem zebrania podpisów
pod protestem. Po wizytach o rodków w Argentynie przyby  do Chile.
Serdecznie przyj ty przez Poloni  Chilijsk  przyst pi  do akcji. Na terenie
chilijskim akcja ta przybra a now  form , przekszta caj c si  w krucjat
o wolno  Polski.

W towarzystwie Edwarda Wiche-Zarzyckiego, Delegata Rz du RP na
Chile, oraz ks. M. Poradowskiego, Prezesa Zjednoczenia, ks. J. Malinowski
z o y  wizyty dostojnikom pa stwowym i ko cielnym, wyja niaj c cel i zadania
krucjaty. W czasie tych wizyt, delegacja polska mia a mo no  dok adnie
i obszernie poinformowa  o po o eniu obecnym Polski, o losie narodu polskiego,
skazanym na niewol  i prze ladowania w wyniku uk adu ja ta skiego.
Szczególnie dok adnie informowa a o obecnych prze ladowaniach Ko cio a
katolickiego w Polsce oraz o aresztowaniach biskupów polskich.

Z ogromn  rado ci  mo na by o stwierdzi  ca kowite zrozumienie
po o enia Polski oraz najg bsze wspó czucie, wyrazem tego zrozumienia by o,
mi dzy innymi spontaniczne poparcie akcji protestacyjnej przez podpisywanie
protestu. Wi kszo  dostojników pa stwowych i ko cielnych nie ograniczy a si
tylko do z o enia swego podpisu w ksi dze, ale wpisywa a w asne protesty,
s owa uznania dla narodu polskiego oraz oburzenia wiata wolnego przeciwko
nieprawiu  i  gwa tom  panuj cym  w  XX  w.  „Polak  w  Chile”  w  numerze  16  na
kilku stronicach opublikowa  niektóre wpisy do ksi gi. Trzy najwi ksze
dzienniki stolicy: „El Mercurio”, „El Diario Ilustrado” i „La Nacion” umie ci y
obszerne reporta e z fotografiami. Akcja protestacyjna ks. J. Malinowskiego
w Chile przyj a posta  Krucjaty o wolno  Polski prowadzonej ju  nie tylko
przez diaspor  polsk , ale przez wszystkie spo ecze stwa wolne, jako protest
wiata wolnego przeciwko barbarzy stwu komunistycznemu25.

W styczniu 1954 r. krucjata o wolno  Polski kontynuowana przez
ks. Malinowskiego prowadzona by a w Ekwadorze. Przy pomocy kolonii

25 PCh. Nr 16, 1953, s.4-5, 7, 22.
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Polskiej w tym kraju ks. Malinowski z o y  wizyt  kardyna owi De la Torre.
Udzieli  wywiadu najwi kszemu dziennikowi „El Comercio” i dziennikowi
rz dowemu „Combate”. Odby  konferencj  prasow  w siedzibach prezydenta
i parlamentu. Rozmawia  z premierem rz du i g ow  pa stwa. Prezydent
w swojej wypowiedzi stwierdzi , e polityka Ekwadoru jest polityk  obrony praw
cz owieka i narodów. W stosunku do Polski ca y wiat cywilizowany ma d ug
wdzi czno ci i rz d Ekwadoru pragnie ten d ug sp aci , jest to dla niego wielkim
zaszczytem, e mo e uczestniczy  w krucjacie o wolno  Polski. Jako
natychmiastow  akcj  poleci  w obecno ci ks. Malinowskiego wys anie
telegramu z poleceniem delegacji ekwadorskiej przy ONZ interweniowania
w sprawie obrony narodu polskiego, praw cz owieka i obrony religii. W ksi dze
wpisa  pe ne otuchy i poparcia s owa. Ks. Malinowski z o y  wizyty m.in.,
ministrowi o wiaty, rektorowi uniwersytetu, ministrowi spraw zagranicznych,
wiceprezydentowi pa stwa, prezydentowi miasta Quito, Mi dzynarodowej Akcji
Katolickiej Kobiet, a tak e ambasadorowi Kolumbii. Przemawia  przez radio
Quito. Na zebraniu kolonii Polskiej w Ekwadorze napisa  specjaln  odezw  do
narodu ekwadorskiego26.

Na wiadomo  o aresztowaniu Prymasa Polski Kardyna a Stefana
Wyszy skiego, zwo ano na 18 pa dziernika 1953 r. manifestacj . W tym czasie
przebywa  ks. J. Malinowski, wi c manifestacj  wykorzystano na akcj  zbierania
podpisów w ksi dze protestacyjnej. G ówne przemówienie wyg osi  ks. M.
Poradowski, przedstawiaj c bilans prze ladowania Ko cio a w Polsce i pot pi
wi tokradcze podniesienie r ki przez komunistyczny re ym warszawski na

najwy szego dostojnika Ko cio a. Mówca wezwa  wszystkich obecnych do
podpisywania protestu przeciwko okupacji Polski przez w adze sowieckie.
Kolejne przemówienie wyg osi  ks. kan. J. Malinowski, zaznajamiaj c obecnych
z celem i programem swej akcji protestacyjnej.

Do g bi oburzone wiadomo ciami nap ywaj cymi z Polski o panuj cym
tam terrorze i prze ladowaniach Ko cio a, spo ecze stwo chilijskie zareagowa o
szeregiem manifestacji. Jedn  z najwa niejszych, zw aszcza dla omówienia
sprawy deptania wolno ci przez warszawski re im komunistyczny, by a sesja
parlamentu odbyta w dniu 27 pa dziernika 1953 r. Udokumentowane
przemówienia wyg osili przedstawiciele siedmiu stronnictw politycznych,
charakteryzuj c panuj cy w Polsce terror, a w szczególno ci prze ladowanie
Ko cio a katolickiego. Pod koniec obrad zosta  zg oszony wniosek, daj cy:
1. Interwencji rz du chilijskiego w ONZ w sprawie prze ladowania religii
w Polsce oraz aresztowaniu biskupów i ksi dza Prymasa Wyszy skiego; 2. Przez
ambasadora chilijskiego przy Watykanie wyra enia ubolewania ojcu w.
z powodu ostatnich napa ci komunizmu w Polsce na Ko ció  i hierarchi ;
3. Pot pienia przez Parlament chilijski panuj cego terroru w Polsce, który jest

26 PCh. Nr 20, 1954, s.6.
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zaprzeczeniem wolno ci demokratycznej. Nikt nie przemawia  przeciwko
wnioskowi. Jednocze nie w tym samym dniu w Senacie po g osowaniu równie
przyj to wniosek27.

W marcu 1954 r. w Caracas (Wenezuela) odby a si
X Mi dzyameryka ska Konferencja, na któr  przyby  sekretarz stanu USA John
Foster Dulles, który by  inicjatorem rezolucji pot pienia penetracji zachodniej
pó kuli przez ruch komunistyczny i podj cia rodków zaradczych.
W wyg oszonym przemówieniu Dulles nakre li  histori  kierowanej z Moskwy
ekspansji komunistycznej, zarówno przy u yciu si  zbrojnych, jak i wywrotowej
agentury. Wspomnia  o podbiciu Polski, Czechos owacji i innych krajów.
Przemówienie ameryka skiego sekretarza stanu wywar o du e wra enie
i zdaniem obserwatorów stanowi o punkt zwrotny w konferencji.

Zjednoczenie Polaków w Chile wys a o do Caracas depesz  nast puj cej
tre ci: „Uchod cy polscy w Chile, jako wiadkowie i ofiary srogich
prze ladowa  przez Sowiety-wyra amy nadziej , e kontynent
po udniowoameryka ski potrafi przeciwstawi  si  zwodniczej propagandzie
czerwonego imperializmu oraz ideom komunistycznym przecz cym zasadom
demokracji, prowadz cym do niewolnictwa i masowych egzekucji.
Przypominamy, e Rosja Sowiecka mimo paktu o nieagresji zaatakowa a Polsk
i rozdzieli a j  wraz z nazistowskim naje dzc - e Kreml wyda  rozkaz
zamordowania 25 tysi cy polskich oficerów i podoficerów, je ców wojennych-
e masowe aresztowania i egzekucje obywateli polskich trwaj  bez przerwy. Do

dzi  nic nie wiemy o losie Kardyna a Prymasa Wyszy skiego. Wyra amy
przekonanie, e Konferencja w Caracas przedsi we mie kroki, by ukróci
dzia alno  komunistyczn  w doczeka  si  rowów zape nionych trupami tak jak
Katy  Po udniowej Ameryce i nie dopu ci, aby ten kontynent”. Tekst depeszy
zosta  opublikowany w najwa niejszych dziennikach chilijskich28.

Przewodnicz cy X Konferencji Mi dzyameryka skiej Aureliano Otane
podzi kowa  za otrzyman  depesz  ks.M.Poradowskiemu. W niedziel  28 marca
1954 r. w czternast  rocznic  sowieckiej zbrodni w Katyniu biskup polowy
Teodore Eugonin w asy cie polskich ksi y odprawi  a obn  msz  w. a po niej
egzekwie przy symbolicznej trumnie okrytej polsk  flag  z kirem. wi tynia by a
przybrana flagami polskimi i chilijskimi.. Uroczysto ci rocznicy Konstytucji
3 Maja odby y si  2 maja, w Kolegium Salezjanów. Msz  celebrowa  i wyg osi
kazanie Nuncjusz Apostolski ks.Arcybp Sebastian Baggio w asy cie polskich
ksi y. Na nabo e stwie by  równie  Prymas Chile, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego i delegaci wszystkich komitetów narodów zza elaznej kurtyny
z delegacj  Rosjan w cznie. Dokumentacja fotograficzna z uroczysto ci zosta a
zamieszczona na amach „Polaka w Chile”. W auli kolegium odby a si

27 PCh. Nr 16, 1953, s.6.
28 PCh. Nr 20, 1954, s.8.
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akademia. Honorowe miejsca zaj li Nuncjusz, Kardyna , a obok nich
reprezentanci ambasad: Belgii, Holandii, Kanady i Niemiec. Akademi
rozpocz y d wi ki poloneza as-dur Chopina. Go ci powita  Delegat Rz du RP,
a przemówienie w j. polskim i hiszpa skim wyg osi  ks. prof. S. Wójcicki.
W dalszej cz ci akademii zabierali g os przedstawiciele kolonii
czechos owackiej, w gierskiej i chorwackiej, podkre laj c braterstwo uczu  tych
narodów z narodem polskim. W imieniu s owackich kombatantów gen. Józef
Parcan przys a  serdeczny list, z okazji rocznicy 3 Maja. Zgodnie z yczeniem
Komisji G ównej Skarbu Narodowego, rozpocz to w Chile zbieranie sk adek na
Skarb Narodowy. W dniu 15 maja zosta a otwarta biblioteka polska
i wypo yczalnia ksi ek29.

Poczta chilijska w 1954 r. wyda a znaczek pocztowy po wi cony
Ignacemu Domeyko z okazji 150. rocznicy jego urodzin. Na znaczku znajduje si
jego portret oraz napis „Ignacio Domeyko 150 Aniversario de su Nacimento
1802-1952”. Duszpasterz Polonii w Santiago ks. prof. S. Wójcicki zainicjowa
akcj  ufundowania polskiego sztandaru, w wydanej w zwi zku z tym odezwie
czytamy: „Od wielu lat Polonia chilijska d y do ufundowania dla swej
organizacji sztandaru. Nadesz a ta chwila i yczenia w szybkim tempie zostan
wykonane. W Roku Maryjnym, odb dzie si  akt po wi cenia Symbolu Polski.
Na barwach z czystego jedwabiu widnie  b dzie z jednej strony Matka Boska
Cz stochowska, a z drugiej Orze  Bia y w koronie, za  g owica drzewca b dzie
posiada  nasad  z l ni cego metalu z or em polskim. Sztandar b dzie w asno ci
wszystkich Polaków. Jeszcze zmuszeni b dziemy przechodzi  w bliskiej
przysz o ci przez chwile walk i cierpie , ale po ci kich zmaganiach i po
krwawej unie powstanie Polska wolna i zwyci ska, pi kna jak srebrzysty
ksi yc, ja niej ca jak s o ce i radosna jak kwiaty wiosenne. Na dzie
zwyci stwa i wolno ci trzeba nam si  przygotowa . Wówczas z u miechem
rado ci spogl da  b dziemy na sztandar ufundowany po wi ceniem i hojn
ofiar .” Odezwa podpisana zosta a przez duszpasterza Polonii i Prezesa
Zjednoczenia30.

W pierwsz  rocznic  uwi zienia Prymasa Polski Kardyna a Stefana
Wyszy skiego przez narzucony Polsce re ym komunistyczny, Polonia
w Santiago poruszy a opini  ca ej Republiki Chilijskiej. Duszpasterz Polonii,
Prezes Zjednoczenia i Delegat Rz du RP, rozes ali do prasy, radia i wszystkich
biskupów-ordynariuszy w Chile i wszystkich parafii, szczegó owy yciorys
uwi zionego Prymasa wraz z informacj  o jego dzia alno ci i okoliczno ciach
aresztowania, na tle prze ladowania Ko cio a w Polsce. Na ich podstawie prasa
chilijska opublikowa a szereg artyku ów o bohaterskiej postawie i m cze stwie
Kardyna a Wyszy skiego, umieszczaj c jednocze nie jego fotografi . Stacje

29 PCh. Nr 21, 1954, s.7-8.; Nr 23, 1954, s.13.
30 PCh. Nr 25, 1954, s.1, 8.
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radiowe chilijskie po wi ci y równie  wiele miejsca w swych audycjach tragedii
Polski i jej Prymasa. Wielu ordynariuszy w ca ym pa stwie wyda o listy
pasterskie, wzywaj c wiernych do modlitw za rych e uwolnienie Kardyna a
Wyszy skiego i okupowanej Polski. Prymas Chile Kardyna  Jose Caro
Rodriguez pierwszy og osi  list pasterski wzywaj cy do mod ów o wolno  dla
kardyna a Wyszy skiego i ciemi onej przez Rosj  Polski. Centralne
uroczysto ci odby y si  28 wrze nia 1954 r. w ko ciele Matki Bo ej w Santiago.
Kardyna  Caro odprawi  uroczyst  msz  w. w asy cie du ej liczby
duchowie stwa oraz wyg osi  wzruszaj ce kazanie. W mocnych s owach
przedstawi  tragedi  narodu polskiego wydanego przez traktaty mi dzynarodowe
w r ce nieprzyjaciela i zanalizowa  podst pne metody dzia ania komunistów,
fabrykowanie procesów i oskar anie duchownych o „zdrad ” narodu czy
pa stwa. Dostojny kaznodzieja podkre li  niemo no  obronienia si  przed
oszczerczymi oskar eniami pod panowaniem komunizmu, jak te  podj cia
jakiejkolwiek obrony w prasie katolickiej, bowiem wobec braku wolno ci s owa
w krajach zagarni tych przez Rosj , prasa taka istnieje tylko teoretycznie.
Nabo e stwo, z którego sprawozdanie og osi a wi kszo  dzienników
sto ecznych, zgromadzi o Polaków oraz t umy spo ecze stwa chilijskiego. Wzi li
w nim udzia  tak e przedstawiciele rz du, organizacji spo ecznych, poczty
sztandarowe szkó , cz onkowie korpusu dyplomatycznego i delegacje kolonii
chorwackiej, czeskiej, rosyjskiej, s owackiej i w gierskiej31.

Polski fotografik w Chile Bogus aw Borowicz otrzyma  propozycj
z Uniwersytetu w Concepcion wykonania dokumentacji fotograficznej
ilustruj cej rozwój Chile we wszystkich jego aspektach, przede wszystkim
krajobrazu, historii, architektury, wykonanie zdj  z ca ego Chile. Za swe prace
otrzyma  z oty medal na mi dzynarodowej wystawie fotograficznej w Baltimore
USA, Grand Prix na mi dzynarodowej wystawie w Santiago, szereg nagród na
wystawach fotografiki chilijskiej. Wyk ada  na wydziale fotografii
i kinematografii Uniwersytetu Katolickiego32.

Manifestacje w Chile wobec wydarze  w Poznaniu 1956 r.

Wydarzenia pozna skie do g bi poruszy y w Chile nie tylko Polaków,
ale ca e spo ecze stwo chilijskie. Zjednoczenie Polaków razem z Polsk  Misj
Katolick  i Delegatur  Skarbu Narodowego na pierwsz  wie  o represjach
w adz zastosowanych wobec bezbronnej ludno ci Poznania natychmiast
zareagowa y szeregiem manifestacji. W dniu 30 czerwca wys ano telegram w tej
sprawie do prezydenta USA Dwighta Eisenhowera. W dniu 1 lipca odprawiono
nabo e stwo a obne za spokój dusz pomordowanych robotników pozna skich.

31 PCh. Nr 27, 1954, s.12.
32 PCh. Nr 30/31, 1955, s.9.
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W dniu 2 lipca odby o si  zebranie protestacyjne chilijskiej partii katolickiej,
napi tnowano reakcj  komunistycznego re imu warszawskiego wobec s usznych
wyst pie  robotników pozna skich. W dniu 7 lipca odby a si  manifestacja
w lokalu Zjednoczenia Polaków. Przemawiali o wypadkach pozna skich
ks. M. Poradowski, Delegat Skarbu Narodowego i prezes Instytutu Kultury
Polskiej w Chile.

W niedziel  8 lipca odby a si  wielka manifestacja religijna: uroczyste
nabo e stwo a obne za ofiary wydarze  pozna skich oraz za wszystkich
Polaków zabitych w walce o odzyskanie niepodleg o ci Polski. Ogromna
wi tynia Gratitud Nacional by a przepe niona. Udzia  wzi li dyplomaci,

pos owie i senatorowie, reprezentanci organizacji spo ecznych i kulturalnych,
przedstawiciele prawie wszystkich zwi zków zawodowych oraz liczne delegacje
emigrantów z krajów zza elaznej kurtyny. Katafalk przykryty polsk  flag , ton
w kwiatach, sk adanych przez organizacje i zwi zki. Wieniec Zjednoczenia po
nabo e stwie zosta  z o ony na grobie Nieznanego o nierza, co da o okazj  do
nowej publicznej manifestacji. Msz  w. odprawi  ks. prof. Szymon Wójcicki,
prezes Zjednoczenia. Kazanie po hiszpa sku wyg osi  ks. prof. Bruno
Rych owski, rektor Polskiej Misji Katolickiej. Kazanie to by o nadawane
wielokrotnie przez szereg rozg o ni radiowych w ca ym Chile.

W dniu 12 lipca w sali Klubu Fernandez Concha odby o si  wielkie
zebranie-manifestacja dla spo ecze stwa chilijskiego. W prezydium stan  poczet
sztandarowy Zjednoczenia Polaków, wspania e przemówienie wyg osi  dr Sergio
Fernandez Larrain. By y senator, znany przyjaciel Polski, jeden
z najwybitniejszych polityków chilijskich, odznaczony zaraz po wojnie przez
rz d polski na uchod stwie w Londynie orderem Polonia Restituta za obron
spraw Polski w parlamencie chilijskim w czasie wojny. Na tle historii Polski
i ostatniej wojny, mówca przedstawi  tragedi  narodu polskiego pozbawionego
wolno ci i znaczenie w wymowie manifestacji robotników pozna skich. Gdy
dr Sergio Fernandez oddawa  ho d Narodowi Polskiemu, gdy opowiada
o walkach wrze niowych, o Katyniu, Powstaniu Warszawskim i o ostatniej
masakrze robotników polskich w Poznaniu, prawie wszyscy na Sali mieli zy
w oczach. Dla lepszego informowania spo ecze stwa chilijskiego o obecnej
sytuacji w Polsce Zjednoczenie Polaków powo a o do ycia „Servicio
Informativo”, które w setkach egzemplarzy zaopatrywa o pras , radio i zwi zki
zawodowe w materia  informacyjny. Praktyczne znaczenie tego serwisu, by o
widoczne: prasa chilijska pisa a du o o wydarzeniach pozna skich i o ogólnej
sytuacji politycznej Polski, a najwa niejsze zwi zki zawodowe wypowiada y si
w specjalnych protestach i manifestach33.

33 PCh. Nr 39, 1956, s.10.
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Obchody w Chile trzechsetlecia lubów Jana Kazimierza

Dnia 15 sierpnia 1956 r. obchód wi ta „cudu nad Wis ” zosta
po czony z obchodem 300. lecia lubów Jana Kazimierza i obioru NMP
Królow  Korony Polskiej. Z tej okazji Polonia w Chile ufundowa a obraz Matki
Boskiej Cz stochowskiej, którego po wi cenie sta o si  g ównym punktem
uroczysto ci. Aktu po wi cenia dokona  Nuncjusz Apostolski ks. Arcybiskup
Sebastian Baggio, nast pnie odprawi  msz  w. i wyg osi  kazanie, którego tekst
w ca o ci zamie ci  „Polak w Chile” w numerze 40. Wspó celebrowa o polskie
duchowie stwo niemal z ca ego kraju. Uroczysto  ta odby a si  w ko ciele
Nuestra Senora de la Victoria, gdzie te  na stale zawieszono obraz. W przeddzie
uroczysto ci ks. prof. Bruno Rych owski przemawia  przez radio do
spo ecze stwa chilijskiego o rocznicy „cudu nad Wis ” i 300. leciu lubów Jana
Kazimierza. Przez radio nadano tak e kazanie nuncjusza. Prasa chilijska
zamie ci a obszerne sprawozdania z tej uroczysto ci, ilustrowane fotografiami.

W historii emigracji polskiej w Chile obchód 15 sierpnia by
niew tpliwie wydarzeniem najwi kszym i najbardziej wzruszaj cym. Jak e
wymownym jest sam fakt ufundowania, ze sk adek zebranych wy cznie w ród
Polaków, obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, przebogato przyozdobionego
drogocennymi kamieniami i bi uteri . Ofiary sk adali niemal wszyscy Polacy
zamieszkali w Chile. Zbiórka na ten cel nie napotyka a trudno ci. Wzruszaj c
by a ofiarno  osób niezamo nych, a zw aszcza ma ych dzieci, które przez d ugie
miesi ce robi y oszcz dno ci i odmawia y sobie s odyczy czy rozrywki, aby móc
zebra  wi ksz  sum  pieni dzy. Sposób ufundowania obrazu Matki Boskiej
Cz stochowskiej by  wiadectwem ywej wiary, g bokiej mi o ci, a nade
wszystko zapewne niezachwianej ufno ci emigracji polskiej do Królowej Polski.

Ciekawym zbiegiem okoliczno ci, Nuncjusz Apostolski po wi ci  swe
kazanie w a nie analizie cnoty nadziei, jak  od wieków yje Naród Polski. I je li
tak g boko wzruszy  obecnych, je li s ów jego s uchano z takim napi ciem
i uwag , je li po tylu twarzach p yn y zy-to chyba dlatego, e natchniony
mówca trafi  w sedno prze y  Polaków. Cnota nadziei tyle razy w ci gu dziejów
ratowa a naród od zag ady, czy to w czasie „potopu” szwedzkiego, czy to
w czasie najazdu bolszewickiego, za amanego przez „cud nad Wis ”, czy to
w okresie ostatniej wojny, czy to wreszcie w obecnej chwili. Dla wszystkich
bior cych udzia  w uroczysto ci ojciec w. nades a  odpust zupe ny oraz d ugi
telegram z b ogos awie stwem i z wyrazami rado ci, e Polonia chilijska okazuje
wierno  i mi o  swej Niebieskiej Królowej. Telegram odczyta  osobi cie
Nuncjusz. Drugi telegram ks. arcybp. J. Gawliny odczytany zosta  przez Rektora
PMK Rych owskiego. Wszystkie telegramy zosta y wydrukowane na amach
„Polaka W Chile”34.

34 PCh. Nr 40, 1956, s.21-22.
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Artyku y o tre ci religijnej

„Polak w Chile” by  czasopismem narodowo-katolickim. Zamieszcza
dokumenty papieskie i artyku y na ró ne tematy religijne. W wigili  Bo ego
Narodzenia 1952 r. papie  Pius XII wyg osi  45. minutowe przemówienie
wigilijne do narodów ca ego wiata w 23 ró nych j zykach. W or dziu
skoncentrowa  swe my li przede wszystkim na sprawach spo ecznych,
stosunkowo krótko wspomnia  o prze ladowaniach Ko cio a zza elazn  kurtyn .
Papie  podda  krytycznym rozwa aniom tak system komunistyczny jak
i kapitalistyczny. Z punktu widzenia spo ecznego i moralnego i stwierdzi , e
aden z nich nie przynosi ludzko ci oczekiwanego szcz cia. Obydwa systemy,

jeden w wi kszym, drugi w mniejszym stopniu, zabijaj  osobowo  ludzk ,
zbytnio podkre laj  stron  materialn  i opieraj  szcz cie ludzkie na rozwoju
technicznym. Papie  o wiadczy , e pomimo nadludzkich wysi ków odbudowy
wojennych zniszcze  miliony ludzi w dalszym ci gu znajduje si  w n dzy
i podnosi b agalnie r ce w oczekiwaniu pomocy. Pe ny tekst wydrukowa
omawiany periodyk35.

W dniu 12 stycznia 1953 r. odby  si  konsystorz, na którym Pius XII
mianowa  24 nowych kardyna ów, w ród nich Prymasa Polski Stefana
Wyszy skiego. W przemówieniu papie  kategorycznie odrzuci  oskar enia
komunistyczne, skierowane przeciwko niemu i Stolicy Apostolskiej z okazji
nominacji dwóch kardyna ów zza „ elaznej kurtyny”. Papie  wymieni  kardyna a
Alojzego Stepinaca oraz kardyna a Stefana Wyszy skiego, którzy z powodu
totalitarnych rz dów nie mogli przyby  do Rzymu na obrady konsystorza. Ojciec
w. wypowiedzia  si  o prymasie Wyszy skim w nast puj cych s owach:

„Jeszcze inny wielki ból nape nia nasz  dusz . Przed kilku dniami
czcigodny nasz brat Stefan Wyszy ski, arcybiskup Gniezna i Warszawy,
powiadomi  nas krótk  depesz , i  nie mo e przyby  do tego ukochanego miasta,
chocia  tego gor co pragnie. Powody nie przybycia jego dot d nie s  nam znane.
Pomimo to, jest rzecz  ca kowicie pewn  i pragniemy, aby wszyscy o tym
wiedzieli, e gdy zdecydowali my si  podnie  arcybiskupa Wyszy skiego do
godno ci purpury kardynalskiej, uczynili my to nie tylko dlatego, by da
wysokie uznanie Arcybiskupowi, tak bardzo zas u onemu dla Ko cio a, ale
równie  dlatego, by da  pe ne uznanie i wiadectwo naszej gor cej i ywej
zawsze ojcowskiej mi o ci dla najszlachetniejszego Narodu Polskiego, który na
kartach historii chrze cija stwa wypisa  nawet w trudnych i burzliwych czasach,
rozdzia y ja niej cej chwa y”36.

Wielkanocny numer 9 periodyka zawiera fragment ostatniego przed
mierci  or dzia wielkanocnego Augusta Kardyna a Hlonda. A tak e m.in.

35 PCh. Nr 6, 1953, s.5.
36 PCh. Nr 7, 1953, s.1.
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wiersz pt.”Wielkanoc” Zofii Bogdanowiczowej, artyku  pt. „Wielkanoc nasz
pociech  i nadziej ”, ks.S.Wójcickiego, ycie, dzia alno  arcybiskupa Jana
Cieplaka, opiekuna sierot, aposto a carskiej i sowieckiej Rosji. Cierpia  liczne
prze ladowania za wiar  katolick , dwuletnie wi zienie w Petersburgu
i Moskwie, skazany zosta  na mier  przez rozstrzelanie. Arcybiskup Cieplak na
skutek protestów rz dów pa stw europejskich i Stanów Zjednoczonych zosta
wydalony z Rosji Sowieckiej. Dalsza dzia alno  w Polsce i Stanach
Zjednoczonych opisana zosta a w ciekawym artykule w jednym z numerów
„Polaka w Chile”37.

Na osobne omówienie zas uguj  artyku y zamieszczane przez ks. prof.
dr. Szymona Wójcickiego, duszpasterza Polonii w Chile. W artykule pt. „Symbol
Polski” stwierdzi  m.in., i  naród polski dba  o swój sztandar, walczy  o niego,
kocha  go i strzeg , jak renic  swego oka. Nie pozwala  go sobie wydrze ,
z dum  pragn  go zawsze widzie  swobodnie powiewaj cy w przestworzach.

Analiz  problematyki wieckiej prasy odnajdujemy w zarysie w artykule
pt. „Warto  prasy polskiej”. My l dziennikarska – czytamy w nim – obecnej
doby prze ywa faz  przesytu si . Wzmaga si  liczebnie, krzepnie wewn trznie,
szuka nowych form. Rozwój prasy wymaga znacznego nak adu si , rodków,
materialnych, energii twórczej. Dzisiaj istniej  prawdziwe kolosy prasowe.
Warto  prasy staje si  nie do przecenienia. Porywa za sob  masy czytelników,
jest drogowskazem dla tych, co zawsze pragn  kroczy  ku nowym zdobyczom.
Pismo tylko wtedy pe ni sw  powinno , je eli s u y rzetelnie dobrej sprawie
i postuluje równe post powanie tak w yciu prywatnym, jak spo ecznym,
i w polityce. Dobre pismo-to siew Boga i Ojczyzny. Kto przeliczy, ile my li
i uczu  podnios ych rozbudzi a w milionach Polaków literatura polska? Kto
zdo a odmierzy  nat enia ducha katolickiego i polskiego jakie wywo a a
w narodzie naszym w dniach d ugiej niewoli politycznej, gdy nad nami panowali
zaborcy? Niew tpliwie, znana zaci to  ludu polskiego w obronie wiary
i polsko ci w tytanicznych zmaganiach tych ostatnich lat, w du ej mierze, rodzi
si  pod wp ywem czytania i wg biania si  w my li pisarzy polskich. Ka dy
Polak powinien umie  oceni  znaczenie polskiego s owa drukowanego – oto
g ówne my li wynikaj ce z tekstu artyku u.

Rok Maryjny w 1954 r. zosta  opisany w ciekawym artykule
ks. Wójcickiego, zatytu owanym „Sojusz na dobr  i z  dol ”. Matce Boskiej
Ostrobramskiej i Matce Boskiej Zwyci skiej z Kozielska po wi cono artyku y
w dwóch numerach 18 i 20. Pierwszy zamieszcza opisy M.B. Ostrobramskiej
w poezji lat ostatnich, w opracowaniu Józefa Podró nego. W artykule pt.
„Z d utem przez Rosj ” Tadeusz Zieli ski szczegó owo opisa  powstanie rze by
i jej w drówk  z Kozielska a  do Londynu w latach 1939-1950. Wszystkie
numery omawianego periodyku ukazuj ce si  w kwietniu i grudniu na

37 PCh. Nr 9, 1953, s.2-7.
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pierwszych stronach zamieszcza y sceny Zmartwychwstania i Bo ego
Narodzenia, a w rodku tekst or dzia Piusa XII i listy pasterskie ks. abp. Józefa
Gawliny, opiekuna polskiej emigracji38.

Rocznice narodowe

„Polak w Chile” opisywa  szczegó owo obchodzone rocznice narodowe
jak: 3 Maja, bitw  o Monte Cassino, 15 sierpnia „cudu nad Wis ”, wybuchu
powstania warszawskiego, drugiej wojny wiatowej i ataku Armii Czerwonej
17 wrze nia 1939 r. na Polsk , dzie  Niepodleg o ci 11 listopada, powstania
styczniowego i listopadowego, rocznice urodzin czy mierci Józefa Pi sudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego J. Paderewskiego.

Rocznica 3 Maja (1791-1953) by a uroczy cie obchodzona w Chile.
W Odezwie Delegata Rz du R.P. Edwarda Wiche-Zarzyckiego do Polaków
w Chile czytamy m.in..: „Z czeni jedno ci  my li i czynem walki winni my
Rodakom, co cierpi  pod jarzmem komunistycznym, nie  wiadectwo naszej
z nimi czno ci i wiary g bokiej serc naszych i wolne jutro. Nasze pragnienie
wolnej Polski i konieczno  przywrócenia Jej majestatu w ród wolnych narodów

czy nas i brata w tej przybranej ojczy nie Chilijskiej, której wdzi czni jeste my
za jej wspania omy lno  z jak  pozwala nam walczy  o nasz  spraw . W dniu
kiedy my li nasze cz  si  w tym obchodzie wi ta Narodowego zwracamy si
do wszystkich Polaków w Chile, aby skupili si  wokó  prawowitych W adz
Rzeczypospolitej, które nigdy nie zaprzesta y walki o wi t  spraw , a w tym
kraju czmy nasz wysi ek w Zjednoczeniu Polaków w Chile, które jest domem
ka dego Polaka”.

Z kolei opiekun emigracji polskiej ks. abp Józef Gawlina przes a
„Odezw  na wi to Narodowe Trzeciego Maja”, w której m.in. czytamy: „Lenin
napisa , e chrze cija stwo i komunizm stan  naprzeciw sobie do walki
rozstrzygaj cej, to znaczy, e ostateczne ich spotkanie odb dzie si  tylko
w miertelnym pojedynku, wszystkie inne pozory s  tylko fazami
przygotowawczymi, zw aszcza takimi, aby udzi  chrze cijan i znale
sojuszników komunizmu w obozie chrze cija skim, a wi c zdrajców. Znalaz szy
ich obecnie w szeregach tzw. »re imowych katolików« i garstce zbuntowanego
kleru, przez wrogów wiary »patriotami« nazwanej, chce komunizm przez nich

38 PCh. Nr 13, 1953 s.4-5.; Nr 14, 1953 s.13-14.; Nr 18, 1954 s.3.; Nr 20, 1954 s.1-3.; Nr 22, 1954
s.2-3.; Nr 25, 1954 s.5-7.; Ks. prof. dr Szymon Wójcicki SDP. Sko czy  nowicjat salezja ski
w Polsce. W 1924 r. przyby  do Chile, tu uko czy  studia, wi cenia kap a skie otrzyma
w 1934 r. Wyk ada  matematyk  i religi  w zak adach OO. Salezjanów. By  prawdziwym
aposto em tubylców, prowadzi  cz sto misje w pó nocnych Chile. Barwnie opisywa  swoje
podró e misyjne w czasopismach emigracyjnych. By  inicjatorem i za o ycielem Kaplicy
Polskiej i Domu Polskiego w Santiago. Przez d ugie lata pe ni  funkcj  Rektora Polskiej Misji
Katolickiej w Chile. By  duszpasterzem Kolonii Polskiej w Santiago. Przez szereg lat nale a  do
kolegium redakcyjnego czasopisma „Polak w Chile”, Urba ski, t.2, s.199.
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w a nie dokona  rozk adu wewn trznego, rozbicia jedno ci Ko cio a i przeci cia
w z ów cz cych Polsk  ze Stolic  Piotrow . Komunizm gardzi, lecz pos uguje
si  nimi. Gdyby zadanie spe nili, odrzuci ich cynicznie, albowiem pokonuje on
ofiary jedn  po drugiej i jedn  przez drug . Kto ju  nie potrzebny, zostaje
zlikwidowany. Powodowany pro bami ca ej Emigracji, po wi cam dzie
Trzeciego Maja i ca y miesi c maryjny na modlitw  i pokut . Nie b dzie brata na
uchod stwie, który by braciom w kraju odmówi  modlitewnej pomocy
w miertelnym zmaganiu”39.

W 14. rocznic  najazdu Armii Czerwonej na Polsk  Prezydent
Rzeczypospolitej August Zaleski wyda  „Or dzie do Polaków” w którym
czytamy: „Wschodni s siad nasz-zawsze dny ekspansji-najpierw sprzymierzy
si  z Niemcami, aby dokonawszy nowego rozbioru Polski podzieli  panowanie
nad wiatem mi dzy komunizm i nazizm. A nast pnie potrafi  przekona  naszych
sprzymierze ców, e z równ  lojalno ci  gotów jest podzieli  wiat pomi dzy
komunizm a demokracj . Obecnie obietnic  i gro b -pozornymi ust pstwami
i potrz saniem bomb  wodorow  przy krzykliwej pogardzie pokojowej,
imperializm komunistyczny stara si  zyska  na czasie, aby zorganizowa
i uzbroi  setki milionów ludzi, którzy stanowi  jego sfer  wp ywów zgodnie
z uk adami tehera skim i ja ta skim i da  mo no  ruchom komunistycznym
wzmocni  si  w pa stwach zachodnich. Zadaniem uchod stwa i naczelnym
obowi zkiem w adz legalnych Rzeczypospolitej jest robi  wszystko, co jest
w ich mocy, aby gdy nadejdzie chwila rozstrzygni  politycznych w Europie

rodkowo-Wschodniej, prawa i interesy Polski by y w pe ni zagwarantowane”40.
Majowy numer „Polaka w Chile” wydany w 1954 r. po wi cony zosta

dziesi tej rocznicy zwyci stwa or a polskiego na Monte Cassino (1944-1954).
W redakcyjnym artykule autor napisa  z dum  i rado ci : „ ledzili my map
frontu w oskiego: »Armia Andersa bije si  i zwyci a« – »Drugi Korpus idzie
wci  naprzód-nie uznaje adnych przeszkód«. S owa te s ysza o si
powszechnie. A my yli my jego zwyci stwami i wiadomo ci  twardej drogi,
jak  do nich doszed  z wi zie  i obozów sowieckich. Polacy ruszyli na
niezdobyte i obfite niwo mierci zbieraj ce Monte Cassino. Malej  nagle
codzienne  emocje,  za  które  te  p aci o  si  w  kraju  yciem.  Monte  Cassino
z magnetyczn  si  przyci ga o my li. e nasi zwyci - nikt nie w tpi”.
Redakcja zamie ci a tak e okoliczno ciowe wiersze: Jana Rostworowskiego
pt., „Chwa a Zwyci zcom” i Jana Lechonia „Cassino”. Zamieszczono szereg
zdj  i rysunków klasztoru na Monte Cassino, historycznego momentu zatkni cia
zwyci skiej flagi polskiej na jego murach, reprodukcj  portretu gen. W adys awa
Andersa41.

39 PCh. Nr 10, 1953, s.1, 3-6.
40 PCh. Nr 14, 1953, s.1-2.
41 PCh. Nr 41, 1954, s.5-8
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Na amach „Polaka w Chile” nie zabrak o artyku ów po wi conych
wybitnym Polakom. Omówiono dzia alno  Ignacego Paderewskiego, Romana
Dmowskiego, Józefa Pi sudskiego. Wydrukowano tekst przemówienia marsza ka
wyg oszonego we Lwowie w 1923 r. „O o nierzu Polskim”, artyku  gen. Bora-
Komorowskiego o 10. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zamieszczono wybór
poezji powsta czej, pisane na gor co niemal dos ownie w przerwach mi dzy
jedn  a drug  akcj  bojow . Z artyku u pt. „Zwyci stwo nad bolszewikami
w roku 1920”, dowiadujemy si , e gdy w sierpniu Armia Polska pod murami
Warszawy rozprawia a si  z bolszewizmem, w miastach niemieckich odbywa y
si  potajemne przygotowania agentów komunistycznych do utorowania
bolszewizmowi drogi do przej cia kontroli nad rodkowo-zachodni  po aci
Europy42.

Z ycia emigracji

W ka dym numerze „Polaka w Chile” znajdujemy informacje dotycz ce
dzia alno ci polskiej emigracji w ró nych krajach. Sprawa polska na terenie
mi dzynarodowym sta a si  yw  i aktualn , po o wiadczeniach kandydatów na
prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec delegacji Kongresu Polonii
Ameryka skiej, e walczy  b d  o oswobodzenie Polski. Na zjedzie
kombatantów ameryka skich w Nowym Jorku gen. Eisenhower o wiadczy :
„Nadszed  czas, aby dotychczasowa polityka powstrzymania komunizmu zosta a
zast piona polityk  aktywn . Musimy powiedzie  jasno, i  nie spoczniemy
dopóki Rosja nie ust pi do swych dawnych granic, a krajom, które dzi  ma pod
swym jarzmem nie zostanie przywrócona wolno ”. Uchwalone rezolucje
i mocne o wiadczenie gen. Eisenhowera, wywo a o echa w prasie ca ego
wiata43.

Prezes Rady Ministrów i jednocze nie Minister Obrony Narodowej RP
gen. Roman Odzierzy ski, na zapytanie PAT, czy Polskie Si y Zbrojne na
Zachodzie winny by  odbudowane, odpowiedzia : „Zostali my na obczy nie dla
walki o spraw  polsk . Podniesienie zatem polskich sztandarów wojskowych na
zachodzie w wypadku konfliktu zbrojnego mi dzy wolnym wiatem a Sowietami
jest obowi zkiem emigracji”. W ci gu roku 1951 Rz d Polski na posiedzeniach
pod przewodnictwem Prezydenta RP ustali  tezy w sprawie odtworzenia Polskich
Si  Zbrojnych. Gen. W. Anders zosta  upowa niony do prowadzenia potrzebnych
akcji44.

Katolicki O rodek Wydawniczy „Veritas” w Londynie przyst pi  do
wydawania dzie  literackich w serii „Biblioteka Polska”. W ostatnich latach
bowiem dawa  si  odczuwa  coraz wi kszy brak na rynku emigracyjnym dobrej

42 PCh. Nr 23, 1954, s.10-11, 20; Nr 25, 1954, s.2-4.
43 PCh. Nr 1, 1952, s.8-9.
44 PCh. Nr 1, 1952, s.10.
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ksi ki polskiej. Ksi ki z Polski, które re im przerzuca  na Zachód, by y
przepojone propagand  marksistowsk  i nie nadawa y si  do czytania przez
spo ecze stwo emigracyjne, ksi ek polskich wydawanych na zachodzie by a
znikoma ilo . Pod has em „Sprawiedliwo  dla Polski” Kongres Polonii
Ameryka skiej rozpocz  tygodniowe audycje radiowe w j zyku angielskim
nadawane przez czterna cie rozg o ni w ró nych miastach Stanów
Zjednoczonych. Audycje te omawia y sprawy polskie, walk  z komunizmem
i zadania Kongresu. W adze francuskie zakaza y rozpowszechniania na ca ym
terytorium Francji miesi cznika w j zyku polskim „Prawo Ludu”, wydawanego
przez komunistyczn  central  zwi zków zawodowych. Na amach dziennika
montrealskiego „The Gazett” dr Adam Bromke zamie ci  list domagaj cy si
utworzenia polskiej sekcji w radio kanadyjskim. Canadian Broadcasting
Company nie posiada  sekcji polskiej na wzór dawno ju  istniej cych programów
czeskiego, rosyjskiego, ukrai skiego i innych. Bromke umotywowa  konieczno
utworzenia sekcji polskiej potrzebami miejscowej Polonii, a tak e interesem
oficjalnej linii kanadyjskiej polityki antykomunistycznej. S uszno  postulatów
polskich zosta a zrozumiana i poparta przez kanadyjsk  opini  publiczn , a tak e
by a szeroko komentowana w parlamencie i w prasie45.

Z inicjatywy Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Londynie,
organizacje polskie w Anglii przyst pi y do przygotowania dzia a
manifestacyjnych na wiecie przeciw prze ladowaniom Ko cio a w Polsce,
których jaskrawym przejawem by  dekret re imu o kontroli pa stwa nad
administracj  ko cieln . W siedzibie Instytutu 25 lutego 1953 r. odby a si
wspólna konferencja przedstawicieli organizacji spo ecznych pod
przewodnictwem prezesa J. Bali skiego Jundzi a oraz w obecno ci
przedstawicieli w adz duchownych. Zebrani uzgodnili przede wszystkim
potrzeb  mod ów publicznych za Ko ció  w Polsce, a nast pnie konieczno
zorganizowania manifestacji w wolnym wiecie. Wybrano specjaln  komisj , do
której weszli: Dunin Borkowski ze Zjednoczenia Polskiego w Anglii,
B. He czy ski ze wiatpolu, J. Kisielewski z „Veritasu”, ks. pra . Cie ski, jako
asystent ko cielny oraz J. Bali ski, B. Podoski, Podhorski i Wasiuty ski
z Instytutu. Wnioski z zebrania J. Bali ski przedstawi  ks. abp. J. Gawlinie
w Rzymie46.

Polonia w Chicago dnia 22 marca 1953 r. urz dzi a wielk  manifestacj
przeciwko prze ladowaniu Ko cio a w Polsce. Do tysi cznych t umów
przemawia  gen. broni Kazimierz Sosnkowski. Powiedzia  m.in. „Patrz
z g bokim wzruszeniem na tysi czne rzesze Wasze, które zesz y si  tutaj ze
wszystkich zak tków tego olbrzymiego miasta, by wzi  cia em i dusz
w pot nej manifestacji. Dzisiaj w dalekiej Polsce, po rozgromieniu aktywnych

45 PCh. Nr 7, 1953, s.7.
46 PCh. Nr 9, 1953, s.10.
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elementów niepodleg o ciowych i resztek Armii Krajowej, po zlikwidowaniu
niezale nych stronnictw politycznych, po zniszczeniu warstwy niezale nej
inteligencji, po zdeptaniu wszystkiego, co jest przesz o ci , tradycj
i ukochaniem duszy polskiej, po zakuciu w kajdany niezale nej nauki i sztuki, po
totalitarnym opanowaniu ycia gospodarczego i spo ecznego-przychodzi kolej
szturmu na ostatnie sza ce i na dusz  m odzie y polskiej, a przede wszystkim na
ow  redut  najsilniejsz - wi ty Ko ció  Katolicki.

Zebrali my si  tutaj, by wobec ca ego wolnego wiata z najg bszym
przekonaniem zaprotestowa  przeciwko okrutnym prze ladowaniom Wiary
i Ko cio a w Polsce. Mamy nadziej , e echa naszej dzisiejszej manifestacji dotr
do Starego Kraju. W tych czasach, gdy nasi bracia i siostry nasze w Polsce trwaj
samotnie w obronie duszy, narodu, wiadomo , e my tutaj w najliczniejszym
ameryka sko-polskim o rodku czymy si  z nimi sercem i my l
i o wiadczamy, e nigdy nie zostan  zapomniani i opuszczeni, na pewno b dzie
dla nich pokrzepieniem i doda im otuchy. A pociecha i pomoc duchowa s
przede wszystkim niezb dne w tej walce, któr  s usznie nazwa  mo na walk
mierteln , gdy  o ycie i o mier  dusz polskich w niej chodzi. My za , ze swej

strony, l c s owa mi o ci naszym prze ladowanym braciom, wznosimy za nich
mod y do Boga; ufajmy w Opatrzno  i pami tajmy, wierzmy i wiedzmy, e
naród polski, e lud polski, gdy walczy o Wiar  wi t  jest niepokonany. Ile  to
razy w dziejach nie tylko naszego narodu, ale i ca lej ludzko ci widzimy, jak si a
duch triumfuje nad pot g  materialn  i odnosi zwyci stwa.” Ca y tekst
przemówienia zosta  wydrukowany na amach „Polaka w Chile”47.

Akcja w sprawie przywrócenia krzy a usuni tego z god a pa stwowego
po zamachu majowym otrzyma a poparcie opiekuna uchod stwa polskiego
ks. abpa Józefa Gawliny. Po uzyskaniu zgody arcybiskupa Instytut Polski Akcji
Katolickiej w Wielkiej Brytanii z o y  Prezydentowi RP Augustowi Zaleskiemu
nast puj cy dezyderat: „Zjazdy Polskiej Akcji Katolickiej w latach 1952-1953
uchwali y dezyderat zwrócenia si  z apelem do w adz Rzeczypospolitej Polskiej
o przywrócenie krzy a na godle pa stwa. Albowiem korona królewska w Polsce
by a zamkni ta znakiem krzy a, zgodnie z królewsk  tradycj  chrze cija sk
si gaj c  czasów okietka. Orze  herbowy w godle Rzeczypospolitej mia
równie  koron  z krzy em. Takie korony posiadaj  najstarsze ordery polskie
»Or a Bia ego« i »Virtuti Militari«. Tradycja or a w koronie przetrwa a rozbiór
poprzez or y pu kowe Ksi stwa Warszawskiego, piecz cie Rz du Narodowego
1863 r., Tymczasow  Rad  Stanu i Rad  Regencyjn , Armi  Polsk  we Francji.
Pierwszy Sejm 1 sierpnia 1919 r. uchwali  ustaw  o god ach pa stwa, która
ustala a or a w koronie z krzy em. Ustawa ta z dnia 13 grudnia1927 r. zosta a
zmieniona rozporz dzeniem Prezydenta, ustalaj cym odt d koron  or a bez
krzy a. Orze  w koronie z krzy em pozosta  na czapkach wojskowych. Sprawa

47 PCh. Nr 10, 1953, s.12-15.
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zniesienia krzy a, mia a wówczas wielki odd wi k w opinii publicznej, ale
z latami posz a w zapomnienie. W ród wychod stwa polskiego panuje natomiast
przekonanie, e krzy  w koronie or a symbolizuje bezsprzecznie chrze cija ski
charakter Polski i jest rzecz  wskazan , zw aszcza dzisiaj, przez przywrócenie go
podkre li  czno  z wiekow  tradycj  Polski. Uchwa a znalaz a ywe echo
w szerokiej opinii publicznej”48.

W maju 1954 r. pod auspicjami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
we W oszech odby y si  uroczysto ci 10. zwyci skiej bitwy o Monte Cassino.
Program przewidywa  pielgrzymk  wszystkich przyby ych z ró nych krajów do
Rzymu Polaków na Monte Cassino, audiencj  u Ojca w., procesj  z ko cio a
w. Stanis awa w Rzymie do ko cio a Imienia Maryi (wybudowanego na

pami tk  polskiego zwyci stwa pod Wiedniem), wr czenie sztandaru
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów we W oszech, pielgrzymk  zbiorow  do
Loreto, ods oni cie w bazylice loreta skiej tablicy upami tniaj cej uratowanie
bazyliki przez polskich o nierzy od po aru wywo anego niemieckim
bombardowaniem w 1944 r.49.

Dnia 7 lutego 1954 r. odby o si  w Domu Kombatanta w Pary u walne
Zebranie Syndykatu Dziennikarzy Polskich we Francji. Wybrano nowe w adze
w osobach: Prezes – red. Stanis aw Kotwicz; Delegat do Zwi zku Dziennikarzy
RP, red. R. Wraga; cz onkowie Zarz du, ks. red. W. Tokarek, red. St. Paczy ski,
red. J. Jankowski, red. W. Nowosad, red. S. Grocholski, ks. red. F. Kaszubowski.
Po omówieniu szeregu zagadnie  o naturze ideowej i zawodowej, zebrani po
przyj ciu wniosków uchwalili rezolucj  skierowan  przeciwko id cym na r k
komunizmowi pr dom neutralistycznym.

Zarz d Zjednoczenia Polaków w Chile oraz redakcje jego organów
prasowych: „La Voz de la Polonia Oprimida-Boletin Centro-Europeo” i „Polak
W Chile”-z o y y Otokarowi Jawororowi, z okazji 10lecia „La Voz De Polonia
En Uruguay”, wyrazy prawdziwego uznania, za ofiarn  i owocn  prac  nad
szerzeniem prawdy o Polsce, zaznajamianiem obcych z nasz  tysi cletni  kultur
i u wiadamianie ich o d no ciach polskiej emigracji do wywalczenia wolno ci
dla Rzeczypospolitej Polskiej cierpi cej pod jarzmem Rosji Sowieckiej.

Polacy w Nairobi (Afryka) wydawali miesi cznik „Polonia”, który
podawa , e rozg o nia w Johannesburgu nada a w ramach koncertu muzyki
klasycznej utwór kompozytora polskiego Zygmunta Mycielskiego pt. „Uwertura
l ska”. Kompozycja spotka a si  z uznaniem fachowych kó  muzycznych.

Zmar  w Ugandzie b. kapelan wojsk polskich na Bliskim Wschodzie, ostatnio
d ugoletni pasterz kolonii polskiej w Afryce Po udniowej ks. dr Leon omi ski.
W Kurytybie (Brazylia) 16 grudnia 1953 r. ks. Olgierd Czartoryski w zast pstwie
chorego pos a RP min. T. Skowro skiego, udekorowa  Z otym Krzy em Zas ugi

48 PCh. Nr 12, 1953, s.7.
49 PCh. Nr 20, 1954, s.10.
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wielkiego przyjaciela Polski, dziennikarza Geraldo N. Serra. W uroczysto ci
wzi y udzia  czynniki oficjalne i korpus konsularny pa stw aci sko-katolickich.
W dniu 23 grudnia1953 r. odby o si  ods oni cie ofiarowanego przez Poloni
popiersia I. Paderewskiego dla buduj cego si  teatru Kurytyby-Guaira. Popiersie
by o dzie em d uta znakomitego rze biarza, profesora Akademii Sztuk Pi knych
w Rio de Janeiro, Augusta Zamoyskiego. Dzi ki staraniom Polonii Australia
zawiesi a krzywdz cy przepis prasowy, zobowi zuj cy pras  obcoj zyczn  do
drukowania 25% tekstu po angielsku. Na dorocznym zebraniu Zwi zku Polaków
w Austrii, prezesem zosta  wybitny dzia acz niepodleg o ciowy Kazimierz
F. Knap, redaktor dwutygodnika „Polonia”. G ówne zadania Zwi zku dotyczy y
udzia u w walce o odzyskanie przez Polsk  niepodleg o ci oraz obrona interesów
uchod czych50.

Niezbyt liczna, ale aktywna Polonia w Chile, by a bardzo zainteresowana
dzia alno ci  polskiego rz du RP na uchod stwie w Londynie, szczególnie
w okresie „kryzysu konstytucyjnego”, dlatego du o miejsca na amach „Polaka
w Chile” po wi cono Tymczasowej Radzie Jedno ci Narodowej. Powsta a ona
na skutek nieprzekazania przez Augusta Zaleskiego urz du Prezydenta RP, gen.
Kazimierzowi Sosnkowskiemu.

Pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady Jedno ci Narodowej odby o
si  w dniu 31 lipca 1954 r. w Londynie. Do Rady Jedno ci wesz y stronnictwa
i ugrupowania, które dnia 14 marca 1954 r. podpisa y Akt Zjednoczenia. By y to:
Stronnictwo Narodowe, Polska Partia Socjalistyczna, Polskie Stronnictwo
Ludowe-Od am Jedno ci Narodowej, Liga Niepodleg o ci Polski, oba od amy
Stronnictwa Pracy, Polski Ruch Wolno ciowy „Niepodleg o  i Demokracja”,
Niezale na Grupa Spo eczna-razem osiem stronnictw i ugrupowa  politycznych.
Rada Jedno ci liczy a 57 cz onków ze stronnictw i ugrupowa  politycznych, 12
virilistów wyznaczonych wspólnie przez stronnictwa i 15 przedstawicieli,
wybranych na walnym zje dzie Zjednoczenia Polskiego, centralnej organizacji
spo ecznej w W. Brytanii, trzech przedstawicieli zwi zków regionalnych:
Zwi zku Polskich Ziem Zachodnich, Zwi zku Ziem Po udniowo-Wschodnich
RP i Zwi zku Ziem Pó nocno-Wschodnich RP, dwóch prezesów centralnych
organizacji uchod stwa, przedwojennego wiatowego Zwi zku Polaków
z Zagranicy i grupuj c  now  emigracj  Zjednoczenia Polskiego Uchod stwa
Wojennego. Na sesji Tymczasowej Rady Jedno ci Narodowej w g osowaniu
wybrano do Rady Trzech: gen. W adys awa Andersa, prezesa Tomasza
Arciszewskiego i ambasadora Edwarda Raczy skiego. Prezesem Rady zosta
wybrany dr Tadeusz Bielecki.

Dnia 13 sierpnia 1954 r. Rada Trzech wyda a Odezw  do Polaków
w ca ym wiecie, w której czytamy: „Wspólny wysi ek ocali  w roku 1945
ci g o  prawn  Pa stwa Polskiego. Prawowite w adze Rzeczypospolitej

50 PCh. Nr 21, 1954 s.9.; Nr 22. 1954, s. 9.
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pozosta y na obczy nie nie tylko jako symbol protestu przeciw narzuceniu naszej
ojczy nie obcej przemocy, ale tak e jako o rodek pracy nad oswobodzeniem
Polski. Dzisiaj, gdy samowola jednostki niepomnej Konstytucji i uroczystych
zobowi za , lekcewa cej jednomy lny g os spo eczno ci polskiej w wolnym
wiecie, grozi nieobliczalnymi nast pstwami, konieczny jest zbiorowy wysi ek

nad ocaleniem warto ci, które musz  by  szanowane, je li nasza walka
z komunistyczn  dyktatur  i moskiewsk  zaborczo ci  nie ma pój  na marne.
Warto ciami tymi s  demokracja i praworz dno , jako fundament ci g o ci
pa stwowej.

Znaj c patriotyzm i przywi zanie najszerszych rzesz Polaków na
obczy nie do tych podstawowych zasad ufamy, e zadanie nasze wkrótce
spe nimy i e b dziemy mogli niebawem przekaza  nasze obowi zki w r ce
prawowitego Prezydenta Rzeczypospolitej, którym zgodnie z wyra on  wol
ogó u Polaków i z wynikami konsultacji polskich niepodleg o ciowych
stronnictw politycznych zosta  winien gen. Kazimierz Sosnkowski. Liczymy na
wspó dzia anie wszystkich czynników i instytucji pa stwowych oraz naszych
przedstawicielstw dyplomatycznych w wolnym wiecie.. Prosimy ogó  obywateli
polskich na obczy nie o pomoc w wype nieniu na o onego na nas zadania”51.

Wypadki pozna skie w 1956 r. odbi y si  szerokim echem w ród Polonii.
Dnia 9 lipca 1956 r. w Londynie pod przewodnictwem gen. W. Andersa odby o
si  zebranie Komitetu Ogólnego Pomocy Rodakom w Kraju, ustalono zarys
organizacyjny akcji pomocy. Uchwalono jednomy lnie przeprowadzenia zbiórki
w skali wiatowej oraz wydano apel do Polaków w wolnym wiecie. W apelu
czytamy m.in. „Pozna  sta  si  symbolem ca ego Kraju. Protest robotników
pozna skich jest protestem wyzyskiwanych i g odzonych mas pracuj cych ca ej
Polski. Jak ludno  Poznania, ca y naród wo a o sprawiedliwo  i wolno .
Okaza o si  raz jeszcze, e nikt i nic nie potrafi zabi  w sercach Polaków mi o ci
ojczyzny i woli walki o niepodleg o . Spada na nas szczególny obowi zek
przyj cia z dora n  pomoc  ofiarom krwawego odwetu w adz komunistycznych.
Komitet apeluje gor co o sk adanie darów na pomoc dla wszystkich, którzy
ucierpieli w Poznaniu, dla rodzin poleg ych, dla matek, wdów i dzieci”. W Chile
zorganizowa  si  miejscowy Komitet Pomocy Rodakom w Kraju pod kierunkiem
ks. prof. Szymona Wójcickiego. Zbiórk  pieni dzy przeprowadzono na specjaln
„List  Ofiar” w dwóch egzemplarzach. Wszystkie zebrane datki by y
potwierdzane w „Polaku w Chile”52.

51 PCh. Nr 25, 1954, s.9-10.
52 PCh. Nr 39, 1956, s.9.
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Problematyka polityczno-krajowa oraz kulturalna

W tym dziale szczególnie wyró ni y si  zagadnienia polityczne, ze
zrozumia ych wzgl dów bowiem Polska by a pod dominacj  radzieck ,
z ustrojem komunistycznym, nigdy nie zaaprobowanym. Dlatego du o artyku ów
omawia o problematyk  komunizmu jako ideologii. Komunizm w wydaniu
radzieckim mia  od pocz tku oblicze krwawe, drapie ne, bezlitosne.
Torturowano i mordowano z rozkazu przywódców KPZR miliony niewinnych
ludzi. Mordowano i masowo deportowano ch opów ukrai skich. Stalin
likwidowa  swych wspó towarzyszy partyjnych. Deportacje, agry, wywózka na
Syberi , mord Katy ski to prawdziwy obraz radzieckiego komunizmu.
W okupowanej Polsce ten obraz poszerzono o mordowanie o nierzy AK,
prze ladowania Ko cio a katolickiego, aresztowania duchowie stwa i biskupów.
Procesy pokazowe ksi y. Uchwalenie konstytucji w 1952 r. na wzór konstytucji
stalinowskiej w polskim t umaczeniu, itp.

Wo anie o wolno  to cenna inicjatywa ks. Jana Malinowskiego
b. kapelana Wojsk Polskich, który podj  mia  inicjatyw  krucjaty i wyruszy
przez kraje Ameryki Po udniowej i Pó nocnej z protestem przeciw Teheranowi
i  Ja cie,  a  dowodem  by y  podpisy  w  Ksi dze  Protestacyjnej.  Wydaje  si ,  e
ka dy podpis to kropla polskiej krwi. W ród podpisów znalaz y si  te osoby,
którzy najbli si zgin li w Katyniu, co konali w sowieckich lagrach, co walczyli
pod Monte Cassino i p on cej Warszawie. Ile  nazwisk ofiar prze ladowania
Ko cio a w Polsce, dokumentuj  stronice „Polaka w Chile”.

Zbrodnia katy ska, wywiezienie na Sybir dwóch milionów Polaków
z terenów okupowanych przez Rosj  Sowieck , likwidowanie oficerów
w oddzia ach le nych. Nie potrzeba s dów do wykrycia zbrodni Katy skiej, bo
tysi ce kobiet, którym tam zamordowano ojców, m ów, braci i synów, ma
dowody zbrodni indywidualnie stwierdzone. Wstrz saj ce materia y
o zbrodniach sowieckich przedstawi  Adam Treszka, by y wi zie  agrów
w strefie polarnej przed ameryka sk  Komisj  Kongresu, zbieraj c  materia y
o sowieckich prze ladowaniach ludno ci krajów okupowanych. Po zwolnieniu
z agru pracowa  w ambasadzie RP w Sowietach, zbieraj c dane statystyczne,
które ujawni  Kongresowi USA53.

Wa n  rol  na emigracji odgrywa o Zgromadzenie Europejskich
Narodów Ujarzmionych, które powsta o we wrze niu 1954 r. jako instytucja
harmonizuj ca walk  polityczn  krajów ujarzmionych przez ZSRR. Grupowa a
ona przedstawicieli dziewi ciu krajów: Albanii, Bu garii, Czechos owacji,
Estonii, W gier, otwy, Polski i Rumunii. Delegacja nawi zywa a w ró nych

53 PCh. Nr 7, 1953, s.2-5.; Nr 12, 1953, s.4-5.; Nr 14. 1953, s.14.; Nr 15, 1953, s.4.; Nr 30/31,
1955, s.4.
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krajach obu Ameryk kontakty polityczne ze skupiskami emigracji narodów zza
elaznej Kurtyny54.

„Echa z Kraju” to sta y dzia  w ka dym numerze periodyku, który
drobiazgowo podawa  informacje o yciu Polaków w okupowanym Kraju przez
ZSRR. Dok adna lektura dawa a obraz ci kich lat stalinizmu w Polsce.

W dziale kulturalnym drukowano fragmenty powie ci polskich
klasyków, wiersze, fraszki, humor zakazany w Kraju. Warto wymieni  takich
autorów jak: A. Mickiewicz, J. S owacki, C. Norwid, S. Karpi ski, Reymont,
L. Rydel, J. Rostworowski, J. Lecho , J. Kasprowicz, K. Przerwa-Tetmajer,
K. Wierzy ski, H. Sienkiewicz. Od numeru 6 wprowadzono „Dzia  M odzie y”,
który od numeru 22 zmieni  nazw  na „K cik dla dzieci i m odzie y”.
Drukowano popularne artyku y z zakresu literatury, historii, poezji, og aszano
konkursy literackie i humor.

„Polak w Chile” by  pismem niepodleg o ciowym, informuj c
spo ecze stwo chilijskie o zagadnieniach polskich, o yciu innych narodów zza
elaznej kurtyny. Stawia  sobie za cel pisania prawdy o ZSRR o ohydnej zbrodni

katy skiej. Pisa  szczegó owo o yciu Polaków pod okupacj  komunistyczn .
Prowadzi  mi dzynarodow  krucjat  w sprawie wolno ci Polski. Informowa
o wydarzeniach z ycia Polonii chilijskiej i ycia Polaków na obczy nie.
Organizowa  w Santiago uroczysto ci narodowe, w których uczestniczy o
spo ecze stwo chilijskie. By  lojalnym wobec legalnych w adz rz du RP na
uchod stwie. Jest znakomitym ród em do bada  historii Polonii w Chile.

54 PCh. Nr 40, 1956, s.23.



324



Anna Popielarczyk-Pa ga

TO SAMO  POLONII ARGENTY SKIEJ PO ROKU 1945
– PRÓBA KONSTRUKCJI MODELU PRZEMIAN

Stosunek do kraju pochodzenia i kraju osiedlenia, rzutuj cy na to samo
danej zbiorowo ci, wydaje si  by  jednym z kluczowych zagadnie
definiuj cych skupiska imigrantów i ich potomków. Jest to poj cie
wieloaspektowe, a wyja nienie rozumienia kluczowych dla niniejszych rozwa a
poj , wydaje si  niezb dne. Zasadniczym zagadnieniem jest definicja Polonii.
Na u ytek niniejszych rozwa a  przyj to, e jest to zagadnienie z o one,
okre laj ce niezwykle ró norodn  zbiorowo  spo eczn , na kszta t której
wp ywaj  czynniki kraju pochodzenia, a tak e warunki kraju osiedlenia, co
skutkuje znacznymi ró nicami pomi dzy podgrupami, tworz cymi zbiorowo
polonijn .

W sk ad rodowisk polonijnych wchodz  osoby o ró nym pochodzeniu,
wykszta ceniu i ró nym stopniu identyfikacji narodowej. Zalicza si  do nich
potomków ubogich emigrantów, którzy szukali za granic  lepszych warunków
bytowych, jak i tych, którzy po zako czeniu drugiej wojny wiatowej osiedlili si
poza granicami Polski ze wzgl dów politycznych. Podobny charakter mia y
kolejne strumienie emigracyjne z Polski a  do 1989 r. Po zmianach politycznych
zacz a si  kolejna faza emigracji z Polski, tym razem o charakterze
ekonomicznym. Do  charakterystyczny dla tej fali jest du y odsetek osób
o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Jest to równie  liczna wspólnota.
Wed ug Adama Walaszka, oko o 10 milionów ludzi opu ci o ziemie polskie
w latach 1860-1914, spo ród których 3,6 mln osób ju  na te tereny nie powróci o.
W okresie mi dzywojennym bilans ten osi gn  ponad dwa mln osób, w wyniku
dzia a  wojennych – liczba ta wynios a pi  mln. Lata 1944-1990 to okres, kiedy
nadwy ka emigracji z Polski nad migracj  powrotn  wynosi a 1,2 mln ludzi1.
Tak du e zró nicowanie zbiorowo ci nazywanej Poloni , nie stanowi o jednak e
przeszkody w budowaniu symbolicznej wspólnoty mi dzy tymi lud mi i ich
potomkami. G ównym czynnikiem integruj cym sta o si  wspólne pochodzenie
o charakterze narodowym. Odmienno ci w ramach okre lonych zbiorowo ci
polonijnych w ró nych krajach s  jednak e wyra ne, dlatego te  tak istotne
wydaj  si  badania, które poszukuj  odpowiedzi na pytanie co decyduje o tym,

1 Polska diaspora. Red. Adam Walaszek, Kraków 2001, s. 9.
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e kolejne pokolenia potomków emigrantów polskich zachowuj  pami
o polskim pochodzeniu.

Kluczowe wydaje si  stanowisko Andrzeja Palucha, który postulowa ,
aby nie generalizowa  wszystkich skupisk polonijnych traktuj c je jako jedn ,
wielk , spójn  zbiorowo , a wr cz przeciwnie – podkre la , i  istniej  ró ni ce
si  zbiorowo ci, a nie jedna zbiorowo  polonijna2. Przyj to wi c za o enie, za
Andrzejem Paluchem3, e w danym kraju osiedlenia grupa polonijna ma swoje
specyficzne cechy, które odró niaj  j  od innych skupisk polonijnych. Taki
stosunek do zbiorowo ci polonijnych mia  równie  Andrzej Dembicz, który pisa
„nie ma jednej Polonii latynoameryka skiej”4.  W  tym  samym  nurcie  swoje
rozwa ania osadza Jacek Leo ski, który podkre la ró norodno  kulturow
poszczególnych zbiorowo ci polonijnych, na któr , jego zdaniem, sk ada si
kultura kraju osiedlenia, kultura polska i kultura polonijna, która to z kolei
kszta towana by a w oparciu o ró norodno  fal emigracyjnych z Polski. Na jej
kszta t ostateczny w danym kraju du y wp yw maj  równie  ró nice
pokoleniowe w ramach zbiorowo ci polonijnej. Ka dy z cz onków rodowiska
polonijnego identyfikuje si  w ró nym stopniu z ka dym z trzech rodzajów tych
kultur5.

W niniejszej rozwa aniach naród rozumiany jest w taki sposób, w jaki
ujmuje go Joanna Kurczewska, która okre la go jako „ponadstanow ,
ponadwarstwow  i ponadklasow  wspólnot  o charakterze historycznym,
wyposa on  w pewne cechy obiektywne (np.: terytorium, pa stwo, j zyk)
i przymioty subiektywne, wyra aj ce si  w wiadomo ci przynale no ci do
wspólnoty”6. wiadomo  przynale no ci do wspólnoty, zdaniem Aleksandra
Posern-Zieli skiego7, kszta towana jest g ównie przez wychowanie i edukacj ,
a opiera si  na bardziej b d  mniej zmitologizowanej wierze we wspólne
pochodzenie, a tak e na przekonaniu, e naród ociera si  o sfer sacrum
i stanowi tak  warto , e lojalno  wobec narodu mo e wymaga  nawet
po wi cenia w asnego ycia8.

2A. Paluch, Inkluzywne i ekskluzywne rozumienie terminu „Polonia”, w: Stan i potrzeby bada  nad
zbiorowo ciami polonijnymi. Red. Hieronim Kubiak i Andrzej Pilch, Wroc aw-Warszawa-
Kraków-Gda sk 1976, s. 55.

3 Zob. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,53181,3853934.html (10 grudnia 2010).
4 A. Dembicz, Ku czemu zmierza ruch polonijny w Ameryce aci skiej? Refleksje na kanwie

IV Kongresu Polonii Ameryki aci skiej, „Ameryka aci ska”, 2000, nr 2, s. 69.
5 J. Leo ski, Uwagi o przestrzeni spo ecznej i kulturowej polskich diaspor, w: Diaspora, t. I:

Socjologiczne, kulturowe, j zykowe i historyczne szkice o polskiej diasporze. Red. Jacek Leo ski
i Leszek W tróbski, Szczecin 2006, s. 13-14.

6 J. Kurczewska, Naród, w: Encyklopedia socjologii, t.  2,  red.  Zbigniew  Boksza ski,  Warszawa
1999, s. 288.

7 Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Posern-Zieli%C5%84ski (10 grudnia 2010).
8 A. Posern-Zielinski, Etniczno : kategorie i procesy etniczne, Pozna  2005, s. 54-55.
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Autorka, podobnie jak Hastings Donnan i Thomas M. Wilson9 zak ada,
e naród jako wspólnota kulturowa skupia ludzi, dla których najwy szym

dobrem jest niepodleg o  pa stwowa. Wydaje si , i  najtrafniej uj  to Steve
Fenton, który stwierdzi , i  z narodem nierozerwalnie z czona jest idea pa stwa
– „narody s , czy te  powinny by  z czone z pa stwem lub podobn  form
polityczn ”10. Dla rozró nienia, niezb dne jest te  wyja nienie czym jest grupa
etniczna. Podkre li  nale y, e istniej  ró ne nurty interpretacyjne tego zjawiska.
Pierwszy zak ada, e grupa etniczna posiada wiar  we wspólne pochodzenie, ale
nigdy nie osi gn a niepodleg o ci pa stwowej, cho  na danym terytorium mo e
mie  daleko posuni t  autonomi 11. Drugi zak ada, e to poj cie ma charakter
inkluzyjny i obejmuje wszystkie grupy po czone wiar  we wspóln  etnogenez ,
za  naród w takim rozumieniu to jedyna grupa etniczna, która posiada w asne
pa stwo, a przekazywanie elementów kultury stanowi jeden z podstawowych
warunków trwania grupy12. Trzeci nurt zak ada, e grupa etniczna to imigranci
(o ró nym pochodzeniu rasowym czy narodowym), która na skutek
przemieszczania i zmiany miejsca osiedlenia (w wymiarze pa stwowym)
przechodzi proces przeorientowania kulturowego. Tego typu interpretacj
zaproponowa  m.in. Hieronim Kubiak, który stwierdzi , i  - „jest to specyficzny
wytwór procesu emigracyjno-osadniczego, to zbiorowo  w ramach
spo ecze stwa przyjmuj cego, o sobie tylko w a ciwych wzorach kultury
i specyficznych interesach, uformowanych jednocze nie i pod wp ywem
dziedzictwa kulturowego kraju pochodzenia i w wyniku kontaktu
z rzeczywisto ci  kraju osiedlenia”13. Trafn  i czyteln  definicj  poj cia grupa
etniczna przedstawiono w Encyklopedii socjologii, gdzie wymienia si  elementy
konstytuuj ce grupy etniczne – posiadanie w asnej nazwy, wiara we wspóln
etnogenez  (mityczn  b d  opart  na rzeczywistych przes ankach),
wyst powanie minimum jednego wspólnego elementu kultury, obecno
poczucia wi zi z konkretnym terytorium, nazywanym cz sto ojczyzn  i poczucie
solidarno ci wewn trzgrupowej14. Z kolei Zbigniew Boksza ski definiuje
to samo  narodow  jako z o ony uk ad, który zawiera:

komponent poznawczy, na który sk ada si  wiedza o „nas” i o „innych”,
a tak e o ró nicach dziel cych „nas” od „innych”,
zespó  postaw i stosunku do w asnego narodu, co wyra a si  w poziomie
satysfakcji z przynale no ci do konkretnego narodu,

9 H. Donnan, T. Wilson, Granice to samo ci, narodu, pa stwa, Kraków 2007, s. 21.
10 S. Fenton, Etniczno , Warszawa 2007, s. 35.
11 T. Paleczny, Rasa, etniczno  i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym, Kraków

2004, s. 139.
12 Tego typu interpretacj  poj cia grupa etniczna zaproponowa  m.in. Stanis aw Ossowski

(1897-1963). Zob.: S. Ossowski, Wi  spo eczna i dziedzictwo krwi, Warszawa 1948, s. 76-82.
13 H. Kubiak, Asymilacja etniczna w p aszczy nie struktury spo ecznej, w: Za o enia teorii

asymilacji…, s. 55-56.
14 J. Kurczewska, Naród…, s. 290.
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obszar emocjonalny, okre laj cy intensywno  wi zi z danym narodem15.

Dla rozró nienia faz zaawansowania procesów asymilacji narodowej
emigrantów polskich i ich potomków, przyj to za o enia Tadeusza Palecznego,
który wyró ni  trzy g ówne typy to samo ci narodowej:

1) to samo  macierzystej grupy narodowej (typ A),
2) to samo  etniczn  (typ B),
3) to samo  narodow  kraju zamieszkania (typ C)16.

Dla potrzeb niniejszych rozwa a  wykorzystano takie rozumienie
to samo ci macierzystej grupy narodowej (typu A), które polega na ideowym
identyfikowaniu si  z krajem pochodzenia w wymiarze globalnym (ideologia
„Polski na wychod stwie”), w którym dominuj  wi zi ideologiczne typu
pa stwowo-obywatelskiego17.

To samo  etniczna (typ B) zak ada, e mówimy o typie przej ciowym
pomi dzy to samo ci  narodu macierzystego a to samo ci  narodow  kraju
osiedlenia. Taka dwukierunkowa postawa mo e nie  dysonanse postaw
i warto ci, rodzi  konflikty osobowo ciowe b d  te  wyra a  si  w pe nej
akceptacji funkcjonowania w warunkach dwukulturowo ci, które kszta tuj
zarówno warto ci kraju pochodzenia, jak i ideologia i kultura spo ecze stwa
kraju zamieszkania, cho  istnieje dominuj cy zwi zek z w asn  grup
pochodzenia. Wa n  rol  w takim uk adzie odgrywaj  kody mi dzypokoleniowe,
np. j zyk, folklor czy religia kraju pochodzenia danej osoby b d  jej przodków18.

To samo  typu C zak ada, e proces asymilacji jest ju  w fazie
ko cowej b d  te  ju  si  zako czy , Paleczny wyró ni  tu dwie grupy –
to samo  narodow  typu obywatelskiego, przy istnieniu elementów kulturowej
to samo ci danej grupy narodowej czy etnicznej oraz to samo  narodow ,
wyra an  poprzez identyfikacj  kulturow , solidarno  narodow  z krajem
osiedlenia i dwukulturowo 19.

Model przemian to samo ci na przyk adzie Polonii Argenty skiej

Spo eczno  polonijna w Argentynie po drugiej wojnie wiatowej
ukszta towana zosta a pod wp ywem procesów migracyjnych, które by y
skutkiem ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Od 1945 r. Polacy nap ywali do
Argentyny zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z obozów Displaced Persons (DP)

15 Ibidem, s. 134-135.
16 T. Paleczny, Rasa, etniczno  i religia…, s. 159-160.
17 Ibidem, s. 160-162.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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w Niemczech20. Emigracj  t  okre li  nale y jako polityczn . W zdecydowanej
mierze byli to o nierze walcz cy na frontach drugiej wojny wiatowej – g ównie
z 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. W adys awa Andersa, którzy po
zako czeniu dzia a  zbrojnych w Europie chcieli osiedli  si  wraz z rodzinami
w Ameryce Po udniowej. Wed ug szacunków, do Argentyny w latach 1947-1948
przyby o oko o 20-22 tys. Polaków21. W dokumentach archiwalnych przewija si
stwierdzenie, i  po drugiej wojnie wiatowej do Argentyny przyby o ponad
25 tys. osób, cho  zdarzaj  si  i inne szacunki, informuj ce o liczbie 19 tys.
Polaków22. Strona argenty ska oszacowa a, i  w latach 1945-1950 do tego kraju
drog  morsk  przyby o 16 020 Polaków23. Zdaniem autorki, w tym przypadku,
dominowa y czynniki wypychaj ce – polscy emigranci do Argentyny
argumentowali swoj  decyzj  tym, e w powojennej Polsce nie by o dla nich
miejsca. W zwi zku z tym uwa ali, e zmuszeni zostali do szukania nowego
miejsca osiedlenia. Wybór pada  m.in. na Argentyn , gdy  by a ona postrzegana
jako kraj atrakcyjny i, co istotne, zg aszaj cy zapotrzebowanie na imigrantów,
zw aszcza wykwalifikowanych. Autorka uwa a, e czynniki przyci gaj ce by y
w tym przypadku drugorz dne, a proces migracyjny zdeterminowany przez
czynniki wypychaj ce.

Ostatecznie najwi ksze skupiska Polaków w Argentynie ukszta towa y
si  w rejonach – Buenos Aires i prowincja Misiones, a tak e stolice prowincji –
Rosario, Tucuman, Santa Fe, Cordoba. Najwi kszym wyzwaniem, wobec
zahamowania masowej emigracji Polaków od lat pi dziesi tych XX w. do
czasów wspó czesnych, sta o si  zachowanie to samo ci narodowej tej grupy.
Zadaniem niezwykle trudnym jest ustalenie aktualnej liczby Polaków i osób
polskiego pochodzenia. Wed ug szacunku ojca dr. HerkulanaWróbla oko o
2000 r. w Buenos Aires y o oko o pi  tys. takich osób, za  poza stolic  liczb

20 Kiedy zako czy y si  walki, poza granicami Polski pozosta o ok. 4 mln obywateli. Na Zachodzie
Europy pozostali cz onkowie Polskich Si  Zbrojnych, emigranci polityczni, a tak e tzw.
Displaced Persons („dipisi”). Byli to robotnicy wywiezieni na przymusowe roboty do Trzeciej
Rzeszy, wi niowie z obozów koncentracyjnych, je cy wojenni i wcieleni do Wehrmachtu.
Rozmieszczaniem osób, które nie chcia y powraca  do krajów, a znalaz y si  w radzieckiej
strefie wp ywów, zajmowa a si  mi dzynarodowa organizacja do spraw uchod stwa –
International Refugees Organization (IRO). Szacuje si , i  w ród takich osób by o ok. 241 tys.
Polaków, którzy osiedlili si  m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie,
Brazylii, RPA. Zob. A. Marya ski, Narodowo ci wiata, Warszawa 1994, s 46; W. ladkowski,
Wychod stwa polskiego zarys dziejów, Lublin 1994, s. 66.

21 I. Klarner-Kosi ska, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii 1890-1914, Warszawa 1975,
s. 240.

22 Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, 1140 sygn. 6/86, s. 22; ibidem, 1140, sygn. 6/151,
s. 76; ibidem, 1140, sygn. 11/40, s. 3.

23 Archivo de la Biblioteca de Migraciones (Buenos Aires), Direccion National de Emigrantes:
Estadistico del Movimiento Migratorio Ano1945-1990.
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t  oszacowa  na oko o 20 tysi cy24. W zakresie przyczyn emigracyjnych,
zdaniem autorki, do najwa niejszych nale y zaliczy  czynnik polityczny i uzna ,
e emigracja ta by a konsekwencj  przemian geopolitycznych, wywo anych

uk adem si  po drugiej wojnie wiatowej. Emigracj  t  okre li  mo na te  jako
sta , zewn trzn , grupow , legaln , a ze wzgl du na charakter jednostki
osiedle czej – jako migracj  g ównie do o rodków miejskich przemys owych.
Sprawa komplikuje si  w przypadku próby okre lenia zakresu wolno ci decyzji
migracyjnych. Uwzgl dni  tutaj nale y specyfik  tej emigracji, która nie
wpisywa a si  w prosty schemat emigracji z kraju pochodzenia do kraju
osiedlenia. Ze wzgl du na fakt, e imigranci polscy do Argentyny, na skutek
drugiej wojny wiatowej przybywali z ró nych obszarów Europy, gdy , ich
zdaniem,  w  ówczesnej  Polsce  nie  by o  dla  nich  miejsca,  nie  byli  oni  tak e
po dani w krajach tymczasowego przebywania, autorka opowiada si  za
uznaniem tej emigracji za przymusow .

rodowisko polonijne w Argentynie po roku 1945 pod wzgl dem
zaawansowania procesów asymilacyjnych jest zró nicowane. Autorka przyjmuje
stanowisko B. Lisockiej-Jaegermann, która twierdzi, e przemiany to samo ci
rodowisk migranckich s  nieuniknione25. Emigranci, którzy przybyli do tego

kraju po drugiej wojnie wiatowej, w zdecydowanej mierze reprezentowali
to samo  kraju macierzystego (typ A). Jednym z ich g ównych priorytetów sta o
si  przekazanie pami ci o polskim pochodzeniu kolejnym pokoleniom swoich
potomków. Potomkowie ci poddawani byli procesom socjalizacyjnym ju
o charakterze dwukierunkowym – oddzia ywa o na nich rodowisko i kultura
kraju osiedlenia, ale tak e kultura polonijna. Otaczanie bezpo redniej przestrzeni
tych osób warto ciami uto samianymi z polskim kr giem kulturowym zapewni
mia o przetrwanie w kolejnych pokoleniach polskiej wiadomo ci narodowej.
Procesy asymilacyjne w rodowiskach emigrantów s  nieuchronne, st d te
nieuprawnione wydaje si  stwierdzenie, e kolejne pokolenia potomków
emigrantów polskich zachowa y polsk  to samo  narodow . Osoby te, je eli
poddawane s  wp ywom ze strony rodowiska polonijnego, zachowuj
to samo  etniczn  (typ B). Typ ten dominuje dla drugiego i trzeciego pokolenia
rodowisk migranckich. Taka w a nie sytuacja dotyczy a badanej rzeczywisto ci

na terenie powojennej Argentyny, gdzie drugie i trzecie pokolenie potomków
imigrantów nale a oby zaliczy  do grupy o to samo ci etnicznej (typ B). Pod
koniec omawianego okresu, w kolejnych, coraz bardziej odleg ych pokoleniach
potomków polskich imigrantów (cz ciowo trzecie i czwarte pokolenie),

24 H. Wróbel, Wspó czesne rodowiska polonijne i duszpasterskie w Argentynie, w: Polonia
argenty ska w pi miennictwie polskim. Antologia. Wst p, wybór i opracowanie: Marta
Bryszewska, Janusz Gmitruk i Jerzy Mazurek, Buenos Aires – Warszawa 2004, s. 500.

25 B. Lisocka-Jaegermann, Migracje a spo eczno ci lokalne w Ameryce aci skiej. Przemiany
to samo ci jako przedmiot bada , w: Migracje 1945-1995. T. III: Migracje i spo ecze stwo. Red.
E. Zamojski, Warszawa 1999.
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narasta a tendencja do identyfikacji typu C – argenty skiej to samo ci narodowej
przy utrzymywaniu si  elementów kulturowej to samo ci etnicznej.

Przyj to stanowisko, e nale y uzna  za sukces wszystkich tych, którzy
w dzia alno  na rzecz zachowania pami ci o polskich korzeniach byli
zaanga owani. Uda o si  zapobiec ca kowitemu wynarodowieniu powojennych
imigrantów, a kolejne pokolenia socjalizowa  i kszta towa  tak, aby czuli si
Argenty czykami, wiadomymi swojego polskiego pochodzenia. Masow
imigracj  Polaków do Argentyny odnotowano jedynie po zako czeniu drugiej
wojny wiatowej, a mimo to, przez ca y badany okres, rodowisko polonijne
funkcjonowa o w sposób efektywny i przekazywa o specyficzne kody
mi dzypokoleniowe. Dzi ki pracy wielu dzia aczy spo eczników uda o si
w Argentynie, mimo znacznego oddalenia od kraju pochodzenia, tak kszta towa
kolejne pokolenia, aby mia y one wiadomo  etniczn . W kontek cie rozwa a
teoretycznych oraz z przeprowadzonych bada  wynika, e osoby te nie
prze ywa y kryzysów to samo ci i doskonale odnajdowa y si  w warunkach
dwukulturowo ci. Taki stan rzeczy móg  by  wynikiem specyficznych warunków
kraju osiedlenia, które kszta towane by y w du ej mierze przez rodowiska
imigranckie z ró nych stron wiata. Dorastanie w warunkach dwu, a czasem
wielokulturowo ci nie by o dla wi kszo ci spo ecze stwa niczym dziwnym.
Trafnie zjawisko to oceni  Paleczny, formu uj c wniosek, e „uczestnicz ce w tej
ewolucji grupy tworz  wielokulturowy kontekst asymilacji, którego
najistotniejszym atrybutem jest d enie do »jedno ci« w ró norodno ci.
Powszechno  tego zjawiska u atwia a jego akceptacji pomaga a cz onkom
rodowiska polonijnego zaakceptowa  tak  rzeczywisto . Opó nianie procesu

asymilacyjnego rodowisko polonijne w Argentynie zawdzi cza o w omawianym
okresie dwom instytucjom – Zwi zkowi Polaków w Argentynie oraz Ko cio owi
rzymskokatolickiemu, ze szczególn  rol  koordynuj c  Polskiego O rodka
Katolickiego w Martin Coronado. Dzi ki odpowiedniemu ukierunkowaniu
dzia a  na rzecz zachowania polskiej to samo ci narodowej, a z czasem
etnicznej, uda o si  uzyska  zadowalaj ce efekty. Za satysfakcjonuj cy stan
rzeczy autorka uznaje przetrwanie w kolejnych pokoleniach pami ci o polskim
pochodzeniu. Mimo e osoby te by y ju  Argenty czykami, uda o si , g ównie
dzi ki wysi kom podejmowanym w ramach tych dwóch instytucji, ukszta towa
w nich wiadomo  etniczn .

rodowisko polonijne w Argentynie w latach 1945-2007 nieustannie
ewoluowa o. Dla jasno ci rozwa a  okre li  nale y te  elementy modelu
to samo ci cz onków omawianej zbiorowo ci:

1) czynnik religijny – w wypadku rodowiska polonijnego w Argentynie
pozostawa  niezmiennym i bardzo silnym determinantem przynale no ci
do tej grupy. Utrwalano schemat my lowy: Polak (osoba polskiego
pochodzenia) – katolik. Religia sta a si  narz dziem oddzia ywania na
kolejne pokolenia, wi ta religijne uto samiane by y z polskimi wi tami



332

narodowymi. rodowisko polonijne powojennej Argentyny jest
potwierdzeniem s uszno ci tezy Ireny Borowik, i  religia mo e
uczestniczy  w tworzeniu i podtrzymywaniu ró nych to samo ci26,
w tym to samo ci narodowej i etnicznej. Dzi ki niej wzrasta a
homogeniczno  grupy, która zyskiwa a jeden z najwa niejszych
determinantów swojej to samo ci. Nios o to równocze nie
niebezpiecze stwo dyskryminacji i zachowa  ksenofobicznych
w stosunku do osób innego wyznania. Podkre li  nale y, e takich
zachowa  na masow  skal  nie da o si  zaobserwowa . Dla zbiorowo ci
polonijnej religia sta a si  symbolem, jednym z kodów
mi dzypokoleniowych, który zapewni  mia  przetrwanie wiadomo ci
narodowej, a z czasem etnicznej,

2) czynnik j zykowy – w ramach omawianego rodowiska j zyk,
w przypadku kolejnych pokole  potomków polskich emigrantów,
nabiera  funkcji symbolicznej, w miar  up ywu czasu przesta  by
rodkiem komunikowania si  w ramach grupy i ewoluowa  do fazy

etnicznego symbolu, a funkcj  rodka komunikacyjnego przejmowa
w ramach drugiego, trzeciego i czwartego pokolenia, j zyk hiszpa ski27.
Autorka uwa a, podobnie jak J. Smolicz, e stopie  zachowania j zyka
ojczystego w rodowiskach migranckich, w tym w Argentynie po 1945 r.,
zale a  od wzajemnego oddzia ywania mi dzy dziedzictwem kraju
pochodzenia a dziedzictwem kraju osiedlenia28, aczkolwiek pos ugiwanie
si  przez kolejne pokolenia j zykiem hiszpa skim jako j zykiem
podstawowym by o procesem naturalnym.

Sk adniki organizacji spo ecznej – niezmienny element poczucia
tworzenia wspólnoty, który w ramach rodowiska polonijnego powojennej
Argentyny pe ni  rol  kluczow , a organizacje polonijne nadawa y charakter
wspó ycia w ramach tej wspólnoty, by y wyrazem potrzeby bycia razem.
Instytucje te przesz y wyra n  ewolucj  – po drugiej wojnie wiatowej nabra y

26 I. Borowik, To samo  i religia w kontek cie biografii. Poszukiwania teoretycznego modelu,
w: Etniczno  – o przemianach spo ecze stw narodowych. Red. Maria Szmeja, Kraków 2008,
s. 124.

27 Autorka przyjmuje za o enie, e znajomo  j zyka kraju osiedlenia by a zjawiskiem jak
najbardziej po danym, umo liwia a uzyskanie nale ytej pozycji w ramach spo ecze stwa
globalnego. Taka ocena wpisuje si  w opinie Andrzeja Chodubskiego (ur. 1952), który zak ada,
e brak znajomo ci j zyka kraju osiedlenia przyczynia si  do tworzenia gett migrantów i ich

izolacji. Zob.: A. Chodubski, Warto ci wspó czesnego ycia kulturowego. To samo  Polaków
w rzeczywisto ci diasporalnej, w: Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczy nie (1918-2008).
Studia historyczne i politologiczne. Red. Lech Kacprzak i Marek Szczerbi ski, Pi a-Gorzów
Wielkopolski 2009, s. 380.

28 J. Smolicz, J zyk jako warto  rdzenna. Do wiadczenia grupy polskiej na tle do wiadcze  grup
walijskiej i hinduskiej w Australii, w: Oblicza polsko ci…, s. 210.
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charakteru masowego, z czasem liczba cz onków mala a, przeobra eniu ulega y
kierunki ich dzia alno ci, nast powa a kulturalizacja organizacji, niezmiennie
jednak odgrywa y, obok Ko cio a, rol  dominuj c  w zachowywaniu pami ci
o kraju pochodzenia. Ewenementem by a równie  wzgl dnie harmonijna
wspó praca w ramach federacji Zwi zku Polaków. Autorka uwa a, e nie mo na
zgodzi  si  z tezami M. Malinowskiego, który stwierdzi , e ruch polonijny na
terenie Ameryki Po udniowej w okresie powojennym utraci  swoj  przedwojenn
wietno , a Polonia na tym kontynencie w omawianym okresie mia a

kompleksy ni szo ci, których pozby  si  mia a dopiero na skutek wyboru Karola
Wojty y na papie a29. Zdaniem autorki tezy takie, w kontek cie Polonii
argenty skiej, s  zupe nie nieuzasadnione, gdy  to w a nie po drugiej wojnie
wiatowej, na skutek m.in. zmian ilo ciowych i jako ciowych w strukturze

grupy, dzia alno  organizacyjna rodowiska polonijnego w Argentynie nabra a
rozmachu i odgrywa a du  rol . Na znaczeniu zacz a traci  dopiero pod koniec
omawianego okresu, ale na skutek braku masowej imigracji Polaków do tego
kraju, kiedy to coraz bardziej widoczne by y skutki procesów asymilacyjnych
kolejnych pokole  potomków polskich imigrantów. Wybór Karola Wojty y na
papie a i jego pontyfikat jako Jan Pawe  II (1920-2005) z ca  pewno ci  jeszcze
wzmocni  proces identyfikacyjny w kierunku polskiej to samo ci narodowej czy
etnicznej. Wydaje si  jednak, e w kontek cie warunków argenty skich,
nazywanie tego wydarzenia punktem zwrotnym by oby krzywdz ce w stosunku
do wcze niejszej dzia alno ci polonijnej. W tym zakresie, zdaniem autorki, ju
przed rokiem 1978 osi ga a ona wyra ne du e sukcesy.

wiadomo  historyczna – jej utrwalanie zapewnia istnienie
wiadomo ci pochodzenia, du y nacisk na t  warto  k ad y szko y polonijne,

a jej kszta towanie odbywa o si  równie  w czasie obchodów polskich wi t
i rocznic narodowych, które zajmowa y szczególne miejsce w yciu grupy
polonijnej powojennej Argentyny. Utrwalanie pami ci o wspólnej etnogenezie
i piel gnowanie wybranych elementów tradycji kraju pochodzenia sta o si
jednym z wa niejszych zada , które zapewni  mia o przetrwanie zbiorowo ci
polonijnej w Argentynie po drugiej wojnie wiatowej.

Niezwykle silnym czynnikiem, który kszta towa  to samo  rodowiska
polonijnego powojennej Argentyny, skupionego wokó  Zwi zku Polaków
i Ko cio a, by a niezgoda na system polityczny, jaki panowa  w Polsce do 1989 r.
Wrogie ustosunkowanie si  do rz du w Warszawie i otwarte manifestowanie
takiej postawy by o jednym z najwa niejszych determinantów przynale no ci do
powojennej grupy polonijnej a  do przemian systemowych w Polsce. Spójno
grupy, w tym przypadku opiera a si  na silnych komponentach emocjonalnych.

wiat warto ci polonijnych w Argentynie by  wówczas wyra nie spolaryzowany,

29 Por.: M. Malinowski, Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989-2000, Warszawa
2005, s. 61-62.
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opiera  si  na przeciwie stwie „my – oni”, a taka postawa ukierunkowa a
wi kszo  zachowa  dzia aczy polonijnych, skupionych wokó  wymienionych
instytucji. Nie ogranicza o si  to jedynie do warstwy ideowo-propagandowej,
w sposób najbardziej czytelny uwidocznia o si  w bojkotowaniu przez omawiane
skupiska polonijne polskiej placówki dyplomatycznej w tym kraju, która do
1989 r. skupia a g ówne wysi ki na inwigilowaniu tego rodowiska, uznaj c jego
czo owych dzia aczy za wrogich sobie. W ten sposób wytworzy a si
specyficzna, dwubiegunowa rzeczywisto  spo eczna, która przez lata
decyduj co wp ywa a na proces kszta towania to samo ci zbiorowo ci
polonijnych w Argentynie. Taka sytuacja by a, co oczywiste, niekorzystna, gdy
rodowiska polonijne pozbawione by y instytucjonalnego wsparcia wysi ków

podejmowanych w celu przetrwania polskiej wiadomo ci narodowej, a z czasem
etnicznej. Pracownicy placówki, w zdecydowanej wi kszo ci, do 1989 r.
instrumentalnie podchodzili do swoich zada  d c, przewa nie nieskutecznie,
do rozbicia jedno ci zbiorowo ci polonijnej i przeorientowania ideowego jej
cz onków. Dzia acze polonijni budowali to samo  grupy w oparciu o fakt
posiadania wspólnego wroga, a taka sytuacja przyczynia a si  do wzrostu
koherencji danej zbiorowo ci. Paradoksalnie, kiedy po 1989 r. taki stan rzeczy
zako czono, Polonia argenty ska stan a przed niezwykle trudnym zadaniem
wobec utraty jednego z najwa niejszych determinantów przynale no ci do
grupy. Po zmianie systemu politycznego w Polsce, co by o jednym
z najwa niejszych celów Polonii argenty skiej, zabrak o jej nagle wa nego
elementu, na którym opiera a swoj  to samo . Sytuacja ta, z punktu widzenia
rozwa a  o identyfikacji narodowej, a z czasem etnicznej, nie by a atwa.
Pami ta  nale y, e wi kszo  tych, którzy aktywnie w czali si  w proces
budowy uwa a a, i  g ównym czynnikiem, który zmusi  ich do emigracji by
w a nie narzucony z zewn trz system polityczny, dlatego te  to przeciwko niemu
ukierunkowywali aktywno  polonijn . Tego typu nastawienie przekazywali
kolejnym pokoleniom, st d wokó  takiej postawy ideowej konstytuowana by a
spójno  wewn trzgrupowa. Po 1989 r. zmieni  si  wachlarz rodków, które
stosowano celem zachowania to samo ci narodowej, a z czasem etnicznej. Za
uprawione nale y uzna  stwierdzenie, e dominuj c  rol  w procesie
kszta towania to samo ci, ju  g ównie etnicznej, przej a wówczas religia,
a tak e warto ci kulturowe, folklor i pami  historyczna.
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Teoretyczny model przemian to samo ci narodowej tej grupy, który
ewoluowa  w obr bie kilku mo na przedstawi  na schemacie:

To samo  kraju macierzystego (I pokolenie)

To samo  etniczna

Argenty ska to samo  narodowa z utrzymuj cymi si  kulturowymi elementami to samo ci
etnicznej

Ewoluowanie rodowiska polonijnego by o procesem nieuniknionym,
gdy  jego cz onkowie ulegali stopniowo procesom adaptacyjnym
i asymilacyjnym, nieuchronnym w warunkach migracyjnych.

Polonia argenty ska nie utworzy a zbiorowo ci diasporalnej, nie
zamkn a si  w enklawach, by a otwarta na spo ecze stwo przyjmuj ce. Kolejne
pokolenia poddawane by y coraz silniejszym wp ywom kulturowym kraju
osiedlenia ni  kraju pochodzenia. St d te  du a ranga instytucji, które jednym
z priorytetów swojej dzia alno ci uczyni y przetrwanie to samo ci narodowej,
a z czasem - etnicznej. Podkre li  nale y, e odbywa o si  to w duchu
zrozumienia, i  kolejne pokolenia to ju  Argenty czycy, ale ze wiadomo ci
polskiego pochodzenia.

Podsumowanie

Pami ta  nale y, i  zbiorowo  okre lana mianem Polonii w powojennej
Argentynie, to grupa niejednorodna, poddawana ró norodnym wp ywom.
Kszta towa a si  ona w skomplikowanych warunkach pluralizmu kulturowego,
wynikaj cego z faktu, e Argentyna to kraj postimigracyjny. Wielokulturowo
argenty ska, silnie wp ywaj ca na osiad ych tam Polaków i ich potomków,
przejawia si  w mozaice rasowej, etnicznej i religijnej. Naród argenty ski ma
wiele w szych od ogólnonarodowych wyznaczników to samo ci, które
wyra aj  si , np. w granicach regionalnych. Regionalizacja kulturowa w ró nym
stopniu wp ywa a na poszczególne zbiorowo ci polonijne, rozproszone na terenie
Argentyny. Analizowana zbiorowo  mia a jednak e swoje charakterystyczne
sk adniki modelu to samo ci, z których najwa niejszym by a religia. Utrwalanie
pami ci o wspólnej etnogenezie i piel gnowanie wybranych elementów tradycji
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kraju pochodzenia sta o si  jednym z najwa niejszych zada , jakie stawiali sobie
dzia acze analizowanej grupy. Transmisja elementów kultury z ca  pewno ci
s u y a trwa o ci grupy i powodowa a opó nianie procesów asymilacji kolejnych
pokole .

Wielotorowo  dzia a  podejmowanych na rzecz zachowania to samo ci
narodowej, a z czasem etnicznej, by a jednym z tym elementów, które
przyczyni y si  do przetrwania pami ci o polskim pochodzeniu. Tego typu
aktywno  by a dzia aniem wielopokoleniowym, które wymaga o ró nego
stopnia zaanga owania i po wi cenia. Na podstawie przeprowadzonych bada ,
wyró ni  tu mo na kilka faz i etapów.

Pierwsze pokolenie: kultywowanie pami ci, warto ci i tradycji kraju
urodzenia, ojczyzny i przekazywanie tej wiadomo ci potomkom, praca
ukierunkowana na socjalizowanie kolejnych pokole  w duchu poszanowania
tego, e to Argenty czycy, ale polskiego pochodzenia; g ównym celem sta o si
wypracowanie czytelnych kodów mi dzypokoleniowych, które zapewnia  mia y
przetrwanie pami ci o wspólnej etnogenezie w obr bie kolejnych pokole . Do
cz onkowstwa w instytucjach polonijnych podchodzili oni ideowo, co
gwarantowa o du e i wiadome zaanga owanie w tego typu aktywno .

Kolejne pokolenia (urodzonych w Argentynie, b d cych z racji
urodzenia na ziemi argenty skiej obywatelami tego pa stwa): dzia alno ,
w kontek cie omawianego zagadnienia, ukierunkowana na poznanie
specyficznych elementów polskiego kr gu kulturowego, które nast pnie
uznawali za w asne, poznanie historii, kultury czy folkloru kraju pochodzenia
stawa o si  narz dziem do przetrwania pami ci o wspólnej etnogenezie
i identyfikowania siebie, jako jednostki spo ecznej, równie  jako cz onka
rodowiska polonijnego. Zadanie to nie by o atwe, a stopie  jego trudno ci

narasta  wraz z up ywem czasu – nast puj ce po sobie pokolenia musia y
wk ada  coraz wi cej wysi ku, aby wiadomie w cza  si  w nurt ycia
polonijnego. Ma e stwa mieszane, oddzia ywanie tych warto ci kulturowych,
które uznawano za argenty skie, post puj ce procesy asymilacyjne – wszystko to
powodowa o, e coraz wi cej zaanga owania osoby te musia y wk ada
w poznanie kr gu kulturowego kraju pochodzenia swoich przodków. Niezwykle
trudna kwestia to nauka j zyka polskiego. Trzecie i czwarte pokolenie ju  rzadko
mog o nasi ka  tym j zykiem w domu rodzinnym, a potrzeby komunikacyjne
realizowano pos uguj c si  j zykiem hiszpa skim. Jako e Polonia nie
wytworzy a enklaw diasporalnych, j zyk polski stawa  si  j zykiem obcym,
którego poznanie wymaga o du ego wk adu pracy. St d te  sta  si  on z czasem
jedynie symbolem etnicznym, a poznawanie wybranych s ów (piosenek czy
modlitw) by o narz dziem socjalizacyjnym i symbolem przynale no ci do grupy.

Przeprowadzone badania uprawniaj  równie  do potwierdzenia tezy, e
pod koniec omawianego okresu (pierwsza dekada XX w.) ycie polonijne
w Argentynie zacz o stopniowo ulega  marginalizacji. Organizacje zacz y
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ogranicza  swoj  dzia alno  do aktywno ci kulturalnej, cho  nie mo na jeszcze
stwierdzi , e utraci y zupe nie cechy wynikaj ce z etnicznego ród a. Sukcesja
organizacji i instytucji polonijnych w zakresie nast puj cych po sobie kolejnych
pokole  zachodzi a w sposób nieprzerwany, cho  z czasem zacz a male  liczba
ich aktywnych cz onków. Przetrwanie polskiej to samo ci narodowej, a z czasem
etnicznej by o, w przypadku Argentyny, wypadkow  dzia a  kilku pokole  oraz
specyfiki doboru metod i rodków pracy z kolejnymi pokoleniami.
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Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

PROBLEMY SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA OBCZY NIE
W WIETLE „DZIENNIKA POLSKIEGO I DZIENNIKA O NIERZA”

PO ROKU 1945

W londy skim „Dzienniku Polskim i Dzienniku o nierza” [dalej:
DPiD ], ukazywa y si  publikacje dotycz ce rozmaitych dziedzin ycia polskich
wychod ców. Jedn  z istotnych, wyra nie obecnych na amach gazety od
pocz tku jej istnienia do dnia dzisiejszego jest o wiata i szkolnictwo wy sze1.
Wa nym zagadnieniem stoj cym przed polskimi w adzami na emigracji po
zako czeniu wojny by o zapewnienie m odzie y, cywilnej i wojskowej,
znajduj cej si  na uchod stwie mo liwo ci dalszej nauki. Zajmowa  si  nim
utworzony w sierpniu 1940 r. Urz d O wiaty (od maja 1941 r. Urz d O wiaty
i Spraw Szkolnych), którym kierowa  gen. Józef Haller, w randze ministra.
W lipcu 1943 r. zosta  on przekszta cony w Ministerstwo Wyzna  Religijnych
i O wiecenia Publicznego, powierzaj c funkcj  kierownika ks. Zygmuntowi
Kaczy skiemu, a od listopada 1944 r. prof. W adys aw Folkierski”2.

Z uwagi na ograniczon  ilo  miejsca, w opracowaniu tym zajmiemy si
tylko szkolnictwem rednim, zawodowym i podstawowym. Pomijamy kwestie
szkolnictwa wy szego oraz szkó  nauczania przedmiotów ojczystych (tzw. szkó
sobotnich).

W 1940 r. w Londynie otwarto Pa stwowe Liceum i Gimnazjum im.
Juliusza S owackiego - przeniesione w 1941 r. do Dunalastair House w hrabstwie
Perth, a w r. 1942 do Glasgow; wi kszo  uczniów stanowili urlopowani
z wojska o nierze. Drug  szko  by o Pa stwowe Gimnazjum e skie im. Marii
Sk odowskiej-Curie (1940 r.), równie  przeniesione do Szkocji do Scone Palace.
W miar  przybywania uchod ców polskich do Wielkiej Brytanii powi ksza a si
tak e liczba uczennic, z 56 w 1941 r. do 82 w 19453. Program nauczania

1  Opracowanie tych zagadnie  w „Dzienniku Polskim” za okres przed fuzj  z „Dziennikiem
o nierza” patrz: J. Chwastyk-Kowalczyk, Londy ski „Dziennik Polski” 1940-1943, Kielce

2005, s. 175-195
2  T.Radzik, Z dziejów spo eczno ci polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie wiatowej

(1945-1990), Lublin 1991, s. 12; tego : Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach drugiej
wojny wiatowej, Lublin 1986; zob. te  omówienie funkcjonowania polskiego szkolnictwa na
wychod stwie we Francji, Szwajcarii, na Bliskim i rodkowym Wschodzie, Wielkiej Brytanii,
USA: J. Draus, R. Terlecki, Polskie szko y wy sze i instytucje naukowe na emigracji 1939-1945,
Wroc aw-Warszawa 1984.

3  T. Radzik, Z dziejów..., s. 13
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obejmowa  tak e przedmioty zawodowe, tj. ksi gowo , stenotypi , krawiectwo,
introligatorstwo. o nierzom, którzy ze wzgl du na ograniczon  liczb  miejsc
w Liceum S owackiego oraz obowi zki s u bowe nie mogli kontynuowa  nauki
w tym systemie – zorganizowano ró ne kursy zawodowe4. Poza tym kursy obj y
m odzie  przyby  w 1943 r. z Bliskiego Wschodu. Podr czniki, b d ce
przedrukami ksi ek przedwojennych, zapewnia y wydawnictwa w Londynie
i Jerozolimie.

Dzieci mog y ucz szcza  do Szko y Powszechnej im. Andrzeja
Ma kowskiego, za o onej w r. 1941 przez Olg  Ma kowsk  w Douglas
w Szkocji, przeniesionej w 1942 r. do Castelemains. Szko a mia a internat,
pobiera a czesne, dysponowa a 30 miejscami. W styczniu 1943 r. szko  przej y
polskie w adze na uchod stwie. Nauk  na poziomie elementarnym
zorganizowano równie  w wojsku, stacjonarnie oraz korespondencyjnie. „Dla
dzieci ucz szczaj cych do szkó  brytyjskich zorganizowano w dziewi ciu
miastach (g ównie Szkocji) komplety dokszta caj ce z przedmiotów ojczystych.
Dla m odzie y starszej podobnym celom s u y a Bursa im. Jana Zamoyskiego
w Glasgow. Od 1941 r. nowoutworzony O rodek Nauczania
Korespondencyjnego w Glasgow, prowadzi  nauk  przedmiotów ojczystych
(j zyk polski, historia i geografia Polski, religia) dla ok. trzech tys. uczniów5.

W 1942 r. Glasgow powsta a Pa stwowa Szko a Handlu Zagranicznego
i Administracji Portowej, przeniesiona nast pnie do Londynu. Londy ski
dziennik zamieszcza  og oszenia Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego zawiadamiaj ce o rozpocz ciu nowego roku szkolnego6.
Przypominano, e s uchaczami mog y by  osoby, które nie uko czy y 40 roku
ycia i mog y si  wykaza  uko czon  szko  redni  starego typu, liceum

ogólnokszta c cego lub zawodowego nowego typu. Rada Ministrów przyznawa a
uczniom stypendia. Oferowa a roczny kurs dla kilkudziesi ciu osób. Po
zako czeniu nauki w tej szkole, Polacy znajdowali w Wielkiej Brytanii bez trudu
zatrudnienie7.

Równie  w Glasgow powsta o we wrze niu 1942 r. Pa stwowe Liceum
Handlowe im. Henryka Bruna – w 1943 r. uczy o si  w nim 250 Polaków.

4  Gazeta zawsze o nich informowa a, np.: Pierwszy Kurs Oficerski PWSK w Wielkiej Brytanii,
DPiD  1944, nr 223, s. 3; Kursy dla marynarzy, dla o nierzy PSZ, DPiD  1944, nr 242, s. 4;
Uzupe niaj ce kursy po arnicze, DPiD  1944, nr 247, s. 4; Kurs ksi gowych przysi g ych,
DPiD  1944, nr 249, s. 3; Komunikat, DPiD  1944, nr 274, s. 3; Kurs dla t umaczy, DPiD
1945, nr 27, s. 3; Kursy dla patronów dla nieletnich, DPiD  1945, nr 72, s. 3; Dyplomy dla
ksi gowych przysi g ych, DPiD  1945, nr 180, s. 4.

5  DpiD  1944, nr 274, s. 3.
6 Og oszenie Min. WRiOP o rozpocz ciu nowego roku szkolnego w Pa stwowej Szkole Handlu

Zagranicznego i Administracji Portowej w Londynie – 15 stycznia 1945 r., DPiD  1944, nr 300,
s. 2 .

7 Szko a Handlu Zagranicznego i Administracji, DPiD  1948, nr 259, s. 3; Po studiach w Szkole
Handlu Zagranicznego Polacy znajdowali prac  w Wielkiej Brytanii, DPiD  1949, nr 141, s. 3.
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W 1944 r. otwarto przy nim dwuletnie Gimnazjum Kupieckie. Od 1941 r. dzia a
Korespondencyjny Kurs Handlowy. Wszystkie te placówki tworzy y O rodek
Kszta cenia Handlowego8.

W systemie szkó  technicznych dzia a a uruchomiona we wrze niu
1940 r. Pa stwowa Szko a Morska w Southampton, kszta tuj c  aspirantów
poruczników eglugi ma ej i aspirantów mechaników, oraz Gimnazjum Morskie
w Landywook k. Birmingham, utworzone w listopadzie 1944 r., kszta c ce
oficerów nawigacyjnych i mechaników9. W jednostkach wojskowych i stacjach
lotniczych zorganizowano ponadto kilkadziesi t kursów technicznych ró nego
stopnia10.

Ze wzgl du na konieczno  dora nego rozwi zania problemów adaptacji
polskich uchod ców emigracyjnych w spo ecze stwie brytyjskim, rz d Jej
Królewskiej Mo ci ju  7 lipca 1945 r. utworzy  Tymczasowy Komitet dla Spraw
Polskich (Interim Treasury Committtee for Polish Questions)11. Komitet przej
agendy polskiego rz du emigracyjnego na uchod stwie (któremu cofni to
uznanie 5 lipca 1945 r.), w tym tak e sprawy szkolnictwa, które przekazano
Dzia owi O wiaty ITC. Jego personel w wi kszo ci stanowili dawni pracownicy
Ministerstwa Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego. Kierowa  nim prof.
Tadeusza Sulimirski, dawny sekretarz generalny polskiego ministerstwa. Po
krótkim okresie polityki likwidatorskiej w dziedzinie szkolnictwa, w wyniku
zmiany w 1946 r. polityki w adz brytyjskich wobec Polaków, ITC patronowa
zak adaniu nowych szkó  polskich i u atwia  polskiej m odzie y wst p na wy sze
uczelnie brytyjskie. Gdy w marcu 1947 r. rozwi zano ITC, pod jego opiek
znajdowa o si  21 szkó  polskich z 1607 uczniami, 488 stypendystów
ucz szczaj cych do szkó  brytyjskich oraz 3647 studentów12.

Sprawy o wiaty polskiej przekazano powo anemu do kontynuacji
1 kwietnia 1947 r. Komitetowi dla Spraw O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii
(The  Committee  for  the  Education  of  Poles  in  Great  Britain).  Dzia aj cy  do
1954 r. Komitet zorganizowa  system o wiaty dla tysi cy dzieci i m odzie y
polskiej. Zasad  by o kierowanie m odzie y do istniej cych lub nowo
organizowanych szkó , których programy stopniowo ewoluowa y w kierunku
programów angielskich. Stopniowo zast powano j zyk polski j zykiem

8 J. Draus, R. Terlecki, Polskie szko y..., s. 14.
9  Og oszenie w ramce, e Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego powo a o

do ycia Gimnazjum Morskie i poszukuje nauczycieli religii, j zyka polskiego, historii, biologii,
geografii, matematyki, fizyki, chemii – 16 godzin lekcyjnych tygodniowo - za 27,10
miesi cznego wynagrodzenia, DPiD  1944, nr 265, s. 3.

10 Promocja podchor ych lotnictwa – 64 osoby – szkolenie w Szkole Podchor ych Piechoty
i Kawalerii Zmotoryzowanej, DPiD  1945, nr 187, s. 3.

11  T. Radzik, Spo eczno  polska w Wielkiej Brytanii 1945-1990, w: Polonia w Europie, pod red.
Barbary Szyd owskiej-Ceglowej, Pozna  1992, s. 452-453.

12  Ibidem, s. 453; zob. te : Tadeusz Radzik, Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii w latach
1945-1954. Instytucje i organizacje, „Rocznik Polonijny”, t. 2, Lublin 1981, s. 83-86.
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angielskim. Kolejnym krokiem by o likwidowanie lub czenie szkó  polskich
i przenoszenie uczniów do szkó  angielskich13. Liczba szkó  znajduj cych si  pod
zarz dem Komitetu O wiaty wzros a z 21 w 1947 r. do 57 w 1949 r., a uczniów
w tym samym czasie odpowiednio z 1607 do 428414. Od 1950 r. liczba szkó
i uczniów pocz a si  systematycznie zmniejsza , a  do 29 szkó  i 1883 uczniów
w 1954 r. Po rozwi zaniu Komitetu szko y przekazano pod nadzór lokalnych
w adz o wiatowych w poszczególnych hrabstwach i stopniowo likwidowano
(najcz ciej wraz z hostelami). Akcj  t  zako czono (z kilkoma wyj tkami)
w latach pi dziesi tych. ITC i Komitet O wiatowy udziela  licznych stypendiów
dla m odzie y polskiej podejmuj cej lub kontynuuj cej studia wy sze na
uczelniach brytyjskich, pocz tkowo tak e na polskich wydzia ach15.

Przyjrzyjmy si  jak problemy systemu kszta cenia m odzie y polskiej na
uchod stwie oraz nowe inicjatywy funkcjonuj ce do dzi  relacjonowano
i komentowano na szpaltach DPiD  po 1945 r.

Szkolnictwo ogólnokszta c ce

W latach wojny polskie szkolnictwo ogólnokszta c ce w Wielkiej
Brytanii reprezentowane by o przez dwie szko y rednie, jedn  powszechn ,
o rodek nauczania korespondencyjnego oraz kursy w jednostkach wojskowych.
Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego (dalej: WRiOP)
rz du RP na uchod stwie w Londynie og asza o cyklicznie na amach DPiD
rejestracj  polskich nauczycieli szkó  powszechnych i rednich16.  Nap yw  po
zako czeniu wojny dziesi tków tysi cy m odzie y wojskowej i cywilnej wp yn
na konieczno  rozbudowania systemu szkolnego. Nauczyciele spotykali si  na
zjazdach w Londynie, by omówi  programy, metody nauczania, sprawy
podr czników i zagadnienia wychowawcze17. Otwieraj c Zjazd w lutym 1945 r.
minister WRiOP, prof. W. Folkierski podkre li  ogromne znaczenie szko y
i nauczyciela w yciu narodu. W hierarchii problemów emigracyjnych sprawy
szkolnictwa ogólnego i akademickiego by y dla polskich w adz londy skich
niezwykle wa ne, zarówno do unormowania ich zgodnie z interesem polskiej
kultury narodowej, jak i otoczenia opiek  zaniedbanej w latach wojny
m odzie y18. Londy ski dziennik nie ukrywa  trudno ci, jakie pi trzy y si  przed
funkcjonowaniem i rozwojem polskiej o wiaty na obczy nie19. Aby zach ci

13 Stypendia i nauka w Wielkiej Brytanii, DPiD  1947, nr 17, s. 3.
14  Ibidem.
15  Ibidem; Stypendia dla Polaków w Wielkiej Brytanii, DPiD  1956, nr 21, s. 3.
16 Rejestracja nauczycieli szkó  powszechnych i rednich przez MWRiOP, DPiD  1944, nr 276,

s. 4.
17 Ze Zjazdu nauczycieli – 15.2.45, DPiD  1945, nr 44, s. 4.
18  St. M-i, Organizacja nauki polskiej na emigracji, DPiD  1947, nr 78, s. 3.
19  KAZET, Katastrofa o wiaty. Konferencja O wiatowa w Londynie, DPiD  1945, nr 263, s. 2.
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czytelników do nauki, publikowa  listy i wyniki matur uczniów- o nierzy
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, we W oszech, Szwecji20. Ukazywa y
si  reporta e z obozów Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia
(dalej:PKPR), które mówi y wyra nie o tym, e polska m odzie  chce si  dalej
uczy 21. Og aszano terminy zapisów do poszczególnych szkó 22. Opisywano
sukcesy absolwentów ró nych rodzajów szkó 23.

W ramach PKPR w 1946 r. w 48 obozach wojskowych zorganizowano
oko o 50 kursów w zakresie szko y powszechnej dla czterech tysi cy by ych
o nierzy PSZ24. W ramach o miu kursów na poziomie szko y redniej gimnazja

uko czy o 976 osób, licea – 601. W adze brytyjskie preferowa y szkolnictwo
zawodowe, dlatego zlikwidowano je dopiero w kwietniu 1948 r.25 Gro b  ich

20 Kurs maturalny w Pary u – w koszarach, DPiD  1945, nr 251, s. 3; „Ma a matura” uczniów-
o nierzy, DPiD  1946, nr 73, s. 3; Pierwsi maturzy ci w Niemczech, DPiD  1946, nr 99, s. 4; 64

Polaków zda o egzamin maturalny we Francji, DPiD  1946, nr 180, s. 3; Adolf Fierla, Szko a w
obozie we W oszech, DPiD  1946, nr 221, s. 3; Maturzy ci polscy w Szwecji w obozie Oereryd –
12 osób, DPiD  1946, nr 227, s. 4; Maturzystki – 23.6.47 w Liceum e skim im. Marii
Sk odowskiej-Curie w Dunalastair House, DPiD  1947, nr 156, s. 3; Kursy  maturalne  w  La
Courtine – obóz WP we Francji istnieje ju  dwa lata. 113 uczniów zdaje matur , DPiD  1947,
nr 163, s. 3; Matura w La Courtine  (lista 76 uczniów), DPiD  1947, nr 183, s. 3; Matura
w Liceum im. M. Sk odowskiej-Curie w Grendon Hall, hr. Aylesbury (lista 12 abiturientek),
DPiD  1948, nr 160, s. 3; Matura u Lotników – 30.6.48 w Dunholme Lodge [lista 75
maturzystów], DPiD  1948, nr 165, s. 3; W[awrzyniec] Czere niewski, Ostatnia matura Liceum
Handlowego w Glasgow – 27.8.48 – 42 absolwentów, DPiD  1948, nr 212, s. 3; 465 ch opców
i dziewcz t w Les Aqeux uczy si  w polskiej szkole redniej, DPiD  1949, nr 239, s. 3; Kursy
gimnazjalne i licealne dla Polaków w Szwecji. wiadectwa s  to same ze szwedzkimi, DPiD
1949, nr 251, s. 3; Z. Kasprzycka, 50 lat szkolnictwa polskiego we Francji, DPiD  1960, nr 237,
s. 3.

21  M. Czuchnowski, M odzie  chce si  dalej uczy , DPiD  1946, nr 288, s. 3; Przyjmowanie
o nierzy do szkó , DPiD  1946, nr 290, s. 3; Egzaminy do liceum, DPiD  1946, nr 293, s. 3;

Z obozów koncentracyjnych do szko y. Uczennice i nauczyciele gimnazjum w Dunalastair House,
DPiD  1947, nr 41, s. 3; Co robi  po zdaniu matury? Ograniczone mo liwo ci nauki dla
m odzie y , DPiD  1947, nr 118, s. 3.

22  Np.: Wpisy do Gimnazjum M skiego i Polskiego Liceum w Carelochhead, DPiD  1947, nr 58,
s. 3.

23  Np.: 26 ch opców polskich uko czy o szko  radiow  RAF w Cranwell, DPiD  1947, nr 181,
s. 3; Antoni Drw ski, Absolwenci Gimnazjum Lotniczego w Halton, DPiD  1947, nr 182, s. 3.

24  Za: Tadeusz Radzik, Z dziejów spo eczno ci polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie
wiatowej (1945-1990), Lublin 1991, s. 63; tego : Spo eczno  polska w Wielkiej Brytanii

w latach 1945-1990, w: Polonia w Europie, pod red. Barbary Szyd owskiej-Ceglowej, Pozna
1992, s. 437 i nast. Zob. te : Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Problemy Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii na amach „Dziennika Polskiego
i Dziennika o nierza” w latach 1946-1960, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, z. 1-2
(21-22), s. 77-133. Dane statystyczne podawane s  wed ug: T. Radzik, op. cit.

25 Praca o wiatowa w Szkocji, DPiD  1945, nr 253, s. 4; Szko y i kursy w Szkocji, DPiD  1946,
nr 264, s. 3; Szko a polska w Bransley dla o nierzy PKPR, DPiD  1947, nr 162, s. 3; Szko y
i kursy PKPR, DPiD  1948, nr 190, s. 3; Bilans pó torarocznego szkolenia przedzawodowego.
Koniec kursów i szkó  PKPR, DPiD  1948, nr 311, s. 3.
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wcze niejszego zamkni cia z powodu braku funduszy dziennik opisywa
w 1947 r.26.

DPiD  poinformowa  czytelników o powo aniu 1 kwietnia 1947 r.
Komitetu dla Spraw O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii27. By  to organ
nadzoruj cy wszystkie sprawy zwi zane z polsk  dzia alno ci  o wiatow ,
nios cy pomoc materialn  by ym o nierzom Polakom w dalszym kszta ceniu
si , organizuj cy szko y dla dzieci, które nie mog y by  przyj te do szkó
brytyjskich oraz kursy nauczania j zyka angielskiego doros ych cywilów.
Okre li  zasady organizacji szkolnictwa polskiego na Wyspach Brytyjskich
i przeprowadzi  reform  szkolnictwa polskiego, przystosowuj c go do warunków
brytyjskich28. Korzystaj c z pomocy m.in. British Council29. Na bie co dziennik
informowa  o zmianach przeprowadzanych w polskim szkolnictwie, nowych
szko ach, internatach, stypendiach, op atach, egzaminach, kursach, przenosinach
szkó , uprawnieniach po ich uko czeniu, pomocy socjalnej, dzia alno ci
i wydatkach Funduszu O wiaty Polskiej za Granic , zbiórkach datków 3 maja
w ród rodaków na obczy nie, a przeznaczonych na o wiat , o zjazdach
i zebraniach nauczycieli30. Londy ski dziennik has em „O wiata broni  w walce

26 Gro ba zamkni cia szkó  polskich budzi zrozumia e zaniepokojenie w obozach, DPiD  1947,
nr 186, s. 3.

27 Komitet dla polskich spraw o wiatowych, DPiD  1947, nr 81, s. 1.
28 Projekt reformy szkolnictwa polskiego, DPiD  1947, nr 86, s. 3; Zasady organizacji szkolnictwa

polskiego formu uje Komitet dla Spraw O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii, DPiD  1947,
nr 97, s. 3.

29 Pomoc szkolna dla Polaków – British Council, DPiD  1947, nr 116, s. 3.
30 Zmiany w polskim szkolnictwie, DPiD  1947, nr 191, s. 3; Sprawy o wiatowe Polaków

w Wielkiej Brytanii, DPiD  1947,  nr  251,  s.  3;  T.  .  B., Pomoc dla szkolnictwa polskiego za
granic , DPiD  1947, nr 274, s. 3; O wiata polska w Wielkiej Brytanii, DPiD  1948, nr 35, s. 3;
Fundusz O wiaty Polskiej za Granic , DPiD  1948, nr 81, s. 3; Gdzie maj  mieszka  i za co y
uczniowie Szko y Handlowej w Glasgow?, DPiD  1948, nr 90, s. 3; Antoni Bogus awski,
Zbiórka 3 Maja, DPiD  1948, nr 95, s. 3; L. B., Siódmy Zjazd Nauczycieli w Londynie, DPiD
1948, nr 183, s. 3; Reforma programów nauczania w szko ach polskich w Wielkiej Brytanii,
DPiD  1948, nr 201, s. 3; Coraz wi cej zada  ma przed sob  Komitet O wiaty z powodu
rosn cej liczby dzieci polskich w Wielkiej Brytanii przybywaj cych tu w zwi zku z zako czeniem
akcji po czenia rodzin, DPiD  1949, nr 60, s. 3; Fundusz O wiaty Polskiej za Granic .
Pierwszy rok dzia alno ci, DPiD  1949, nr 67, s. 3; Og oszenie. Od 1 do 31 maja 1949 r. zbiórka
na Fundusz O wiaty na szkolnictwo polskie za granic , DPiD  1949,  nr  101,  s.  3;  W.  Cz.,
Nauczyciele polscy w Szkocji, DPiD  1949, nr 221, s. 3; Fundusz O wiaty Polskiej za Granic  i
jego dzia alno  w roku ubieg ym. Sprawozdanie ksi gowe, DPiD  1950, nr 89, s. 3; Zbiórka 3-
Majowa na o wiat , DPiD  1950, nr 111, s. 3; (j.), Zjazd nauczycieli w Londynie, DPiD  1951,
nr 90, s. 3; L. B., Zjazd Zrzeszenia Nauczycieli za powo anie Macierzy Szkolnej – 28 i 29.6.52 r.
w Londynie, DPiD  1952, nr 164, s. 3; Apel do Polaków w Wielkiej Brytanii o sk adanie hojnych
darów na Dar Narodowy 3 Maja,DPiD  1954, nr 102, s. 2; W trosce o polsko  dzieci. Obrady
Zwi zku Nauczycieli – 26 i 27 6.54, DPiD  1954, nr 163, s. 3; Z. Nowakowski, Po pro bie [na
temat Funduszu O wiaty Polskiej], DPiD  1956, nr 46, s. 2; Konferencja nauczycielstwa
w Leeds, DPiD  1956, nr 131, s. 3; VII Konferencja Nauczycieli, DPiD  1986, nr 277, s. 3.
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o Polsk ” przekonywa  o konieczno ci kontynuowania przez Polaków nauki31.
Publicy ci dziennika nadal apelowali, by Polacy si  dokszta cali, zdobywali
polsk  matur , eby posy ali swoje dzieci do polskich szkó . Przestrzega  przed
wynarodowieniem, m.in. pisz c: „sytuacja jest tragiczna, polskie dzieci nic
systematycznie o Polsce nie wiedz , wiedz  wszystko o Anglii. S  to dzieci
emigracji politycznej, które maj  do spe nienia misj  na obczy nie i maj  wróci ,
gdy b dzie to mo liwe i celowe. Musz  wiedzie , e Polacy nie g si..., zna  swój
j zyk i kultur , e oprócz Szekspira i Miltona istnia  Rej, Kochanowski,
Mickiewicz i Wyspia ski i jeszcze kilku innych”32.

Ubolewano nad tym, e polskie dzieci nie potrafi  poprawnie wymówi
nazwy swojej ojczyzny, zniekszta caj  wymow , dysponuj  ubogim s ownikiem,
pope niaj  ra ce b dy gramatyczne, a mi dzy sob  najch tniej porozumiewaj
si  w j zyku angielskim33. Kilkunastoletnia m odzie , mówi ca z regu y
poprawnie po polsku pos ugiwa a si  wed ug dziennika „kompromituj co
ubogim, ebraczym »Basic Polish«”. Nauk  dzieci i m odzie y na uchod stwie
traktowano, jako „pal ce zagadnienie narodowe”, pisz c: „Celem nauczania
i wychowania winno by  zachowanie m odego pokolenia dla sprawy Polski
niepodleg ej, utrzymanie zwi zków kulturalnych Polski z zachodni  Kultur
i nauk  oraz wychowanie przysz ych dzia aczy spo ecznych i kulturalnych,
szermierzy idei odzyskania niepodleg o ci”34. Jednak pytania publicystów o to,
czy m odzie  odchodzi od polsko ci, czy tylko od niektórych jej przejawów,
przypomina y o post puj cej asymilacji m odzie y polskiej mieszkaj cej
w Wielkiej Brytanii35. Przekonywano rodaków, e wybór szko y jest ich prawem
i obowi zkiem, by posy ali dzieci do szkó  katolickich, zgodnych z polsk
tradycj , a nie do bezwyznaniowych szkó  brytyjskich36. Walka
z wynarodowieniem m odego pokolenia Polaków, urodzonego na obczy nie,
trwa do dnia dzisiejszego37.

31  Has o to pierwszy raz pojawi o si  w pi mie: DPiD  1948, nr 105, s. 3.
32  Korcz, O nauk  dla m odzie y polskiej. Od „jósz” do normalnej matury, DPiD  1947, nr 220,

s. 3.
33  J. Sidziura, „Polska”, nie „Pou ska”, DPiD  1948, nr 163, s. 3.
34  M. Go awski, Nauka dzieci na uchod stwie jest pal cym zagadnieniem narodowym, DPiD

1951, nr 179, s. 3.
35 Czy m odzie  odchodzi od polsko ci?, DPiD  1954,  nr  105,  s.  3;  M.  M., Kleimy rogatywki

z pawim oczkiem, a nie mamy powszechnego nauczania, DPiD  1954, nr 106, s. 3.
36  M. M., Wybór szko y prawem i obowi zkiem rodziców polskich w Wielkiej Brytanii, DPiD

1954, nr 131, s. 3; Wychowanie ojczyste. Co ju  zrobiono i co trzeba zaraz zrobi ?, DPiD  1954,
nr 155, s. 3; Dyskusja o dzieciach i rodzicach. Jak broni  si  przeciw wynarodowieniu, DPiD
1954, nr 161, s. 3.

37  Np.: Walka z wynarodowieniem – akademia 3 Maja PMS, DPiD  1955, nr 111, s. 3;.
Dzia alno  Funduszu O wiaty Polskiej, DPiD  1955, nr 118, s. 3; O utrzymanie m odzie y
polskiej przy polsko ci, DPiD  1956, nr 28, s. 3; nr 75, s. 3.



346

Polacy z ulg  odnotowali przyj cie nowego kodeksu karnego w Wielkiej
Brytanii, który znosi  w szko ach kar  ch osty38. Dziennik odnotowa  pobicie
producenta trzcin s u cych do tego celu przez uczniów po wyk adzie o zaletach
kar cielesnych39.

Publikowano doroczne sprawozdania z dzia alno ci Komitetu dla Spraw
O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii, do zako czenia jego dzia alno ci
w 1954 r. Dla przyk adu warto wspomnie  pozycje bilansowe w roku
bud etowym 1948/1949 Komitetu: kilkadziesi t szkó  polskich na wszystkich
poziomach, Polish University College, kursy nauki j zyka angielskiego dla
doros ych, subsydia dla harcerzy, bibliotek i instytutów naukowych, trzy tysi ce
stypendiów naukowych, na które przeznaczono pó tora miliona funtów40.
Wielokrotnie pisano, powo uj c si  na oficjalne raporty brytyjskich w adz
o wiatowych, e Polacy po pokonaniu trudno ci j zykowych, s  najlepszymi
uczniami, e nauk  traktuj  powa niej ni  ich brytyjscy rówie nicy41.

Dla tysi cy dzieci i m odzie y cywilnej przyby ej z Bliskiego Wschodu,
Afryki, W och, Niemiec itp. zorganizowano szko y polskie, których programy
stopniowo ewoluowa y od przedwojennych polskich w kierunku programów
angielskich. Celem szkó  rednich by o przygotowanie do angielskiej matury.
Z czasem szko y czono lub likwidowano, przenosz c m odzie  do szkó
angielskich. Spotka o to: Liceum i Gimnazjum e skie im. Marii Sk odowskiej-
Curie w Dunalastair House, Gimnazjum i Liceum e skie im. Ignacego
Paderewskiego w West Chilitington, Gimnazjum i Liceum M skie im. Juliusza
S owackiego w Glasgow, Gimnazjum i Liceum im. Miko aja Kopernika
w Riddlesworth, Liceum Ogólnokszta c ce im. Józefa Conrada-Korzeniowskiego
w Haydon Park - b d cego odpowiednikiem angielskiej szko y typu „grammar”,
Gimnazjum Wydzia owe im. Królowej Jadwigi w Stowell Park, Gimnazjum
Wydzia owego im. Fryderyka Chopina w Diddington – odpowiadaj cych
angielskim szko om typu „modern”, ucz cych tak e zawodu42. W szczytowym

38 Nowy Kodeks Karny w Anglii, DPiD  1947, nr 264, s. 3.
39 Uczniowie pobili fabrykanta trzcin po wyk adzie o zaletach kar cielesnych DPiD  1948, nr 283,

s. 4.
40(A. Bz.), Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii. Cz. 1. Gimnazja, licea i szko y techniczne,

DPiD  1948, nr 252, s. 3; Cz. 2 Trzy tysi ce stypendiów dla studentów, DPiD  1948, nr 253,
s. 3.

41  Np.: „Polacy s  najlepszymi uczniami” stwierdza raport Southern Common, DPiD  1949,
nr 17, s. 1, 4; 25 Polaków w szkole londy skiej – Wandsworth School (szko a rednia), DPiD
1950, nr 307, s. 3.

42  Np.: 550 dzieci uczy  si  b dzie w szkole redniej w Diddington, DPiD  1949, nr 142, s. 3;
Grendon Hall – najstarsza szko a polska w Wielkiej Brytanii, DPiD  1950, nr 212, s. 3;
Rozdanie wiadectw w Lilford – w Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika, DPiD  1955, nr 186,
s. 3; Szkolnictwo polskie w Lilford musi by  utrzymane. Grozi mu likwidacja, DPiD  1956,
nr 146, s. 3; Zamkni cie szko y w Lilford, DPiD  1957, nr 179, s. 3; Szkolnictwo polskie
w Wielkiej Brytanii. Przegl d spraw nauki i wychowania, DPiD  1958, nr 106, s. 3; Stefan
M karski, Nowe chmury nad szkolnictwem polskim, DPiD  1960, 260, s. 2; Przeniesienie Szko y
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okresie rozwoju tego szkolnictwa, czyli w roku 1950, do szkó  tych ucz szcza o
1,8 tys. uczniów43. Cz  z nich, obok matur polskich, zdawa a tak e matury
angielskie, uzyskuj c prawo wst pu na wy sze uczelnie44. W 1949 r. pod
zarz dem Komitetu O wiaty znajdowa o si  tak e 16 przedszkoli z 533 dzie mi
oraz 34 szko y powszechne z 1778 dzie mi45. Istnia y one nadal w ka dym
wi kszym obozie czy skupisku Polaków, przede wszystkim w hostelach.
Pocz wszy od 1949 r. zacz to stopniowo wprowadza  do szkó  programy
angielskie, a nast pnie likwidowa  szko y i przenosi  uczniów do placówek
angielskich. Ostatnie tego rodzaju szko y w polskich skupiskach w Nortwick
Park i Melton Howbray zamkni to w 1962 r.46 Londy ski dziennik zamieszcza
informacje o rozpocz ciu lub zako czeniu roku szkolnego w poszczególnych
placówkach i imprezach kulturalnych organizowanych z okazji wi t
narodowych itp. na stronach opisuj cych ycie polskich uchod ców 47.

Pierwsza wzmianka o stopniowej likwidacji o wiaty polskiej w Wielkiej
Brytanii (wbrew stanowisku Polaków) ukaza a si  9 listopada 1949 r.48 Proces
zamykania polskich szkó  i uczelni zale a  od sytuacji gospodarczej Wielkiej
Brytanii. Zapewniano, e je li rz d brytyjski nie b dzie zmuszony do
drastycznych oszcz dno ci, likwidacja polskich szkó  potrwa kilka lat. Komitet
O wiaty scharakteryzowa  ówczesny stan szkó  ró nego typu: na PUC
studiowa o 851 studentów, na wydzia ach in ynieryjnych – 300, wspierano trzy
tysi ce studentów stypendiami, na uniwersytetach brytyjskich uczy o si  384
Polaków; 1180 w tzw. Technical Colleges; decyzje dotycz ce dalszego losu
polskich szkó  rednich mia y zapa  w 1950 r.; w 1949 r. by o ich cztery,
w obozach: Bottisham, Stowell Park, Grendon Hall, i Haydon Park oraz dwie
szko y rednie wydzia owe – w obozach: Diddington i Stowell Park; poza tym
9 przedszkoli z 400 dzie mi, 27 szkó  powszechnych, w których uczy o si  950
uczniów. Zapowiedziano coroczne zmniejszanie funduszy na polsk  o wiat .
Nadal drukowano doroczne sprawozdania Komitetu O wiaty dla Polaków,
z których wynika o, e wydaje on ponad 827 tys. funtów rocznie na czesne
i stypendia dla m odzie y49. Odnotowywano na amach dziennika likwidowane

im. Królowej Jadwigi, DPiD  1985, nr 199, s. 3; Szko a im. Stefana eromskiego w Londynie,
DPiD  1985, s. 3; Szko a im. T. Ko ciuszki w Londynie, DPiD  1986, nr 65, s. 3.

43 T. Radzik, Spo eczno  polska..., s. 458.
44 Turniej bystro ci i wiedzy mi dzy szko ami polskimi w Wielkiej Brytanii, DPiD  1950, nr 101,

s. 3; Pi  szkó  rednich kszta ci m odzie  polsk  w Anglii, DPiD  1952, nr 49, s. 3; Dobre
wyniki egzaminów w polskich szko ach rednich, DPiD  1952, nr 223, s. 3.

45 T. Radzik, op. cit., s. 459.
46  Ibidem.
47  Np.: W. Cz., Zako czenie roku szkolnego w Edynburgu, DPiD  1949, nr 156, s. 3.
48 Likwidacja o wiaty polskiej w Wielkiej Brytanii nast pi stopniowo w ci gu kilku lat, DPiD

1949, nr 267, s. 1, 4.
49 Szko y polskie w Wielkiej Brytanii. Komitet O wiaty dla Polaków og asza doroczny bilans swej

pracy, DPiD  1950, nr 20, s. 3; Komitet O wiaty dla Polaków wydaje z gór   827 000 na
czesne i stypendia dla m odzie y, DPiD  1950, nr 23, s. 3; Komitet O wiaty dla Polaków
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polskie placówki o wiatowe, ale równie  podsumowywano rocznice wspó pracy
brytyjsko-polskiej w dziedzinie o wiaty50, zach cano rodaków do ofiarno ci na
o wiat  has em: „Datek na o wiat  polsk  to najlepsze yczenia wi teczne”51,
pisano o dzia alno ci harcerzy, kontynuuj cych polskie tradycje patriotyczne52,
o O rodku Nauczania Korespondencyjnego, dzia aj cym do 1957 r. w Glasgow
(od roku1954 w Londynie), powsta ym w 1941 r.53

Polskie szkolnictwo rednie wspiera  te  Pilish Research Centre
organizuj c kursy historii i literatury ojczystej dla m odzie y polskiej ucz cej si
w szko ach angielskich, zapobiegaj c tym samym „zoboj tnieniu
narodowemu”54. Walne zjazdy nauczycieli debatowa y g ównie nad utrzymaniem
polskiego szkolnictwa na obczy nie, by nie dopu ci  do wynarodowienia
m odego pokolenia wychowanego poza Polsk 55.  Z  tej  potrzeby  wy oni a  si
organizacja Polskiej Macierzy Szkolnej w czerwcu 1953 r. w Londynie, której
celem by o „utrzymanie i pog bianie wiadomo ci religijnej, narodowej
i obywatelskiej w ród ogó u Polaków, przede wszystkim za  w ród dzieci

w Wielkiej Brytanii i jego dzia alno  w 1949 r., DPiD  1950, nr 190, s. 3; Kursy j zyka
angielskiego organizowane przez Komitet O wiaty, DPiD  1951, nr 52, s. 3; Komitet O wiaty
dla Polaków og asza roczne sprawozdanie, DPiD  1954, nr 55, s. 1, 4.

50  A. Bz., Bursie dziewcz t grozi eksmisja w Londynie – tzw. Detroit House, który powsta  dzi ki
ofiarom Polonii z Detroit, DPiD  1951,  nr  11,  s,  3; 5 lat wspó pracy brytyjsko-polskiej
w dziedzinie o wiaty, DPiD  1952, nr 81, s. 3; Dorobek 5 lat pracy o wiatowej wykazuje
sprawozdanie Komitetu O wiaty dla Polaków, DPiD  1953, nr 44, s. 3; Odroczenie likwidacji
Komitetu O wiaty, DPiD  1953, nr 163, s. 3.

51  DPiD  1952, nr 278, s. 3.
52 Zlot harcerzy w Fairford, DPiD  1948, nr 214, s. 3; Harcerki, harcerze i przyjaciele harcerstwa

w Bradford, DPiD  1953,  nr  244,  s.  3;  J.  M.  B., Zjazd Starszego Harcerstwa obradowa
w Sheffield przez dwa dni, DPiD  1953, nr 298, s. 3; Harcerze dzieciom polskim w Niemczech,
DPiD  1954, nr 154, s. 3; Otwarcie stanicy harcerskiej im. gen. Nikodema Sulika – 18.7.54
w Hodgemoore pod Londynem, DPiD  1954, nr 175, s. 3; Harcerze eglarze, DPiD  1956, nr
260, s. 3; Harcerstwo polskie w Liege – Zjazd w Belgii harcerzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec
i Belgii, DPiD  1956, nr 271, s. 3; Rozwój harcerstwa polskiego. Konferencja w Liege, DPiD
1956, nr 271, s. 3; Lato harcerzy, DPiD  1959, nr 148, s. 3; Wielka batalia o harcerstwo polskie,
DPiD  1961, nr 226, s. 1; Centralna Stanica Harcerska Polskiego O rodka M odzie owego
w po udniowej Anglii, DPiD  1981,  nr  216,  s.  3;  L.  Kliszewicz, Zlot 75-lecia ZHP z terenu
Europy – w Clumer Park w Anglii – 10.8.1985, DPiD  1985, nr 203, s. 5; Naczelna Rada
Harcerska, DPiD  1985, nr 276, s. 3; W szkole im. M. Reja w Londynie, DPiD  1985, nr 309,
s. 3; L. Kliszewicz, Zjazd Okr gu ZHP Wielkiej Brytanii, DPiD  1986, nr 95, s. 4; H. appo,
Harcerki na Monte Cassino, DPiD  1989, nr 81, s. 5; A. Witek, Harcmistrzyni Rzeczypospolitej-
na 100-lecie urodzin twórców polskiego harcerstwa – Andrzeja i Olgi Ma kowskich, DPiD
1989, nr 81, s. 6; W. Marcisz, Zjazd harcerstwa w Bristolu pod has em: „Dzie  My li
Braterskiej”, DPiD  1989, nr 86, s. 5; Z. P., Wyprawa harcerska na Monte Cassino, DPiD
1989, nr 131, s. 5.

53 Co robi o rodek nauczania korespondencyjnego?, DPiD  1954, nr 34, s. 3.
54 Kurs historii i literatury ojczystej dla m odzie y polskiej, DPiD  1950, nr 12, s. 3.
55 Walny Zjazd Zrzeszenia Nauczycielstwa, DPiD  1953, nr 125, s. 3; VII Konferencja Nauczycieli,

DPiD  1986, nr 277, s. 3; ladami Polskiej Macierzy Szkolnej, DPiD  1952, nr 297, s. 3.
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i m odzie y”56.  Od  tego  roku  informacje  a  PMS  zamieszczano  stale  na  amach
londy skiego dziennika. Informowano o akcjach pomocowych (równie
w Niemczech i Austrii, Belgii, we Francji), publicznych zbiórkach pieni dzy,
imprezach okoliczno ciowych i charytatywnych, kwestach, organizowaniu
kolonii, otrzymywanych darowiznach i subwencjach57. Atmosfera niepewno ci,
co do funkcjonowania polskiej o wiaty na Wyspach Brytyjskich, generowa a
wiele publikacji na ten temat, zastanawiano si  nad rol  nauczycielstwa
polskiego na emigracji, nad przysz o ci  polskiej m odzie y urodzonej
i wychowanej na obczy nie58. W 1989 r. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego
w Wielkiej Brytanii liczy o trzystu cz onków59.

56 Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii ukonstytuowa a si  na zebraniu w Londynie, DPiD
1953, nr 131, s. 3.

57  Zob.: Czy potrzebna jest szko a w Les Aqeux, DPiD  1953, nr 194, s. 3; Otwarcie roku
szkolnego w Les Aqeux, DPiD  1953, nr 246, s. 3;  Macierz w ubieg ym roku, DPiD  1954,
nr 39, s. 3; Sta y rozrost Macierzy, DPiD  1954, nr 267, s. 3; Walny Zjazd Macierzy Szkolnej,
DPiD  1954, nr 289, s. 3; Rada Macierzy Szkolnej, DPiD  1955, nr 7, s. 3; Rozwój PMS
w Wielkiej Brytanii, DPiD  1955, nr 172, s. 3;  5000 na szkolnictwo da a PMS w Belgii, DPiD
1955, nr 273, s. 3; II Walny Zjazd PMS – 4200 legitymacji, 375 szkó  polskich, DPiD  1955,
nr 308, s. 3; Pierwszy rok Ko a Pomocy PMS. Konieczno  utrzymania przy polsko ci dzieci
polskie w Niemczech i Austrii, DPiD  1956, nr 102, s. 3; Dla 1000 dzieci i m odzie y polskiej
letnie kolonie  harcerskie – w Wielkiej Brytanii i we Francji, DPiD  1956, nr 182, s. 3; Odczyt
PMS. Zbiórka na Dar Narodowy 3 Maja, DPiD  1957, s. 3; Dzi ki PMS i ludziom dobrej woli
70 dzieci przywróconych polsko ci, DPiD  1958, nr 201, s. 3; 49 szkó  polskich w Belgii –
zebranie PMS w Belgii, DPiD  1959, nr 240, s. 3; czno  z 300 szko ami utrzymuje Polska
Macierz Szkolna, DPiD  1960, nr 23, s. 3; Macierz Szkolna w Belgii – opiekuje si  50 szko ami i
ponad 1000 dzieci, DPiD  1960, nr 76, s. 3; Pary  – Mi dzyszkolny konkurs czytania i pisania,
DPiD  1960, nr 122, s. 3; 50 lat szkolnictwa polskiego we Francji. Zjazd Niezale nego Zwi zku
Nauczycieli DPiD  1960, nr 237, s. 3; M. Go awski, 10-letni dorobek i plany Polskiej Macierzy
Szkolnej, DPiD  1964, nr 77, s. 3; M[icha ] Go awski, Zjazd PMS, DPiD  1966, nr 63, s. 2;
Posiedzenie Rady PMS, DPiD  1978, s. 3; Zjazd jubileuszowy PMS, DPiD  1978, nr 151, s. 3;
Posiedzenie PMS, DPiD  1979, nr 55, s. 3; Walny Zjazd PMS, DPiD  1980, nr 283, s. 3; PMS
w Reading, DPiD  1982, nr 42, s. 3; Z. Arciszewska, Ocaleni, Londyn 1982; Rada PMS, DPiD
1985, nr 164, s. 3; PMS w Reading, DPiD  1986, nr 20, s. 3; Dar Narodowy 3 Maja – PMS,
DPiD  1986, nr 122, s. 3; A[leksandra] Podhorodecka, Dzia alno  PMS, DPiD  1986, nr 232,
s. 4; P.H ciak, Delegaci z USA i Argentyny brali udzia  w obradach PMS, DPiD  1986, nr 240,
s.  3;  P.  H ciak, O wykszta ceniu, wiedzy i wychowaniu na otwarciu Walnego Zjazdu Polskiej
Macierzy Polskiej, DPiD  1986, nr 246, s. 5; Wyrazy uznania za szlachetny trud nauczycieli
uchwali a Polska Macierz Szkolna, DPiD  1986,  nr  247,  s.  5;  A.  Witek, Zjazd PMS, DPiD
1986, nr 266 [nr 45 TP], s. 11.

58  H. Archutowski, A co b dzie od wrze nia za rok? Komitet O wiaty a Polska Macierz Szkolna,
DPiD  1953, nr 178, s. 3; 5 lat szko y polskiej w Bredford, DPiD  1954, nr 198, s. 3;
Konferencja nauczycieli w Manchester, DPiD  1954, nr 222, s. 3; O wychowanie dzieci w duchu
polskim, DPiD  1955, nr 194, s. 3; Konferencja nauczycielstwa w Leeds, DPiD  1955, nr 235,
s. 3; A. Podhorodecka, Konferencja m odzie owa i PMS na Uniwersytecie Londy skim, DPiD
1989, nr 87, s. 4; N. Stencel, Rola nauczycielstwa na emigracji, DPiD  1989, nr 112, s. 5;
A. Podhorodecka, Koniec szko y i co dalej? DPiD  1989, nr 148, s. 4-5.

59  W. Gajda, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego. Rozmowa z prezesem Zarz du G ównego,
Czes awem Czapli skim, DPiD  1989, nr 104, s. 6.
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Londy ski dziennik nieustaj co porusza  tematy dotycz ce o wiaty
Polaków w Wielkiej Brytanii, ich nauki w szko ach angielskich i mo liwo ciach
otrzymania stypendiów60, relacjonowa  wizyty wysokich urz dników
pa stwowych i polityków w polskich szko ach61, reformy62. W czy  si  do
protestu zainicjowanego przez Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Wielkiej
Brytanii przeciwko komunistycznej propagandzie uprawianej w podr cznikach
wydawanych w Kraju, które odcina y si  od polskiej tradycji religijnej
i zak amywa y histori 63. Jubileusze przyczynia y si  do przypominania
dzia alno ci szkó  rednich istniej cych przy 2. Korpusie64.

Polskie szko y prywatne

Dla spo eczno ci polskiej na Wyspach Brytyjskich oczywistym by o, e
dzia alno  Komitetu O wiaty jest ograniczona w czasie. Podj to wi c starania
o zorganizowanie internatowych, p atnych prywatnych szkó  polskich.
Konkurowa y one z bezp atnym szkolnictwem angielskim katolickim
charakterem. Pierwsz  tego rodzaju szko  by  Konwent w. Rodziny
ss. Nazaretanek, za o ony w Pitsford w 1947 r. W okoliczno ciowym artykule
poinformowano czytelników DPiD  o pierwszych 450 uczennicach, które
szlakiem z ZSRR poprzez rodkowy Wschód dotar y do Wielkiej Brytanii65.
Konwent obejmowa  szko  powszechn  i redni , posiadaj c  od roku1957
pe ne prawa angielskiej „grammar school”, czyli przygotowuj c uczniów do
matury66. Nauczycielami w wi kszo ci by y siostry zakonne. Z wyj tkiem
przedmiotów ojczystych nauka odbywa a si  w j zyku angielskim. Londy ski
dziennik wielokrotnie omawia  ycie szko y, informowa  o problemach67.

60  Np.: O wiata Polaków w Wielkiej Brytanii, DPiD  1955, nr 96, s. 3; H. Zwirska, Szkolnictwo
brytyjske.. Cz.I, DPiD  1957, nr 63, s. 3; Cz. II, nr  81,  s.  3;  M. Go awski, Do ilu lat uczy  si
b d  nasze dzieci?, DPiD  1960, nr 15, s. 3; Szko a w. Wincentego na Nottingfill, DPiD  1960,
nr 27, s. 3; Tego : Egzaminy w szko ach angielskich, DPiD  1960, nr 255, s. 3; Zmiany
w programie szkolnym w Wielkiej Brytanii, DPiD  1978, nr 144, s. 3.

61 Wizyta gen. Andersa w polskich szko ach w Manchester, DPiD  1955, nr 278, s. 3.
62  K. Z., Zmiany systemu egzaminacyjnego w Wielkiej Brytanii, DPiD  1986, nr 177, s. 3; Szkoccy

uczniowie bez ocen, DPiD  1986, nr 198, s. 3; Szkoccy uczniowie bez ocen. B dzie im trudno
znale  prac . Pracodawcy s  zdezorientowani, DPiD  1986, nr 198, s. 8; Aleksandra
Podhorodecka, S ów par  o szkolnictwie brytyjskim, DPiD  1989, nr 11, s. 6.

63 Przeciwko podr cznikom z Kraju wypowiada si  Zjazd Zjednoczenia Nauczycieli w Wielkiej
Brytanii, DPiD  1957, nr 296, s. 3.

64 Z dziejów szkó  rednich II Korpusu, DPiD  1986, nr 300, s. 3.
65  A.Drw ski, Nazaretanki w obozie Foxley, DPiD  1947, nr 3.
66  Za: T. Radzik, Z dziejów spo eczno ci..., s. 64.
67  Np.: Szko a, o której za ma o wiemy, DPiD  1953, nr 143, s. 3; Polska szko a internatowa

w Pitsford, DPiD  1954, nr 123, s. 3; Du a Polska ma ych dziewczynek, DPiD  1959, nr 124,
s. 3; Pitsofrd powsta  bez niczyjej pomocy – Szko a Sióstr Nazaretanek, DPiD  1959, nr 125,
s. 3; Szko a sióstr Nazaretanek – polskie gimnazjum w Pitsford, DPiD  1959, nr 223, s. 3;
M. Go awaski, 10-letni dorobek i plany Polskiej Macierzy Szkolnej, DPiD  1964,  nr  77,  s.  3.
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W latach 70. i 80. ub. w. szko a liczy a oko o dwie cie uczennic z rodzin
polskich. Z braku funduszy i ch tnych do pobierania nauki, szko  zamkni to
w 1984 r.68.

Drug  polsk  wyznaniow  szko  prywatn  by o Gimnazjum
Mi osierdzia Bo ego w Fawley Court, powsta e w 1954 r., prowadzone przez oo.
Marianów. DPiD  opisa  te  dzia alno  drugiej szko y internatowej w Lower
Bullingham prowadzonej przez ksi y marianów w lutym 1953 r.69.
W listopadzie 1953 r. ukaza a si  informacja, e ojcowie Marianie kupili now
posiad o  w Fawley Court, pod Henley,, nad Tamiz , gdzie otwieraj  nowe
gimnazjum m skie z pe nym polskim programem gimnazjum humanistycznego
i liceum; rozpocz cie zaj  zaplanowano od stycznia nast pnego roku70.
Zabytkowy charakter posiad o ci narzuca  niejako konieczno  wykorzystania jej
jako o rodka nauki i kultury polskiej. Ksi a przed zakupem posiad o ci
dysponowali poka nym zbiorem „bia ych kruków” z zakresu literatury, cennych
r kopisów i wyda  dzie  polskich poetów romantyzmu, sztychów, obrazów
i innych pami tek narodowych przywiezionych z Pary a. Dziennik apelowa  do
rodaków o udzielenie wszechstronnej pomocy nowej szkole. Scharakteryzowa
pedagogiczne do wiadczenie prze o onego szko y, a zarazem jej inicjatora,
o. Józefa Jarz bowskiego, który pracowa  jako wychowawca w Szkole o.o.
Marianów na Bielanach w przedwojennej Warszawie71. Pierwszymi uczniami
zosta o pi tnastu ch opców w wieku 10-14 lat. Placówka boryka a si  jednak
z problemami finansowymi. Deficyt szko y w marcu 1954 r. wynosi  tysi c
funtów. Finansowo wsparta zosta a przez Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów, Polsk  Macierz Szkoln  w Londynie, Komisj  G ówn  Skarbu
Narodowego (ksi ki), subwencj   100 z polskiego Ministerstwa Skarbu rz du
RP na uchod stwie, Poloni  Ameryka sk . Uzyska a pe ne prawa i przywileje
„grammar school”, nauk  prowadzono w j zyku angielskim, z wyj tkiem tzw.
przedmiotów ojczystych. Program brytyjski by  uzupe niony programem
polskim, tak e po zako czeniu nauki ucze  posiada  matur  angielsk  i polsk .
Informacja (prawdopodobnie przedwczesna) podana przez DpiD , pozostaje
w sprzeczno ci z ustaleniami dokonanymi przez T. Radzika, który stwierdzi , e
pe ne prawa „grammar school” szko a uzyska a dopiero w 1969 r.72.

Od powstania szko y ojców Marianów, do jej zamkni cia, dziennik
obserwowa  jej dokonania i losy wychowanków, zjazdy absolwentów, cyklicznie

M[icha ] Go awski, Konwent w. Rodziny w Pitsford, DPiD  1966, nr 77, s. 3; DPiD  1983,
nr 160, s. 3.

68  M[icha ] Go awski, Zamkni cie szko y dla dziewcz t sióstr Nazaretanek, DPiD  1984, nr 54,
s. 3.

69  (M. s.), Szko a mi o ci ojczyzny. U Marianów pod Hereford, DPiD  1953, nr 28, s. 3.
70  T. Bor, Gimnazjum m skie powstaje pod Henley, DPiD  1953, nr 274, s. 3.
71  Z. R., Szko a polska o.o Marianów w Henley. Spo ecze stwo emigracyjne musi ja poprze ,

DPiD  1954, nr 58, s. 3.
72  T. Radzik, op. cit., s. 64.
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ponawia  apele do spo eczno ci emigracyjnej o wsparcie finansowe, zach ca  do
posy ania ch opców z polskich rodzin do tej szko y. Porównywa  wyniki
egzaminów ko cowych z wynikami szkó  brytyjskich – uczniowie polskiego
Kolegium Mi osierdzia Bo ego osi gali bardzo dobre wyniki, co wiadczy o
o wysokim poziomie nauczania; odnotowywano rocznice powstania placówki,
rozpocz cia i zako czenia roku szkolnego, prezentowano zasoby Muzeum Broni
Polskiej (zbiór p k Witolda Buchowskiego)73.

W 1986 r. Kolegium Mi osierdzia Bo ego o.o. Marianów w Fawley
Court by o jedyn  polsk  szko  redni  na terenie Wielkiej Brytanii. Do tego
czasu zgromadzenie ksi y Marianów pokrywa o przez wiele lat deficyt,
nap ywa y równie  datki od polskiej emigracji. Dzi ki gospodarno ci
i bezinteresownej pracy ksi y placówka, pomimo ogromnych trudno ci
finansowych, funkcjonowa a nieprzerwanie przez 32 lata. Jeden z czytelników
zamie ci  w londy skim dzienniku w styczniu 1986 r. dramatyczny apel do
polskiego wychod stwa o ratowanie szko y, która popad a w ogromne d ugi
z powodu malej cej z roku na rok liczby uczniów oraz rosn cych kosztów
utrzymania74. Przypomnia , e wi kszo  wychowanków placówki uko czy o
brytyjskie uniwersytety, a czesne jest umiarkowane – 2,5 tys. funtów rocznie
(w szko ach angielskich dwa razy dro sze). Proponowa , by ka da polska parafia
w Wielkiej Brytanii ufundowa a jedno stypendium dla ucznia. Ostrzega , e
szko a  podzieli  los  szko y  dla  dziewcz t  w  Pitsford,  której  nie  uda o  si
utrzyma . W akcj  ratowania gimnazjum m skiego w czyli si  na amach
gazety inni publicy ci75. Latem 1986 r. okaza o si , e wszystkie apele pozosta y
bez echa. Ksi a Marianie w ko cu uznali, e szko a jest ju  niepotrzebna
polskiej spo eczno ci, wi c postanowili przekszta ci   j  w religijno-kulturalny,

73  Np.: Pierwszy rok Fawley Court. Gimnazjum oo. Marianów czeka na 100 uczniów, DPiD
1954, nr 248, s. 3; Apel gen. K. Sosnkowskiego. Spo eczna pomoc ksi y Marianów w Fowley
Court, DPiD  1956, nr 113, s. 3;  6200 z SPK na zak ad o.o. Marianów w Fawley Court,
DPiD  1956, nr 173, s. 3; Apel abpa J. Gawliny o pomoc dla gimnazjum ks. Marianów, DPiD
1959, nr 227, s. 3; Zbiórka na pomoc polskiemu gimnazjum ks. Marianów, DPiD  1959, nr 270,
s. 3; Wspólnym wysi kiem emigracji powstaje nowy gmach szko y ksi y Marianów, DPiD
1960, nr 24, s. 3; Zjazd studentów i absolwentów polskich w Fawley Court, Henley-on-Thames,
DPiD  1960, nr 95, s. 3; Micha  Go awski, 10-letni dorobek i plany Polskiej Macierzy Szkolnej,
DPiD  1964, nr 77, s. 3; 400-lecie w. Stanis awa Kostki na Zielone wi ta w Fawley Court,
DPiD  1968, nr 87, s. 3; Stanis aw Meyer, Mizeum Broni Polskiej w Fawley Court, DPiD
1968, nr 103, s. 3; Celina Tarnawska-Busza, wi to patrona m odzie y. Zjazd Polaków u ks.
Marianów, DPiD  1968, nr 139, s. 4; K. Podró nik, W walce o fundusz Gimnazjum w Fawley
Court, DPiD  1968, nr 283, s. 3; Wyniki egzaminów GCE w Fawley Court, DPiD  1977, nr 217,
s. 3; 25-lecie Gimnazjum polskiego w Fawley Court, DPiD  1979, nr 121, s. 3; Konferencja
nauczycielstwa w Fawley Court, DPiD  1980, nr 271, s. 3; Kontury. Józef Bazylewicz, Polskie
wychowanie na emigracji, DPiD  1980, nr 276, s. 3; Kontury. Fowley Court u progu Nowego
Roku, DPiD  1980, nr 310, s. 3.

74  W[ojciech] P azak, Zagro ona polska szko a w Fawley Court, DPiD  1986, nr 20, s. 6.
75  C. Tarnawska-Busza, U Marianów w Fawley Court, DPiD  1986, nr 189, s. 4.
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mi dzyparafialny o rodek rekolekcyjny76. Posiad o  by a dobrze przystosowana
do takiego celu, w sk ad wchodz  park, rzeka, lasy, zabytki nad Tamiz , jest
mo liwo  uprawiania sportów wodnych, a tak e organizowania konferencji,
spotka  religijnych, zjazdów towarzyskich, rocznicowych, obozów, kolonii dla
m odzie y, biwaków itp. Niektórzy Polacy nie mogli pogodzi  si  z utrat  szko y
i zawi zali w Londynie Komitet Ratowania Gimnazjum M skiego w Fawley
Court.  Zainteresowani  utrzymaniem  szko y  byli  te  o.o.  Marianie,  ale  brak
funduszy uniemo liwi  realizacj  tych planów. Dziennik czasami wspomina
Fawley Court, opisuj c funkcjonowanie o rodka w zmienionej formule,
odnotowa a mier  jego twórcy, ojca Józefa Jarz bowskiego w grudniu 1989 r.77.
Dzia alno  Muzeum Ksi y Marianów im. Ojca Józefa Jarz bowskiego
w Fawley Court, które powsta o w 1953 r., omówi  na III Kongresie Kultury
Polskiej w Londynie (20-26 sierpnia 1995 r.) Henryk Lipi ski78.

Podr czniki do szkó  polskich pocz tkowo pochodzi y z wojennych
zapasów, przygotowywanych dla szkolnictwa w Polsce po wojnie. Od lat 50. ub.
w. zacz to wydawa  nowe podr czniki opracowane specjalnie dla szkó  polskich
na obczy nie. Ze wzgl dów politycznych nie korzystano z podr czników
wydawanych w Polsce. Najwi kszym wydawc  emigracyjnym podr czników jest
Polska Macierz Szkolna w Londynie, która ma w swoim dorobku ponad 80
podr czników i ksi ek dla dzieci. W 1989 r. PMS nawi za a wspó prac
z wydawcami krajowymi79. Mo na si  zgodzi  z opini  T. Radzika, e
szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii by o najlepiej zorganizowane ze
wszystkich krajów osiedlenia pokolenia „niez omnych”.

76  W. P azak, Nowe oblicze Fawley Court, DPiD  1986, nr 193, s. 6; wi cej o Gimnazjum
Mi osierdzia Bo ego zob.: A. Jacewicz, Fawley Court. Przewodnik, Londyn 1977.

77  Z. Czechowiczowa, Wielkanoc w Fawley Court, DPiD  1989, nr 88, s. 5; Br. wistak MIC,
Ojciec Józef i Fawley Court, DPiD  1989, nr 292, s. 6.

78  H.Lipi ski, Muzeum Ksi y Marianów im. Ojca Józefa Jarz bowskiego w Fawley Court,
w: Polska poza Polsk . Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczy nie, pod red.
Krzysztofa Rowi skiego, t. III. Londyn 1998, s. 115-122.

79  Za: T. Radzik, Z dziejów spo eczno ci..., s. 66.
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Karol Siemaszko

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z 8 WRZE NIA 1950 ROKU O S DACH OBYWATELSKICH
JAKO ELEMENT BUDOWY PA STWA BEZ TERYTORIUM

Wst p

Ustalenia konferencji ja ta skiej sprawi y, i  po zako czeniu drugiej
wojny wiatowej Polska znalaz a si  w orbicie wp ywów sowieckich. Efektem
tego by o cofni cie uznania emigracyjnego rz du w Londynie przez mocarstwa
zachodnie. Zdominowany przez komunistów Tymczasowy Rz d Jedno ci
Narodowej zosta  uznany 4 lipca 1945 r. przez Francj , za  5 i 6 lipca 1945 r.
przez Stany Zjednoczone i Wielk  Brytani 1. W tym samym czasie podobn
decyzj  podj y rz dy Belgii, Chin, Czechos owacji, Danii, Grecji, Holandii,
Jugos awii, Kanady, Meksyku, Norwegii, Persji, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji
oraz W och, nie mniej jednak nadal stosunki dyplomatyczne z rz dem
w Londynie utrzymywa y Australia, Egipt, Hiszpania, Irlandia, Liban,
Po udniowa Afryka, Syria, Watykan a tak e republiki po udniowoameryka skie2.
Fakt ten nie oznacza  jednak zaprzestania dzia alno ci przez emigracyjne w adze
polskie. Bowiem w dniu 25 czerwca 1945 r., w swym o wiadczeniu rz d
Tomasza Arciszewskiego stwierdzi , i  „uprawnienia swe przeka e jedynie
rz dowi, który powstanie na wolnej polskiej ziemi i b dzie odpowiada  woli
narodu, wyra onej w swobodnych wyborach”. O wiadczenie o podobnej tre ci
wyda  tak e prezydent W adys aw Raczkiewicz3. Oficjalna nota protestacyjna
rz du polskiego na emigracji przeciwko uznaniu przez Wielk  Brytani
Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej zosta a z o ona przez Edwarda
Raczy skiego w dniu 6 lipca 1945 r. Ambasador Raczy ski stwierdzi  we w niej,
i  „the first attribution of the independence of a State is its freedom to choose
a Government. In the present circumstances, the source of the authority of the
Government headed by Mr Osóbka – Morawski is a decision made not by the
Polish Nation, but by three foreign Powers, one of which controls de facto the

1 W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864 – 1945. Tom trzeci
1939 – 1945, Londyn 1960, s. 908 – 909.

2 D. Górecki, Polskie naczelne w adze na uchod stwie w latach 1939 – 1990, Warszawa 2002,
s. 54.

3 W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia…,s. 910.
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whole administration of Poland through its army and police forces”4. Cofni cie
uznania rz du RP na uchod stwie przez mocarstwa zachodnie otworzy o now
kart  w dziejach emigracji niepodleg o ciowej, rozpocz a si  budowa pa stwa
nie tylko bez terytorium, ale bez wsparcia zachodnich demokracji. Jednym
z elementów tego uchod czego pa stwa sta y si  S dy Obywatelskie.

Podstawy polityczne i prawne

Zgodnie z art. 79 ust. 2 konstytucji z kwietnia 1935 r. Prezydentowi
Rzeczypospolitej podczas trwania stanu wojennego przys ugiwa o prawo bez
upowa nienia izb ustawodawczych do wydawania dekretów w zakresie
ustawodawstwa pa stwowego z wyj tkiem zmiany konstytucji5. Dzia aj c na
podstawie tego  przepisu konstytucji prezydent August Zalewski wyda
8 wrze nia 1950 r. dekret o S dach Obywatelskich6.

Stwierdzi  on w art. 1, i  celem powo ania S dów Obywatelskich na
obczy nie jest kszta towanie poczucia prawnego oraz ochrony dobrego imienia
spo eczno ci polskiej poza krajem. Mia y one na celu zapewnienie Polakom na
uchod stwie w asnego, niezawis ego s downictwa, w granicach dopuszczalnych
przez prawo pa stw stanowi cych ich miejsce zamieszkania. Art. 2 dekretu
okre la  w a ciwo  rzeczow  S dów Obywatelskich. Zgodnie z jego
brzmieniem do ich w a ciwo ci nale a y cztery kategorie spraw, mianowicie
o czyny, okre lone w polskich przepisach prawnych b d  w zarz dzeniach w adz
Polski Podziemnej, jako sprzeczne z obowi zkami obywatelskimi lub zdzia ane
na szkod  polskiego dobra ogólnego pope nionego po 1 wrze nia 1939 r.,
o czyny naruszaj ce powszechnie uznane normy etyki obywatelskiej, a tak e
o naruszenie czci w zwi zku z dzia alno ci  publiczn  oraz o roszczenia cywilne.
Natomiast w a ciwo  miejscowa zosta a uzale niona od miejsca pobytu
obwinionego, pozwanego lub osoby ubiegaj cej si  o rehabilitacj ,
a w post powaniu o zabezpieczenie dowodu od miejsca pobytu powoda. Dekret
okre la , i  S dy Obywatelskie obejm  swoj  w a ciwo ci  tylko te osoby, które
dobrowolnie poddadz  si  ich orzecznictwu, poprzez z o enie pisemnego
o wiadczenia.

Dekret okre li  liczb  s dziów S du Obywatelskiego od dziesi ciu do
trzydziestu i powo anych na trzyletni  kadencj . Warto podkre li ,
i  kadencyjno ci s dziów, za wyj tkiem s dziów pokoju wybieranych przez
mieszka ców okr gu na pi cioletni  kadencj , nie zna o rozporz dzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju s dów

4 Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchod stwa niepodleg o ciowego 1939 – 1990, red.
A. Suchcitz, L. Maik, W. Rojek, Londyn 1997, s. 26.

5 Dz. U. 1935 r., nr 30 poz. 227.
6 Wybór dokumentów do dziejów…,s. 128 – 137.
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powszechnych7. Zgodnie z art. 8 analizowanego dekretu s dzi  S du
Obywatelskiego mog a zosta  osoba, która uko czy a 30 lat, posiadaj ca
obywatelstwo polskie, korzystaj ca z pe ni praw cywilnych i obywatelskich,
nieskazitelnego charakteru. Ponadto, po owa sk adu s du winna posiada
kwalifikacje s dziowskie lub adwokackie albo legitymowa  si  przynajmniej
uko czeniem studiów prawniczych. Obni enie wymaga  dotycz cych
kwalifikacji s dziów S dów Obywatelskich, dopuszczenie do stanowisk
s dziowskich osób, które nie uko czy y aplikacji s dowej, a nawet studiów
prawniczych jest zrozumia e w warunkach uchod stwa, gdzie nie mo na by o
odwo a  si  do tak licznej grupy prawników, jak w warunkach niepodleg ego
pa stwa. Ponadto odbywanie aplikacji s dowej przez polskich prawników na
emigracji, by o praktycznie niemo liwe. Nale y równie  wskaza , i  s dy
powo ane dekretem z dnia 8 wrze nia by y ju  z nazwy S dami Obywatelskimi,
tak wi c w ich sk adzie musia  by  uwzgl dniony czynnik spo eczny,
obywatelski.

Zgodnie z art. 9 omawianego dekretu s dziowie byli powo ywani przez
Prezydenta RP na wniosek ministra sprawiedliwo ci. Przepis ten nawi zywa  do
sposobu powo ywania s dziów S dów Okr gowych, okre lonego w prawie
o ustroju s dów powszechnych z 6 lutego 1928 r.8. S dziowie posiadaj cy
kwalifikacje prawnicze byli wybierani spo ród podwójnej liczby kandydatów
przedstawianych przez Zrzeszenie S dziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej
Polskiej, z uwzgl dnieniem równie  wniosków stowarzysze  prawniczych
dzia aj cych na obszarze w a ciwo ci danego s du. Pozostali s dziowie byli
wybierani spo ród podwójnej liczby kandydatów przedstawionej przez
organizacje spo eczne okre lone w dekrecie prezydenta powo uj cym dany s d.
S d w wypadku opró nienia stanowiska s dziowskiego, oraz w razie potrzeby
zwi kszenia obsady kadrowej, mia  prawo wybra  odpowiedniego kandydata
i zwróci  si  do ministra sprawiedliwo ci z wnioskiem o przedstawienie tej e
kandydatury prezydentowi. Jednocze nie zgodnie z przepisami dekretu S d
Obywatelski móg  usun  wi kszo ci  2/3 g osów ze swego sk adu s dziego,
który dopu ci  si  czynu nie licuj cego z piastowan  godno ci , by  to rodzaj
swoistej odpowiedzialno ci dyscyplinarnej.

Dekret podkre la  równie  niezawis o  s dziów w sprawowaniu swego
urz du. Stanowi , i  winni oni orzeka  wed ug najlepszej swojej wiedzy, zgodnie
z w asnym sumieniem oraz zasadami prawa i przepisami dekretu. Warto
przypomnie , i  podobny przepis znalaz  si  w prawie o ustroju s dów
powszechnych z 6 lutego 1928 r., cho  akurat rozporz dzenie to by o mocno

7 Dz. U. 1928, nr 12, Poz. 93.
8 Ibidem.
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krytykowane w rodowiskach prawniczych, za przepisy ograniczaj ce
niezawis o  s dziowsk 9.

Dekret okre la , i  S d Obywatelski dzieli si  na dwa wydzia y. Wydzia
Cywilny, powo any do orzekania w sprawach o roszczenia cywilne, oraz
Wydzia  Ogólny orzekaj cy w pozosta ych sprawach. Przewidywa  dalej
poziom  dwuinstancyjno  post powania przed Wydzia em Ogólnym.
W pierwszej instancji mia  on orzeka  w sk adzie Wiceprezesa s du i dwóch
s dziów, za  w instancji odwo awczej w sk adzie Prezesa lub Wiceprezesa s du
oraz czterech s dziów, z których dwaj musieli posiada  kwalifikacje prawnicze.
Przepis art. 11 ust. drugi komentowanego dekretu wy cza  od orzekania
w instancji odwo awczej osoby, które orzeka y w sprawie w pierwszej instancji.
Wydzia  Cywilny za  orzeka  w sk adzie Prezesa lub Wiceprezesa s du i dwóch
s dziów, o ile w sporz dzonym przez strony zapisie na s d polubowny nie
ustalono inaczej.

Zgodnie z art. 13 dekretu szczegó owy ustrój wewn trzny, tryb
urz dowania, porz dek rozprawy, sposób og aszania orzecze  i postanowie
S du Obywatelskiego okre la  regulamin uchwalony przez s d.

Dekret tworzy  równie  instytucj  Rzecznika oraz jego zast pców,
dzia aj cego przy S dzie Obywatelskim. Zgodnie z art. 7 dekretu, do
kompetencji Rzecznika nale a o prowadzenie dochodze , sk adanie wniosków
o wszcz cie, zawieszenie b d  umorzenie post powania, udzia  w post powaniu
przed s dem w charakterze przedstawiciela polskiego interesu publicznego.
Instytucja Rzecznika mia a spe nia  funkcj  swego rodzaju urz du
prokuratorskiego w warunkach emigracyjnych, wiadczy  mo e o tym zakres
kompetencji przyznany Rzecznikowi. Ponadto usytuowanie Rzecznika przy
S dzie Obywatelskim stanowi niew tpliwe nawi zanie do przepisów prawa
o ustroju s dów powszechnych z 6 lutego 1928 r., które równie  sytuowa o
urz dy prokuratorskie przy s dach10. Kandydat na stanowisko Rzecznika oraz
jego zast pcy winien by  spe nia  wymogi analogiczne do wymogów jakie
stawiano kandydatom na s dziów S du Obywatelskiego, z tym e obligatoryjnie
zarówno Rzecznik jak i jego zast pcy musieli legitymowa  si  kwalifikacjami
s dziowskimi, adwokackimi b d  wykszta ceniem prawniczym. Rzecznik oraz
jego zast pcy, podobnie jak s dziowie byli powo ywani przez Prezydenta RP na
wniosek ministra sprawiedliwo ci.

9 R. Balicki, O niezawis y s d. Na marginesie prac sekcji ustroju s downictwa komisji prac
ustawodawczych Ministerstwa Sprawiedliwo ci Rz du RP w Londynie, „Przegl d Prawa
i Administracji”, red. B. Banaszak, t. 34, Wroc aw 1996, s. 85.

10 Przepis art. 233§1prawa o ustroju s dów powszechnych, okre la , i  przy S dzie Najwy szym s
czynni pierwszy prokurator, prokuratorowie i wiceprokuratorowie S du Najwy szego; przy
s dach apelacyjnych prokuratorowie i wiceprokuratorowie apelacyjni; przy s dach okr gowych
– prokuratorowie, wiceprokuratorowie i podprokuratorowie okr gowi.
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Dekret moc  przepisów ko cowych ustanowi  siedzib  emigracyjnego
S du Obywatelskiego w Londynie, jego w a ciwo  terytorialna obejmowa a
obszar ca ego Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z przepisami dekretu mia
liczy  24 s dziów. Do pierwszego sk adu tego s du mieli wej  cz onkowie
Obywatelskiej Komisji Orzekaj cej w Londynie w liczbie osiemnastu osób,
ponadto sze ciu s dziów powo anych w trybie przewidywanym przez opisywany
dekret.

Komisja Regulaminowa S du Obywatelskiego w Londynie na podstawie
przepisu art. 13 dekretu uchwali a regulamin s du na posiedzeniu w dniu
19 stycznia 1951 r.11. Zgodnie z jego brzmieniem, s d spe nia  swoje czynno ci
co do zasady w Londynie, chyba e okoliczno ci sprawy lub wzgl dy
ekonomiczne wskazywa y na potrzeb  ich wykonania poza metropoli .
Regulamin przewidywa , wobec braku okre lenia kadencji prezesa i wiceprezesa
s du, i  wybiera on ze swego sk adu Prezesa i osobno czterech Wiceprezesów na
roczn  kadencj 12, zgodnie za  z przepisami dekretu z dnia 8 wrze nia 1950 r.,
zarówno Prezes jak i Wiceprezes S du Obywatelskiego musieli spe nia
wymagania stawiane s dziom, a ponadto posiada  co najmniej trzyletnie
do wiadczenie w zawodzie b d  w zawodach prawniczych, zwi zanych
z wymiarem sprawiedliwo ci, s dziego, prokuratora zarówno w s downictwie
powszechnym jak i wojskowym, s dziego Najwy szego Trybuna u
Administracyjnego, referendarza w Prokuratorii Generalnej lub w zawodzie
adwokata13. Wybór odbywa  si  zwyk  wi kszo ci  g osów, w razie równo ci
g osów og aszano kolejne g osowanie, w którym dokonywano wyboru mi dzy
dwoma kandydatami, którzy w pierwszym g osowaniu uzyskali najwi ksz
liczb  g osów14.

Regulamin przyj ty przez Komisj  Regulaminow  S du Obywatelskiego
w rozdziale drugim okre la  organy administracyjne s du. Zalicza  do  Ogólne
Zgromadzenie, Kolegium Administracyjne oraz Prezesa S du. Paragraf siódmy
regulaminu stanowi , i  sk ad Ogólnego Zgromadzenia stanowili wszyscy
s dziowie,  za  kompetencja  do  jego  zwo ania  przys uguje  Prezesowi  z  jego
w asnej inicjatywy, b d  na wniosek trzech s dziów lub dwóch cz onków
Kolegium Administracyjnego. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia nale a y
sprawy dotycz ce wyboru Prezesa i Wiceprezesów s du, wyboru kandydata na
s dziego w razie opró nienia si  stanowiska w trakcie trwania kadencji, lub
w wypadku potrzeby zwi kszenia sk adu osobowego, usuni cia s dziego, który
dopu ci  si  czynu nielicuj cego z godno ci  urz du, podzia u na Wydzia
Ogólny i Wydzia  Cywilny, uchwalenia regulaminu s du, oraz uchwalenia

11 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), sygn. A 78/4.
12 IPMS w Londynie, sygn. A. 78/4.
13 Wybór dokumentów do dziejów…, s. 130.
14 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
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regulaminu Wydzia u Cywilnego15. Kolegium Administracyjne s du sk ada o si
z Prezesa i Wiceprezesów, za  do jego kompetencji nale a y sprawy okre lone
w regulaminie oraz sprawy, w których Prezes zasi gn  opinii Kolegium.
Regulamin okre la  równie  kompetencj  Prezesa s du o charakterze
administracyjnym. Do najwa niejszych z nich nale a o zwo ywanie Ogólnego
Zgromadzenia i Kolegium Administracyjnego oraz przewodniczenie
im, obsadzanie stanowiska sekretarza s du, przekazywanie spraw do rozpoznania
konkretnym sk adom orzekaj cym s du16. Przepisy regulaminu dotycz ce
organów administracyjnych S du Obywatelskiego by y pewnym nawi zaniem do
przepisów prawa o ustroju s dów powszechnych z 6 lutego 1928 r., które
równie  zna y opisywane wy ej organy, oraz w podobny sposób regulowa y ich
kompetencje17. Przepisy regulaminu nadawa y Rzecznikowi b d  jego zast pcy
prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Ogólnego Zgromadzenia oraz Kolegium
Administracyjnego, przyznaj c mu jednocze nie prawo do stawiania wniosków,
jednak bez prawa g osu. Rozwi zanie to by o analogiczne z rozwi zaniem
przyj tym w art. 49§3 prawa o ustroju s dów powszechnych z 6 lutego 1928 r.,
w odniesieniu do kompetencji prokuratora w stosunku do Zgromadzenia
Ogólnego18. Prawo o ustroju s dów powszechnych przyznawa o prokuratorowi
prawo uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Administracyjnego tylko
w sytuacjach, w których Kolegium dzia a o w zast pstwie Zgromadzenia
Ogólnego, tak wi c kompetencje Rzecznika by y w tym wypadku uj te szerzej.
Nie mniej jednak takie rozwi zanie wprowadzone do regulaminu, co wskazuje
po raz kolejny na fakt, i  rzecznik i jego zast pcy stanowili swego rodzaju
emigracyjny odpowiednik prokuratorów.

Cz  druga regulaminu stanowi a uszczegó owienie przepisów dekretu
dotycz cych post powania przed Wydzia em Ogólnym S du. Okre la a równie
normy dotycz ce, zgodnie z art. 13 dekretu, trybu og aszania orzecze .

Dekret jak i regulamin s du odmiennie ni  kodeks post powania karnego
z 19 marca 1928 r., nie wprowadza  podzia u orzecze  na wyroki
i postanowienia19, zgodnie z normami okre lonymi w tych aktach. S d
Obywatelski wydawa  orzeczenia i postanowienia, orzeczenia mog y by  wydane
tylko na rozprawie, za  postanowienia albo na rozprawie albo na posiedzeniu
niejawnym, orzeczenie podlega o obowi zkowemu uzasadnieniu20.

Art. 24 dekretu okre la  rodzaje orzecze , które mog y by  wydane przez
S d Obywatelski. By y to orzeczenia rehabilituj ce, odmawiaj ce rehabilitacji,
uniewinniaj ce, stwierdzaj ce win , umarzaj ce post powanie gdy materia

15 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
16 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
17 Dz. U. 1928, nr 12, Poz. 93.
18 Ibidem.
19 Dz. U. 1930, nr 83, Poz. 725.
20 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
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dowodowy zebrany w toku przewodu by  niewystarczaj cy i jednocze nie nie
by o mo liwo ci jego uzupe nienia21. Art. 25 dekretu zawiera  katalog swego
rodzaju kar, które mog y by  orzeczone przez S d Obywatelski w wyniku
uznania obwinionego winnym. S d móg  zas dzi  od obwinionego kwot
pieni n  tytu em zwrotu op at s dowych lub na rzecz pokrzywdzonego, orzec
upomnienie, nagan , uznanie obwinionego za niegodnego piastowania
kierowniczych stanowisk w polskim yciu publicznym, uznanie obwinionego za
wy czonego ze spo eczno ci polskiej22. Kary te mia y wi c w znacznej cz ci
charakter kar honorowych, ich orzeczenie mia o stanowi  moralne napi tnowanie
osoby, wobec której je orzeczono. Tre  szczegó owa analizowanych przepisów
pozwala na stwierdzenie, i  orzeczenie poniek d odpowiada o formie wyroku
okre lonej w przepisach kpk z 1928 r., rozstrzyga o bowiem spraw  co do istoty,
tylko w orzeczeniu mo na by o orzec wymienione wy ej kary.

Kwestia postanowie  równie  by a szczegó owo unormowana
w regulaminie. Zgodnie z §24 postanowienia na rozprawie zapada y po
wys uchaniu stron, za  te które by y wydawane na posiedzeniu niejawnym
zapada y po wys uchaniu fakultatywnych pisemnych wniosków stron.
W regulaminie, a nie w dekrecie unormowano kwesti  za alenia na
postanowienia. Za alenie do instancji odwo awczej S du Obywatelskiego,
zgodnie z § 23 ust. drugi regulaminu s u y o tylko na postanowienia ko cz ce
post powanie w sprawie w terminie dwóch tygodni od jego og oszenia b d
dor czenia23.

Regulamin w rozdziale trzecim zawiera  szczegó owe przepisy
odnosz ce si  do post powania przygotowawczego prowadzonego przez
rzecznika lub jego zast pców. Post powanie przygotowawcze toczy o si  w my l
przepisów dekretu i regulaminu w formie dochodzenia. Dekret i regulamin nie
zna y formy ledztwa, by o to zrozumia e wobec braku mo liwo ci
funkcjonowania w warunkach emigracyjnych s dziego ledczego, do którego
zgodnie z przepisami kpk z 1928 r. nale a o prowadzenie ledztwa. Wed ug
regulaminu celem dochodzenia by o wyja nienie, czy zarzuty wysuni te
przeciwko danej osobie s  uzasadnione i czy istniej  podstawy do z o enia
wniosku o wszcz cie post powania s dowego. W odniesieniu do wniosków
o rehabilitacj  dochodzenie mia o na celu wyja nienie, czy istniej  podstawy do
poparcia wniosku o rehabilitacj 24. Regulamin przewidywa , i  w wypadku braku
podstaw do zaj cia si  spraw  przez s d, rzecznik wnosi  o umorzenie
dochodzenia, które w razie ujawnienia nowych okoliczno ci mog o by  podj te
na nowo. Ciekawym przepisem, wskazuj cym na obywatelski charakter
polskiego s downictwa na uchod stwie by  przepis § 33 regulaminu, który

21 Wybór dokumentów do dziejów ..., s. 134.
22 Ibidem, s. 134.
23 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
24 Ibidem.
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nakazywa  rzecznikowi lub jego zast pcy prowadz cemu dochodzenie uzyskanie
zgody osoby, w której sprawie prowadzono dochodzenie, na poddanie si
orzecznictwu S du Obywatelskiego. W wypadku odmowy, prowadz cy
dochodzenie sk ada  wniosek o zawieszenie post powania.

Post powanie przed Wydzia em Ogólnym S du Obywatelskiego by o
unormowane zarówno w dekrecie jak i szczegó owo w regulaminie. Przepis art.
15 dekretu stwierdza , i  s d wszczyna post powanie na wniosek rzecznika
w sprawach dotycz cych czynów okre lonych w polskich przepisach prawnych
b d  w zarz dzeniach w adz Polski Podziemnej, jako sprzecznych
z obowi zkami obywatelskimi lub zdzia anymi na szkod  polskiego dobra
ogólnego pope nionych po 1 wrze nia 1939 r. oraz o czyny naruszaj ce
powszechnie uznane normy etyki obywatelskiej. Post powanie w sprawach
zwi zanych z naruszeniem czci w zwi zku z dzia alno ci  publiczn  mog o by
wszczynane na wniosek osoby pokrzywdzonej, nie mniej rzecznik móg  równie
bra  udzia  w post powaniu w tych sprawach, o ile uzna  to za konieczne.

Dekret w art. 20 okre la  warunki formalne, jakie winien spe nia
wniosek. Musia  on zawiera  dane osobiste obwinionego, okre lenie zarzucanego
mu czynu oraz wskazywa  dowody, za  wniosek o wszcz cie post powania
rehabilitacyjnego winien zawiera  analogiczne informacje o osobie ubiegaj cej
si  o rehabilitacj , okre lenie zarzutów, które osoba ta pragnie odeprze  oraz
wskazywa  dowody. S d po wst pnej kontroli wniosku obligatoryjnie go
odrzuca , gdy by  wniesiony przez osob  nieuprawnion , gdy zarzucany czyn nie
mie ci  si  w kategoriach czynów okre lonych w art. drugim dekretu oraz gdy
zachodzi a niew a ciwo  miejscowa s du. Je li wniosek spe nia  formalne
i materialne warunki, s d przyjmowa  go i przesy a  niezw ocznie jego odpis
obwinionemu albo osobie ubiegaj cej si  o rehabilitacj , informuj c
jednocze nie o terminie rozprawy i prawie do przybrania obro cy25.

Istotnym uzupe nieniem przepisów dekretu reguluj cych post powanie
przed Wydzia em Ogólnym S du Obywatelskiego by y przepisy regulaminu
S du Obywatelskiego. Paragraf 39 ust. drugi zawiera  katalog przepisów kpk
z 1928 r. znajduj cych zastosowanie w post powaniu przed Wydzia em
Ogólnym S du Obywatelskiego. By y to przepisy dotycz ce rozprawy g ównej,
przewodu s dowego, g osów stron, wyrokowania oraz apelacji. Regulamin
w § 40 ust. drugi nakazywa  przewodnicz cemu sk adu sprawdzenie, czy
w aktach sprawy znajduje si  pisemna zgoda obwinionego na poddanie si
orzecznictwu S du Obywatelskiego. Przepis ten zapewne mia  na celu
wykluczenie mo liwych pomy ek i niedoci gni  w tym wzgl dzie26. Przepisy
regulaminu okre la y równie  zasady wyznaczania terminu rozprawy.
W pierwszej instancji termin rozprawy g ównej móg  by  wyznaczony nie

25 Wybór dokumentów do dziejów…, s. 133.
26 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
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wcze niej jak na trzydziesty dzie  po przes aniu obwinionemu odpisu wniosku
o wszcz cie post powania, za  w instancji odwo awczej, nie wcze niej ni  na
czternasty dzie  po przes aniu stronie odpisu odwo ania.

Zgodnie z art. 26 dekretu, ka dej ze stron przys ugiwa o w terminie
dwóch tygodni od daty dor czenia orzeczenia odwo anie do Instancji
Odwo awczej S du Obywatelskiego. W post powaniu odwo awczym znajdowa y
zastosowanie przepisy odnosz ce si  do post powania przed pierwsz  instancj .
Paragraf 47 regulaminu zezwala  odwo awczemu sk adowi S du Obywatelskiego
na odmow  wezwania na rozpraw  wiadków oraz bieg ych, a tak e
przeprowadzenia innych dowodów, je li okoliczno ci, które mia y by  za ich
pomoc  stwierdzone nie mog y mie  adnego wp ywu na tre  orzeczenia.
Zgodnie z § 48 regulaminu orzeczenia wydane w wyniku post powania
odwo awczego by y ostateczne.

Dekret przewidywa  równie  instytucj  wznowienia post powania. Do
przes anek wznowienia art. 27 zalicza  wydanie orzeczenia pod wp ywem
fa szywego zeznania wiadka, bieg ego lub t umacza, sfa szowanego dokumentu
oraz przekupstwa, a tak e ujawnieniu si  ju  po wydaniu orzeczenia nowych
okoliczno ci, nieznanych w toku post powania osobie, która z o y a wniosek, jak
równie  powstanie warunków umo liwiaj cych s dowi zbadanie dowodów,
których przeprowadzenie by o uprzednio niemo liwe27. Wniosek o wznowienie
post powania na niekorzy  obwinionego sk ada  rzecznik lub pokrzywdzony.
Je li zachodzi y przes anki do wznowienia na korzy  obwinionego, wówczas
uprawnionym do wniesienia wniosku by  rzecznik oraz obwiniony. Regulamin
w §50 ust. 1 dope nia  przepisy dekretu stwierdzaj c, i  w sprawach
o wznowienie post powania orzeka sk ad odwo awczy S du Obywatelskiego, za
ust.  2  §  50  formu owa  zakaz reformationis in peius, gdy post powanie by o
wznowione na korzy  obwinionego.

Dekret zawiera  równie  szcz tkow  regulacj  post powania przed
Wydzia em Cywilnym S du Obywatelskiego. Zgodnie z przepisem art. 29
dekretu wszcz cie post powania nast powa o wskutek wniesienia przez powoda
pozwu, nast pnie s d przekazywa  odpis pozwu pozwanemu oraz wyja nia
stronom, i  maj  si  zg osi  do s du celem sporz dzenia zapisu na s d
polubowny28. Szczegó owe przepisy odnosz ce si  do kwestii post powania
przed Wydzia em Cywilnym mia  zawiera  uchwalony przez s d regulamin
Wydzia u Cywilnego.

Powo any na mocy dekretu S d Obywatelski sk ada  si , zgodnie z jego
przepisami z Wydzia u Ogólnego oraz Wydzia u Cywilnego29. Jego siedziba

27 Wybór dokumentów do dziejów…, s. 135.
28 Ibidem, s. 136.
29 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
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mie ci a si  przy 74 Cornwall Gardens w Londynie sekretariat s du by  czynny
codziennie30.

Sk ad s du i jego dzia alno

W sk ad S du Obywatelskiego weszli jako cz onkowie Obywatelskiej
Komisji Orzekaj cej: Aleksander Bednarowski, Antonii Bogus awski, Wiktor
Jernajczyk, Ziemowit Karpi ski, Tadeusz Klimowski, Stanis aw Krause,
Zbigniew Leliwa, Stefan Lubomirski, wspó twórca konstytucji kwietniowej
Bohdan Podoski, Edward Snop, Bohdan Wro ski, Karol Ziemski31. Na wniosek
Zrzeszenia S dziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 grudnia
1950 r. Prezydent RP powo a  na stanowiska s dziów: Jerzego Bacciarelliego,
dr. Tadeusza Bugayskiego, Emiliana Moszczy skiego, dr. Tadeusza Por bskiego,
Henryka Rzewuskiego, Wac awa Stankiewicza, na stanowisko rzecznika
Zygmunta Horodeckiego, a na stanowiska jego zast pców Jana Krupi skiego,
Dominika Maciejko i Aleksandra Stambrowskiego32. Na wniosek Ogólnego
Zgromadzenia S du Obywatelskiego w dniu 10 maja 1951 r. powo ano na
stanowiska s dziów Zygmunta Jundzi a, dr. Kazimierza Jana Klemensa
Sarnickiego, Stanis awa Strawi skiego, Janusza Szczepa skiego, Henryka
Waltera33. Prezesem S du Obywatelskiego wybranoS. Krausego34.  W  dniu
16 kwietnia 1951 r. dokonano wyboru sk adów orzekaj cych w pierwszej
instancji oraz w instancji odwo awczej Wydzia u Ogólnego. W sk ad pierwszego
kompletu orzekaj cego weszli, jako przewodnicz cy dr T. Por bski, jako
zast pca przewodnicz cego T. Kiersnowski oraz jako cz onkowie
A. Bednarowski, T. Klimkowski, dr K. Sarnicki. W sk adzie drugiego kompletu
znale li si  T. Kiersnowski jako przewodnicz cy, B. Podoski jako zast pca
przewodnicz cego oraz T. Bugayski, Z. Leliwa, J. Szczepa ski jako cz onkowie,
w sk ad trzeciego kompletu weszli jako przewodnicz cy B. Podoski, jako
zast pca przewodnicz cego dr T. Por bski a jako cz onkowie E. Snop,
Z. Karpi ski, H. Walter35. Utworzono równie  dwa sk ady orzekaj ce instancji
odwo awczej, w sk ad pierwszego kompletu weszli S. Krause jako
przewodnicz cy, E. Moszczy ski jako zast pca przewodnicz cego oraz
W. Jernajczyk, J. Bacciarelli, S. Lubomirski, B. Wro ski, Z. Jundzi . Drugi
komplet utworzyli E. Moszczy ski jako przewodnicz cy, S. Krause jako zast pca

30 Ibidem.
31 IPMS w Londynie, sygn. A 78/5.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 IPMS w Londynie, sygn. A 78/7.
35 IPMS w Londynie, sygn. A 78/4.
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przewodnicz cego oraz jako cz onkowie H. Rzewuski, W. Stankiewicz,
A. Bogus awski, K. Ziemski, S. Strawi ski36.

W zespole archiwalnym akt S du Obywatelskiego znajduj  si  teczki
dziewi tnastu spraw rozpoznanych, w tej liczbie dziewi  teczek akt spraw
cywilnych, m.in. o wydanie przechowywanych rzeczy, o zap at  przez Polski
Teatr Dramatyczny im. J. S owackiego w Londynie zaleg ego czynszu
i zwolnienie przez teatr zajmowanego gara u, czy sprawa o zwrot po yczki.
Znajduj cy si  w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
zasób archiwalny pokazuje, i  yj cy na emigracji Polacy odwo ywali si  do
S du Obywatelskiego tak e w sprawach cywilnych, kieruj c si  zapewne ch ci
rozstrzygni cia  ich  przez  s d  polski,  a  nie  pa stwa,  w  którym  przysz o  im
zamieszka .

Niew tpliwie najwi kszym echem w polskiej prasie emigracyjnej odbi a
si  sprawa rozpoznawana przez S d Obywatelski przeciwko dr Karolinie
Lanckro skiej. Post powanie prowadzone by o tak z oskar enia publicznego,
o naruszenie powszechnie uznanych norm etyki obywatelskiej, jak i z oskar enia
prywatnego wniesionego przez Karolin  Borhardtow , która mia a by
pomówiona przez K. Lanckro sk  o kontakty z przedstawicielami
komunistycznego rz du w Warszawie37.Obwiniona podda a si  orzecznictwu
S du Obywatelskiego w dniu 17 maja 1952 r., za  wniosek o wszcz cie
post powania z oskar enia publicznego otrzyma a 13 lutego 1953 r.38. Jedynym
wiadkiem oskar enia by a Aleksandra Stypu kowska, mieszkaj ca

w Monachium dziennikarka Radia Wolna Europa. S d Obywatelski wezwa
A. Stypu kowsk  w charakterze wiadka, obro ca obwinionej w pi mie z dnia
1 kwietnia 1953 r. zg osi  wniosek, i  w razie problemów natury finansowej jakie
mo e stworzy  dla S du Obywatelskiego zwrot kosztów podró y wiadka,
powinny je pokry  strony post powania. Ponadto podkre li , i  gdyby strona
skar ca nie by a sk onna do pokrycia wspomnianych kosztów, to obwiniona jest
gotowa  pokry  pe ne koszty podró y we w asnym zakresie39. wiadek jednak
odmówi a stawienia si , ze wzgl du na brak przys uguj cego jej urlopu40.

W zwi zku z takim stanowiskiem kluczowego wiadka, obro ca
obwinionej w pi mie skierowanym do s du w dniu 22 kwietna 1953 r.
zadeklarowa , i  obrona jest gotowa pokry  koszty podró y lotniczej wiadka
w obie strony, oraz koszty zakwaterowania. Jednocze nie zwróci  si
z wnioskiem do s du o wyznaczenie terminu przes uchania na niedziel  rano, tak
aby dziennikarka mog a przyby  do Londynu z Monachium w sobot  i powróci
do miejsca zamieszkania w niedziel  wieczorem, by termin przes uchania nie

36 Ibidem.
37 IPMS w Londynie, sygn. A 78/7.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
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kolidowa  z jej obowi zkami zawodowymi41. Wspomniane wy ej pismo z 22
kwietnia 1953 r. doprowadzi o do spotkania w dniu 24 kwietnia 1953 r.
pe nomocników stron oraz przewodnicz cego sk adu orzekaj cego dr.
T. Por bskiego, dla ustalenia skutecznego sposobu sprowadzenia kluczowego dla
sprawy wiadka z Monachium do Londynu. Kiedy w toku rozmowy obro ca
obwinionej po raz kolejny o wiadczy , i  jego klientka jest w stanie pokry
ca kowity koszt podró y wiadka, przewodnicz cy sk adu orzekaj cego mia  to
skwitowa  s owami „no to Skarb Narodowy jest bogaty”42.

S owa te wywo a y burz  w rodowisku emigracyjnym, bowiem
K. Lanckro ska pe ni a w tym czasie funkcj  cz onka Komisji G ównej Skarbu
Narodowego, za  dr Karol Pozna ski by  radc  prawnym Skarbu43. S owa
s dziego zosta y potraktowane przez stron  obwinion  jako pomówienie
o zamiarze wykorzystania rodków publicznych do celów prywatnych.

W konsekwencji dr K. Pozna ski w li cie skierowanym do Prezesa
Skarbu Narodowego gen. W adys awa Andersa, zrezygnowa  w dniu 28 kwietnia
1953 r. z funkcji obro cy obwinionej44.  Gen.  W.  Anders  w  li cie  skierowanym
do Prezesa S du Obywatelskiego S. Krausego stwierdzi , i  „/…/ incydent
wywo any przez pana S dziego Dr Por bskiego nara a na szwank powag  obu
naczelnych Instytucji Pa stwowych, jakimi s  S d Obywatelski i Skarb
Narodowy. Do tych Instytucji w a nie my wszyscy, ludzie Obozu
Niepodleg o ciowego, powinni my odnosi  si  z najwy szym szacunkiem
i pietyzmem”45. Genera  uzna  wypowied  s dziego T. Por bskiego nie tylko za
wysoce niestosown , za da  równie  od prezesa S du Obywatelskiego
zado uczynienia satysfakcjonuj cego Skarb Narodowy.

W odpowiedzi na pismo gen. Andersa S. Krause stwierdzi , i  Kolegium
Administracyjne s du na posiedzeniu w dniu 9 maja 1953 r., po rozpatrzeniu
ca okszta tu okoliczno ci, przede wszystkim bior c pod uwag , i  spotkanie
w sekretariacie s du odbywa o si  w przyjacielskiej atmosferze, a wszyscy jego
uczestnicy dobrze si  znali, uzna o i  nie ma podstaw by uzna , e post powanie
s dziego T. Por bskiego w jakikolwiek sposób narusza o §16 regulaminu s du,
nakazuj cy s dziemu wykonywa  swoje obowi zki zgodnie z prawem
i sumieniem46. Za wystarczaj ce uznano o wiadczenie s dziego T. Por bskiego
z dnia 4 maja 1953 r., w którym wyrazi  ubolewanie z powodu incydentu,
którego by  mimowolnym sprawc  i zwróci  si  do prezesa s du by zapewni

41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
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gen. Andersa o zaufaniu i szacunku jaki ma do osób zwi zanych ze Skarbem
Narodowym47.

Konsekwencj  takiego stanowiska Kolegium Administracyjnego by o
cofni cie zgody przez K. Lanckro sk  na rozpoznawanie przywo anej wy ej
sprawy przez S d Obywatelski. W utrzymanym w do  ostrym tonie li cie z dnia
9 czerwca 1953 r., skierowanym do S du Obywatelskiego, ale rozes anym tak e
do prominentnych dzia aczy na uchod stwie stwierdzi a ona, i  „/…/
post powanie S dów Obywatelskich jest sprzeczne z duchem i z tre ci  Dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej, który je powo a . S dy te powsta y w celu
kszta towania poczucia prawnego i ochrony dobrego imienia wolnej spo eczno ci
polskiej na obczy nie. Jest rzecz  groteskow , by mia  mnie s dzi
o oszczerstwo cz owiek, który jest równocze nie moim oszczerc , lub ci, którzy
z takim zachowaniem s dziego si  solidaryzuj ”. List swój K. Lanckro ska
zako czy a stwierdzeniem: „Nie zezwalam S dowi Obywatelskiemu w Londynie
na dalsze prowadzenie mej sprawy”48.

Proces s dowy zwi zany z oskar eniem K. Lanckro skiej, jak i przede
wszystkim incydent zwi zany z zachowaniem s dziego T. Por bskiego odbi  si
echem w emigracyjnej prasie. Znany publicysta, krakowianin na wygnaniu,
Zygmunt Nowakowski49 w „Dzienniku Polskim i Dzienniku o nierza”
z 17 czerwca 1953 r. skrytykowa  post powanie s dziego zaznaczaj c,
i  szczególnie w „s dzie bez ziemi, artowa  nie wolno”. Jednocze nie
pozytywnie wypowiadaj c si  o samej instytucji S dów Obywatelskich
podkre li , e s  one konieczne do rozpoznawania spraw, które dla brytyjskiego
wymiaru sprawiedliwo ci, ze wzgl du na ich polsk  specyfik  by yby nie do
rozstrzygni cia50. Krytycznie w zwi zku z opisywan  spraw  K. Lanckro skiej
o S dach Obywatelskich wypowiedzia o si  paryskie „S owo Polskie”.
W artykule Co na to S d Obywatelski? zamieszczonym w numerze z 23 czerwca
1953 r., zakwestionowa o s uszno  powo ania S dów Obywatelskich
stwierdzaj c, i  „lepiej by oby gdyby takich spraw nie za atwia  s d posiadaj cy
wszelkie zewn trzne cechy s du pa stwowego. Bardziej w a ciwiej by oby
pozostawienie tych spraw Obywatelskiej Komisji Orzekaj cej, cia u
spo ecznemu wybieranemu przez organizacje spo eczne.”51.

Na publikacje prasowe dotycz ce S du Obywatelskiego i incydentu
zwi zanego ze spraw  K. Lanckro skiej zareagowa  Prezes S du S. Krause.
W li cie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów i ministra sprawiedliwo ci
gen. Romana Odzierzy skiego, prosi  o przekazanie opinii publicznej rzetelnych
informacji dotycz cych sprawy, jednocze nie podkre laj c, i  kampania prasowa

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 R. Habielski, Polski Londyn, Wroc aw 2004, s. 156 – 157.
50 IPMS w Londynie, sygn. A 78/7.
51 Ibidem.



368

dotycz ca incydentu dzia a na szkod  S du Obywatelskiego i mo e podwa y
jego autorytet.

Podsumowanie

Powo anie S du Obywatelskiego funkcjonuj cego w Londynie by o
prób  budowy namiastki pa stwowo ci, pa stwowo ci bez terytorium.
Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r., na której swoj  dzia alno  opiera y
emigracyjne w adze sta a na gruncie jednolito ci i niepodzielno ci w adzy
prezydenta52. Mo na stwierdzi  zatem, i  z dat  powo ania S du
Obywatelskiego, funkcjonowa y na uchod stwie w Londynie prawie wszystkie
organy pa stwa lub ich namiastki znajduj ce si  w my l art. 3 ust. 1 konstytucji
pod zwierzchnictwem Prezydenta RP, czyli rz d, Rada Narodowa jako namiastka
sejmu i senatu, si y zbrojne, zdemobilizowane po 1946 r., cho  nadal
funkcjonowa  urz d Generalnego Inspektora Si  Zbrojnych53, Najwy sza Izba
Kontroli, oraz s dy w formie S du Obywatelskiego.

Dekret o S dach Obywatelskich na Obczy nie z 8 wrze nia 1950 r. nie
zosta  nigdy uchylony, jednak s d zaprzesta  swojej dzia alno ci jeszcze w latach
pi dziesi tych ub. w., by  mo e z powodu braku wp ywu nowych spraw. Zespó
archiwalny S du Obywatelskiego w Londynie znajduj cy si  w Instytucie
Polskim Muzeum Sikorskiego zawiera dokumentacj  spraw z lat 1950 – 1954.
Jest to prawdopodobnie ca o  materia u archiwalnego dotycz cego tej instytucji.

Podkre li  nale y, i  S d Obywatelski w Londynie by  instytucj
potrzebn , zgadza a si  co do tego tak e prasa emigracyjna54. Rozpoznawa  nie
tylko sprawy honorowe, ale równie  sprawy o roszczenia cywilne, jako s d
polubowny, co niew tpliwie równie  wzmacnia o i jednoczy o polskie
uchod stwo niepodleg o ciowe, buduj c wiadomo  funkcjonowania
Rzeczypospolitej Polskiej jako pa stwa bez terytorium, posiadaj cego wszystkie
organy funkcjonuj ce w wolnym kraju, w tym w asny wymiar sprawiedliwo ci.

52 Art. 2 ust. 4 konstytucji: W jego osobie prezydenta- K.S. skupia si  jednolita i niepodzielna
w adza pa stwowa.

53 W omawianym okresie urz d ten sprawowa  gen. W. Anders, D. Górecki, Polskie naczelne
w adze ..., s. 98.

54 Z. Nowakowski w „Dzienniku Polskim i Dzienniku o nierza” z 17 czerwca 1953 r. pisa
„istnieje ca e mnóstwo spraw czysto polskich, naszych wewn trznych, których nie mo e s dzi
s dzia brytyjski, gdy  po prostu ich nie rozumie”.



Maria Kalczy ska

ROLA POLSKICH DUCHOWNYCH KATOLICKICH
W ORGANIZACJI INSTYTUCJI POLSKIEJ KSI KI I MEDIÓW

W NIEMCZECH W LATACH 1980-2010

Wprowadzenie

Ksi a od zawsze towarzyszyli polskim uchod com. Byli tak e znani
z zak adania instytucji polskiej ksi ki i mediów za granic . W Niemczech
przypad a im rola szczególna, bowiem tutaj od XIX w. pojawiali si  polscy
migranci, dla których potrzebne by o wsparcie duchowe i kulturowe. Dlatego te
poza pos ug  religijn  ksi a cz sto inicjowali zak adanie ró nych instytucji
wydawniczo-o wiatowych.

W ko cu XIX w. prac  w ród emigracji polskiej w Zag biu Ruhry
rozpocz  ks. Franciszek Liss1, redaktor pierwszego czasopisma „Wiarus Polski”
(1890-1924). W duszpasterstwie pomagali mu tak e kap ani zapraszani z Polski.
Dzi ki nim powstawa y tak e liczne stowarzyszenia religijne na innych
terenach2. Do takich nale a o Towarzystwa Polsko-Katolickie w Berlinie,
prowadz ce niewielkie czytelnie ludowe3.

W okresie mi dzywojennym ruch wydawniczy rozwija  si
najintensywniej na terenie l ska i Nadrenii-Westfalii, gdzie znajdowa y si
najliczniejsze skupiska ludno ci polskiej. Tam tak e towarzyszyli wiernym

1 Zob. J. Mandziuk, Ks. Franciszek Liss polonijny misjonarz w Westfalii (1890-l894), „Nasze
S owo”, r. 5, 1994, nr 8 s. 6-7; ten e, Ks. Dr Franciszek Liss – patron Polonijnych Stowarzysze
Katolickich,  „Nasze  S owo”,  r.  5,  1994,  nr  18,  s.  6-7;  ten e, Sprawy narodowo ciowe
w dzia alno ci ks. Franciszka Lissa, „Nasze S owo”, r. 6, 1995, nr 1, s. 18.

2 Masowa emigracja Polaków „za chlebem” do Niemiec nast pi a pod koniec XIX w. Sprzyja o
temu ogromne zapotrzebowanie na si  robocz , g ównie w kopalniach i hutach Zag bia Ruhry.
Ludno  polska zatrudnia a si  tak e do prac w portach Hamburga. W 1900 r. w Niemczech
przebywa o od 250 do 300 tys. Polaków, za  w 1914 r. ich liczba wzros a do 750 tys. osób,
skupionych g ównie w Westfalii i Nadrenii, a tak e w prowincji hanowerskiej i w Berlinie.
Równocze nie rozwija a si  tak e emigracja sezonowa w okolicach Hanoweru i Magdeburga.
Polscy emigranci, od pocz tku wykazywali wielkie przywi zanie do Ko cio a. Znane s  z tego
okresu nazwiska ks. Antoniego Kanteckiego (1847-1893), ks. W adys awa Enna czy ks. Józefa
Szotowskiego (1842-1911), którzy spieszyli z pos ug  duszpastersk  Polakom. Por.:
Duszpasterstwo polskoj zyczne w Niemczech 1945-2005. Red. ks. Stanis aw Budy , Lublin-
Hannover 2006.

3 Por.:  J.  Koz owski, Rozwój organizacji spo eczno-narodowych wychod stwa polskiego
w Niemczech w latach 1870-1914, Wroc aw 1987.
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ksi a, którzy pomagali w upowszechnianiu drukowanego s owa polskiego.
Szczególnie dzi ki powsta emu w 1922 r. Zwi zkowi Polaków w Niemczech
(ZPwN) mo liwa by a ogólna akcja obrony polsko ci w Niemczech4.  W  tym
tak e czasie, pod protektoratem prymasa Polski powo ano w 1928 r. Biuro
Opieki nad Emigracj , a w 1932 r. powsta o zgromadzenie ksi y Towarzystwa
Chrystusowego dla Polskich Emigrantów, co przyczyni o si  do rozwoju struktur
Ko cio a polskiego w Niemczech5.

Po II wojnie wiatowej pozosta o w Niemczech ok. 700 polskich ksi y,
oni to jako pierwsi podj li si  g ównie organizacji ycia polskiego. W obozach
dla dipisów zak adano biblioteczki, szkó ki, wydawano ksi ki i pras  polsk 6.

W latach siedemdziesi tych XX w., wraz z kolejn  fal  nap ywu osób
polskoj zycznych do Niemiec, zrestrukturyzowano Polskie Duszpasterstwo
w Niemczech. Wprowadzono powszechne praktyki wydawania informatorów
parafialnych, tworzenia ró nych instytucji czytelniczych tak e przy ko cio ach.

W ko cu lat osiemdziesi tych, rozpocz  si  kolejny wa ny etap
w rozwoju ycia polskiego w Niemczech, bowiem wówczas zacz y nap ywa
liczne rzesze emigrantów solidarno ciowych, dla których duchowie stwo
misyjne otwiera o si  na ich potrzeby. Szczególnie aktywny by  o rodek
berli ski, gdzie osiedli o si  najwi cej przybyszów z Polski. Po zjednoczeniu
Niemiec, kiedy reorganizacji uleg a ca a struktura polonijna, równie  PMK
w Niemczech musia a przeformowa  dotychczasowe dzia ania. Kolejnym etapem
okaza  si  okres po wej ciu Polski do Unii Europejskiej. Co prawda odnotowano
spadek funkcjonowania wielu instytucji polonijnych, w tym tak e - zwi zanych
ze strukturami PMK Niemczech, ale potrzeba kontaktu ze s owem polskim
pozosta a wci  ywa.

W konkluzji mo na podkre li , e procesy polityczne, zachodz ce na
przestrzeni lat w kontaktach polsko-niemieckich, zawsze oddzia ywa y na polski
Ko ció  w Niemczech.

4 Zob. J. Koz owski, Polacy w Niemczech w XIX i  XX wieku (do 1945 r.), w:Polonia w Europie.
Red. Barbara Szyd owska-Ceglowa, Pozna  1992, s. 223-243; D. Matelski, Poljaki w Germanii
po le I mirowoj wojny, w:Malcinstweni i etnoreligiozni problemi w Jugoizto na i Centralna
Jewropa mie du dwiema swietowni wojni. Red. Agop Garabedyan, Sofia 2005, s. 45-74; ten e,
Polacy w Niemczech mi dzy wojnami (1919-1939),  „Przegl d  Nauk  Historycznych”,  r.  3,  nr  2
(2004), ód  2006, s. 63-94; J. Krasuski, Historia Niemiec, Wroc aw 1998; ten e, Polska
i Niemcy. Dzieje wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 r.), Warszawa 1989; ten e,
Polska-Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Pozna  2003 (wyd. II
uzupe nione, Wroc aw 2009).

5 J. liwa ski, Z dziejów duszpasterstwa polskiego w Niemczech Zachodnich ( 19891-1991),
„Duszpasterz Polski Zagranic ”, 1991, nr 23, s. 386.

6 A.  akomy, Kultura polskiej ksi ki w Niemczech w pierwszych latach po drugiej wojnie
wiatowej. Maszynopis pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
l skiego, Katowice 2010.
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Ksi a polscy jako wydawcy

Szczególnie koniec XX w. by  p odny dla rozwoju polsko-katolickich
instytucji wydawniczych w Niemczech. W tym czasie na tym terenie pojawi o si
wielu emigrantów solidarno ciowych, w ród których byli tak e ksi a7.

Nale y wymieni  ks. Franciszka Karola Blachnickiego (1921-1987)8,
który na skutek wprowadzenia w kraju stanu wojennego nie móg  powróci
bezpiecznie do Polski ( przebywa  wówczas w Rzymie). W Polsce zajmowa  si
organizowaniem ruchu oazowego, cz sto wyst powa  w obronie wolno ci
cz owieka i wiary katolickiej, zagro onej wieckim totalitaryzmem. G oszone
przez niego nauki moralne i nieugi ta patriotyczna postawa by y niewygodne dla
ówczesnych w adz PRL. Dlatego musia  pozosta  na Zachodzie, w 1982 r. osiad
w Carlsbergu, w o rodku polskiego ruchu ewangelizacyjnego – „Marianum”
w Niemczech9. Ks. Blachnicki powo a  tam Stowarzyszenie Chrze cija skiej
S u by Wyzwolenia Narodów „Prawda i Wyzwolenie” rozwijaj c idee Europy
wolnej od wp ywów ZSRR oraz zorganizowa  Mi dzynarodowe Centrum
Ewangelizacji w duchu Ruchu „ wiat o- ycie”. Dla swojej koncepcji znalaz
yczliwe wsparcie na amach paryskiej „Kultury” oraz w Radiu Wolna Europa

(RWE) w Monachium. Utrzymywa  przyjacielskie i robocze kontakty
z redaktorami emigracyjnymi: Tadeuszem Nowakowskim i Zdzis awem
Najderem. Wyst powa  cz sto w audycjach religijnych RWE, prowadzonych
przez ks. Stanis awa Ludwiczaka. W 1982 r. przy Centrum w Carlsbergu
powsta o wydawnictwo „Maximilianum” wraz z drukarni  polskiej prasy
i ksi ek religijnych oraz studiem nagra . W latach 1980-2000 ukaza o si  tam
21 ksi ek i kilkadziesi t numerów czasopisma „ ycie w wietle”. W latach
osiemdziesi tych XX w. w ramach Funduszu Wydawnictw i Pomocy im.
ks. Jerzego Popie uszki10 wydawano czasopisma religijne, m.in.: „Prawda -

7 Por.: Polonijny Informator Adresowy. Europa 2000, Kolonia [1999]; Na temat innych
wydawnictw Por.: M. Kalczy ska, Dost p do kultury rodzimej w spo ecze stwie
wielokulturowym. Na przyk adzie Polaków w Niemczech w ko cu XX w. Próba oceny w aspekcie
bibliologicznym – dost p do mediów polskoj zycznych, w:Formovani multikulturni spolecnosti
v podminkach CR a v zemich stredni Evropy. Sbornik z mezinarodni vercke konference konane
ve dnech14. a 15. listopadu 2000 ve Slezskem Utavu Slezskeho zemskeho muzea v Opave. Ed.
Olga Srajerova, Opava 2000, s. 182-192; tej e, Media Polonii niemieckiej w obszarze
komunikacji spo ecznej, w:Nowe media nowe w mediach. Red. Igor Borkowski i Aleksandr
Wo ny, Wroc aw 2001, s. 142-152.

8 Por.: Cz owiek wiary konsekwentnej. Ks. Franciszek Blachnicki 24 III 1921 – 27 II 1987, Lublin
1997; A. Wodarczyk, Blachnicki Franciszek Karol ( 1921-1987), w:S ownik Biograficzny
Katolickiego Duchowie stwa l skiego XIX i XX w..  Red.  Mieczys aw  Pater,  Katowice  1996,
s. 35-38.

9 Dnia 25 sierpnia 1965 r. O rodek w Carlsbergu zosta  oddany jako Wotum Narodowe
Jasnogórskiej Królowej Polski i nazwany Marianum.

10 Paragraf 3 komunikatu Funduszu Wydawnictw i Pomocy im. Ks. Jerzego Popie uszki: Drugim
i równorz dnym zadaniem Funduszu jest dostarczanie rodków finansowych na dzia alno
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Krzy -Wyzwolenie” (1982-1986), „ ycie w wietle”
(od 1985). Ukazywa y si  tak e liczne druki
dotycz ce bezpo rednio Ruchu „ wiat o- ycie”,
pomoce liturgiczne, materia y formacyjne dla
potrzeb oraz rekolekcyjnych wszystkich stopni oraz
teksty edukacyjne i piewniki. Druki te rozchodzi y
si  w tysi cach egzemplarzy, adresowane by y
g ównie do Polaków w kraju i przyjació  Polski
w ca ym wiecie. Popularny piewnik mszalny
Exsultate Deo (wyd. ósme – 1998 r.; wyd. dziesi te -
2010 r.), opracowany i przygotowany do druku przez
organistk  polsk  Gizel  Skop11, ukazuje si  niemal
regularnie co par  lat. Du  popularno ci  cieszy y
si  zbiory Kol d i pastora ek (1984), piewnik na

okres Adwentu Marana-tha!, (1989), piewniki oazowe Hosanna. piewnik oazy
m odzie owej (1989), piewnik pielgrzymkowy ... do Syna Twego nas prowad
(1986) i inne12. Po jego mierci, w 1987 r., dzia alno  wydawnicza zosta a
w zasadzie przeniesiona do Kro cienka nad Dunajcem, gdzie znajduje si  do
dzisiaj i funkcjonuje jako Wydawnictwo Instytut im. ks. Franciszka
Blachnickiego, Kro cienko n. Dunajcem13.

W ród duchowie stwa anga uj cego si  w produkcj  wydawnicz
znale li si  tak e Rektorzy PMK. W latach 1986-2002 stanowisko to dla
duszpasterstwa polskiego w Niemczech sprawowa  ks. pra at dr Franciszek
Mrowiec14. W 1988 r. Central  PMK przeniesiono do Würzburga, gdzie
uruchomiono, m.in.: bibliotek , wydawnictwo prasowo-ksi kowe, archiwum.
Rozbudowano tak e sie  parafii polskich w Niemczech, zwi kszono liczb
szkó ek przyko cielnych, w 1994 r. utworzono Katolickie Centrum Krzewienia

wydawnicz  prowadzon  w duchu ks. J. Popie uszki jako kontynuacja jego wiadectwa Prawdy
i Mi o ci, które przypiecz towa  ofiar  swego ycia i jako realizacja jego duchowego testamentu.
Dzia alno  ta skierowana jest g ównie na Kraj, ale równie  i na niepodleg o ciow  emigracj
polsk  w RFN i innych krajach. Obejmuje zarówno dzia alno  w zakresie druku jak i innych
rodków spo ecznego przekazu – na etapie redakcji, produkcji, rozpowszechniania transportu)

szczególnie na rzecz kraju, „Prawda i Wyzwolenie”, 1984, nr 4, s. 120-121.
11 G. Skop, ur. 1939 r. w Strzybnicy k. Tarnowskich Gór, muzykolog, Por.: Polsko-niemiecki

leksykon biograficzny, Ludzie polskiej ksi ki i prasy w Niemczech (koniec XX wieku).
Opracowa a Maria Kalczy ska, Opole 2001, s. 257-258.

12 Cz owiek wiary konsekwentnej. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), Lublin 1997;
M. Zieli ski, Polska emigracja polityczna i Polonia – zarys leksykalny wa niejszych grup
i organizacji, Legionowo 1988, s. 17-20; A. Chilecki, Kronika niemiecka, „Kultura”, 1983, nr 5,
s. 122.

13 Na stronach: www.wydawnictwo.okaza.pl (10.12.2010) dost pne s  aktualne wydawnictwa
ksi kowe.

14 Od 1 kwietnia 2002 r. na czele PMK stoi ks. pra at Stanis aw Budy , by y proboszcz PMK
w Hanowerze.

Ksi dz Franciszek Karol
Blachnicki (1921-1987)
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Kultury, Tradycji i J zyka Polskiego15. Od 2002 r.
Rektorem jest ks. dr Stefan Budy , a centrala PMK
znajduje si  w Hanowerze. Przy Rektoracie PMK
funkcjonuje wydawnictwo na potrzeby
duchowie stwa i wiernych. Od 1990 r. – ukazuje si
dwutygodnik „Nasze S owo”, który od 2002 r. jest
dwuj zycznym miesi cznikiem, rozprowadzanym do
wszystkich polskich ko cio ów w Niemczech,
w nak adzie 5,5 egzemplarzy 16. Przekazuje
wiadomo ci z ycia Ko cio a, PMK, z Polski oraz ze
wiata, zawiera teksty czyta  liturgicznych

z komentarzem, porady prawne, bogaty serwis
fotograficzny, jak równie  wiadomo ci edukacyjne
i informacje kulturalno-religijne z ycia Polonii

niemieckiej, dzia  dla dzieci oraz krzy ówki i humor. Gazeta redagowana jest
przez zespó  osób wieckich pod kierownictwem ks. rektora S. Budynia. W sk ad
redakcji od 2002 r. wchodz : Elisabeth Kusmierek, Maria Galczuk, Barbara
Nangia, Iza Nawrat, ks. Bogus aw Ostafin, Zofia cierska, Zofia Wawrzyniak,
Wioletta G yk.

Nak adem Rektoratu PMK, poza sukcesywnie wydawan  pras  religijn ,
w ci gu ostatnich 30 lat ukaza o si  kilka okazjonalnych ksi ek: Ksi ga
Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech (1995) i Duszpasterstwo
polskoj zyczne w Niemczech 1945-2005 (2006); Schematyzm PMK (1990, 1994);
Katechizm w j zyku polskim dla parafian (1992), zbiory modlitw: Ró aniec.
Przewodnik w rozwa aniu ycia Jezusa i Maryi (1994)17 i Modlitewnik

15 Do wybuchu drugiej wojny wiatowej na czele duszpasterstwa polonijnego w Niemczech sta a
Delegatura Ksi co-Biskupia w Rzymie. W maju 1945 r. utworzono Przedstawicielstwo
Polskiego Duchowie stwa Rzymskokatolickiego w Dachau, a na pocz tku czerwca tego  roku
ks. Franciszek Jedwabski (1895-1975) zorganizowa  Central  Duszpasterstwa Polskiego. Zosta a
ona rozwi zana w lipcu 1949 r., kiedy to powsta a Kuria Biskupia dla Polski w Niemczech.
pocz tkowo z siedzib  w Monachium, a pó niej we Frankfurcie nad Menem. Pierwszym
ordynariuszem dla Polaków w Niemczech zosta  ks. kard. Józef Gawlina (1892-1964), po jego
mierci ks. infu at Edward Lubowiecki (1902-1975). Oficjalnie nazw  – Polska Misja Katolicka

nadano w 1975 r., pierwszym rektorem zosta  ks. pra at Stefan Leciejewski (1908-1990),
a centraln  siedzib  w 1976 r. przeniesiono do Freisingu w Bawarii.

16 Por.: M. Kalczy ska, Dost p do kultury rodzimej…, s. 182-192; tej e, Adnotowana bibliografia
polskich tytu ów prasowych w Niemczech 1989-1999, w:Instytucje literacko-wydawnicze
w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Red. Maria Kalczy ska, Opole
2000, s. 259.

17 F. Mrowiec, ze wst pu do „Ró aniec”, Würzburg [1994]: Ksi k  wydano w 1983 r. z inicjatywy
ks. Leonharda Ublera, proboszcza parafii w Alfenfurt w Norymberdze Ksi ga Ró a cowa (Der
Rosenkranz) doczeka a si  dotychczas czternastu wyda  i zosta a z niemieckiego przet umaczona
na 6 j zyków. Ju  ten fakt wiadczy, i  jest ona czym  niezwyk ym i wyj tkowym. Rzeczywi cie
czytaj c t  ksi k  /.../ do wiadczamy wewn trznie, niejako wbrew otaczaj cej nas
rzeczywisto ci, e nie jeste my sami, osamotnieni, bezsilni i bezradni, porzuceni na ask  losu.

Ksi dz Pra at
dr Franciszek Mrowiec
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peregrynacyjny (1995). Wydawano te  zbiory referatów z sympozjów
teologiczno-pastoralnych Profetyczna dzia alno  Ko cio a w s u bie wolno ci
(1997), Jeste my Ko cio em w Duchu wi tym (1999). W ostatnim czasie
pojawi o si  kilka opracowa  adresowanych do m odych czytelników, s  to
ksi ki s u ce do nauki katechezy: Przypowie ci Pana Jezusa. Biblia dla dzieci
po polsku i niemiecku i Cuda Pana Jezusa. Biblia dla dzieci po polsku i po
niemiecku autorstwa Bogus awa Zemana SSP. Wydawane s  wspólnie z edycj
w. Paw a. Przy udziale Rektoratu PMK, ksi y pracuj cych na misjach ukaza

si  tak e pierwszy polsko-niemiecki katechizm do Pierwszej Komunii wi tej
Spotkanie z Jezusem. Redakcji ksi ki dokonali wyk adowcy katechetyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw a II w Lublinie. Katechizm
sk ada si  z dwóch cz ci: katechizmu-zeszytu wicze  oraz podr cznika
metodycznego dla katechetów i rodziców18. Literatura ta dobrze uzupe nia
zapotrzebowanie na tego typu ksi ki religijne.

W tradycji wydawniczej PMK s  tak e edycje kolorowych kartkowych
kalendarzy, ukazuj  si  sukcesywnie od kilku lat. Najcz ciej prezentujemy
sylwetki polskich b ogos awionych i wi tych, wa ne miejsca pielgrzymkowe
w Polsce i Europie. Na amach druków mo na tak e znale  informacje
o Polskich Misjach Katolickich na terenie Niemiec wraz z  godzinami Mszy w.
w j zyku polskim oraz adresami ko cio ów, w których s  one odprawiane.
Szczególnie cenne s  dokumentacyjne edycje opisuj ce dzieje PMK, m. in.
obszerna dwuj zyczna praca wydana w 2006 r. Duszpasterstwo polskoj zyczne
w Niemczech 1945-2005 (red. ks. Stanis aw Budy ). Ksi ka ukaza a si
dwuj zycznie, rejestruje ponad 60 lat dokona  PMK w Niemczech19.

18 Niniejszy modlitewnik jest inny ni  zwykle. Wydany w dwóch j zykach: polskim i niemieckim,
powsta  g ównie z my l  o dzieciach i m odzie y, które urodzi y si  i wychowuj  w Niemczech,
cz sto jednak odwiedzaj  strony swoich rodziców w Polsce. Ksi a niejednokrotnie s ysz
o trudno ciach w modleniu si  m odego pokolenia, a przecie  w a nie dzieci i m odzie , bardzo
czu e na blisko  Boga, s  najwi kszym skarbem i przysz o ci  Ko cio a. Dlatego wychodzimy
naprzeciw ich dzieci cej duszy. Por.: ks. S. Budy , www.pmk.de (10 grudnia 2010).

19 „Buduje niejako rusztowanie, na którym wzniesie si  pomnik dokumentuj cy trud i wysi ek
polskiego kap ana ratuj cego jak e cz sto dusze polskie, przygarniaj cego do budowanych na
obczy nie spo eczno ci polskich rozbitków, których z y los wyrzuci  na obcy brzeg, cz sto
nieprzyjazny i oboj tny”, z rec.: Ks. prof. dr hab. Zygmunta Zieli skiego www.pmk.de
(10 grudnia 2010).



375

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej – pierwszy od lewej: ks. pra at Stanis aw Budy

Du ym centrum wydawnictw katolickich w Niemczech by  tak e
Hamburg, który obok Zag bia Ruhry oraz Berlina, by  miejscem osiedlania si
Polaków w Niemczech. Tutaj te  skupia o si  ycie polskiej emigracji twórczej,
drukowano podr czniki dla szkó ek polonijnych, literatur  dewocyjn
i religijn 20. W latach 1976-200 PMK w Hamburgu kierowa  ks. Jan liwa ski
(1934-2008), który doprowadzi  do znacznego o ywienia prac o wiatowo-
wydawniczych21. Z jego inicjatywy ukazywa o si  kilka pism katolickich:
miesi cznik parafialny „Wspólnota Wiary” (od 1976), pismo Milicji
Niepokalanej „Echo” (od 1984)22,  w  latach  90.  ub.w.  „Nasza  Rodzina”
i „Pos aniec”. Ksi dz liwa ski za o y  tak e Fundusz Wydawniczy Publikacji
Religijnych „Buchdruck”. Ksi ki tego wydawnictwa kierowane by y do
polonijnego rodowiska lokalnego, ale równie  dociera y do ówczesnej PRL.
Pierwsze ksi ki, jakie ukaza y si  nak adem Funduszu w latach
siedemdziesi tych, stanowi y pomoc pastoraln  dla duchownych, parafian
i rodzin katolickich. Wydano wówczas dziesi  tytu ów: Dni rado ci (1976)23,
Odbicie dobroci Boga Ojca (1976), S ownik informacyjny zwyczajów polskiego
roku obrz dowo-ko cielnego (1976), by y tak e publikacje rocznicowe:

20 Szerzej:  P.  Breiski,  „Wspólnota Wiary”. Monografia miesi cznika Polskiej Misji Katolickiej
w Hamburgu 1976-1996, Hamburg-Pelplin 2000; A. Nadolny, Sto lat polskiego duszpasterstwa
w Hamburgu 1891-1991, Hamburg 1992; Ksi ga jubileuszowa ….;  J.  Kowalik, Polonica
niemieckie za czas od 1 wrze nia 1939 r. do 31 grudnia 1948 r., Pary  1952.

21 Por.: Polsko-niemiecki leksykon..., s. 295-298; www.polonika.opole.pl (10 grudnia 2010).
22 J. liwa ski, rodki spo ecznego przekazu w yciu i dzia alno ci parafii polonijnej w Hamburgu

1976-1986, „Studia Polonijne”, 1986, t. 10, s. 357-364.
23 Rec. pracy: I. wak, „Studia Polonijne”, 1984, t.8, s. 317-318.
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Przemówienie ks. kard. S. Wyszy skiego na 400-
lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
(1979), Memoria  Biskupów Polskich do rz du PRL
o rodzinie polskiej (1979), Homilia Ojca w. Jana
Paw a II wyg oszona w czasie kanonizacji
O. Maksymiliana Kolbe (1983). Opublikowano te
kilka ksi ek autorstwa  ks. liwa skiego: Znaczenie
wyboru pontyfikatu Papie a Jan Paw a II w yciu
polskiego rodowiska w Hamburgu (1983),
Post powy duszpasterz to znaczy jaki? (1984),
Chrze cija skie obrz dy wieczerzy wigilijnej (1990),
Spotkania z Panem (1994), Przemiana. Rozwa ania
(1989) i Wzrastanie (1993). Prace ukazywa y si  w
nak adach, ok. 5 tys. egzemplarzy, by y tak e

rozprowadzane w Polsce.
W latach 1977-1988 nak adem PMK wydano siedem tematycznych

kalendarzy, m.in.: Sanktuarium Jasnogórskie (1982), Ko cio y w Polsce (1989),
Biskupie miasto Jana Paw a II (1998) oraz liczne pocztówki okoliczno ciowe
autorstwa artysty plastyka – Krzysztofa Fryckowskiego 1953-2007) i plakaty
przygotowywane z okazji rozmaitych imprez kulturalnych odbywaj cych si
w PMK w Hamburgu. Wa ne miejsce w profilu dzia alno ci wydawniczej mia y
tak e zbiory poezji religijnej. Po mierci ks. liwa skiego, w 2008 r. dzia alno
wydawnicza nie by a ju  tak intensywna24.

Kolejnym aktywnym o rodkiem katolickich wydawnictw religijnych
i polonijnych w Niemczech jest Berlin, od 1990 r. jako stolica zjednoczonych
Niemiec. W mie cie zawsze przebywa o wielu Polaków, dla których Ko ció ,
poza funkcj  religijn , by  sta ym miejscem spotka  towarzyskich i siedzib
rozmaitych instytucji kulturalnych25.

Z inicjatyw ks. Henryka Paszka (1932-2005), proboszcza w parafii
berli skiej w latach 1987-1999, w 1987 r. za o ono Klub Inteligencji Katolickiej.
Celem jego by a popularyzacja problematyki polsko-niemieckiej, tak e poprzez

24 Ks. pra at J. liwa ski, ponad 30 lat kierowa  PMK w Hamburgu, by  proboszczem parafii
w. Józefa. By  znany i ceniony nie tylko w ród niemieckiej Polonii, ale tak e w ród

niemieckich i polskich w adz. Z jego inicjatywy zosta  wybudowany polski dom parafialny. Jego
postawie i dzia aniom wielu Polaków mieszkaj cych w Niemczech zawdzi cza o to, e
w Hamburgu zawsze czuli si  jak w ojczy nie. Dba  o doczesnych, a tak e od lat intensywnie
kultywowa  tak e pami  o polskich bohaterach. Zawsze by  obecny z duchow  pos ug  na
wszystkich wa nych uroczysto ciach zwi zanych z polsk  histori , bowiem – jak oceniaj  go
bliscy wspó pracownicy – by  z krwi i ko ci Polakiem. Doprowadzi  do postawienia pierwszego
w Niemczech pomnika Jana Paw a II. Dzia alno  pra ata zosta a doceniona przez prezydenta
Lecha Kaczy skiego, który przyzna  mu Krzy  Komandorski Orderu Zas ugi Rzeczypospolitej
Polskiej (2009 r.). Por.: „Nasz Dziennik” z 28 kwietnia 2010 r.

25 Por.: E. Kmiecik, Przystanek Berlin, Warszawa 1971.

Ksi dz Jan liwa ski
(1934-2008)
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powsta y periodyk „S owo”26. Redaktorem zosta  Andrzej Szulczy ski, emigrant
solidarno ciowy z Warszawy27. W ród wspó pracowników redakcji prym wiedli
przede wszystkim cz onkowie KIK-u: Ewa Czerwiakowska, Andrzej
Niewiadomski, Helena Bohle-Szacka, Jaros aw Rudnia ski z Warszawy,
Zdzis aw Szpakowski z KUL-u, Stanis aw Grabski. Pismo ukazuje si  do dzi
i jest rozprowadzane zarówno w Niemczech, jak i w Polsce28. W latach 90. ub. w.
nak adem „S owa” wydawano tak e ksi ki o tematyce polsko-niemieckiej:
Marii Gräfin von Dönhoff, Dzieci stwo w Prusach Wschodnich (t . E.J.
Czerwiakowscy, (1993); Dziesi  lat Polskiego Duszpasterstwa Katolickiego
w Berlinie pod red. A. Szulczy skiego (1992); Jaros awa Rudnia skiego, Mi o
i niesko czono  (1993); Polacy w Berlinie. Zarys portretu socjologicznego
(1995). Dla praktyk religijnych drukowano, opracowywane przez dzia aj ce
grupy eucharystyczne modlitewniki, m.in. z inicjatywy Wspólnoty Modlitewna
Odnowy w Duchu wi tym wyda a Godzinki ku czci Niepokalanego Pocz cia N.
M. Panny (1997), Polskie Duszpasterstwo Katolickie -Pie ni na okres zwyk y
(1996). Przedstawiciele Ruchu „ wiat o- ycie” od 1998 r. - pisemko „Oaza
w Berlinie”. Ukazywa y si  tu tak e biuletyny parafialne: „List Parafialny”
i „Pielgrzym” oraz coroczne „Zeszyty Informacyjne” „Informationshefte”
PMK29.

O rodek PMK w Berlinie od 1999 r. zmieni  siedzib , znajduje si  przy
St. Johannes – Basilika na Lilienthalstr. 5, a kieruje nim proboszcz Tadeusz
Niew g owski. W 2007 r. Misja obchodzi a 25.lecie istnienia, z tego powodu
wydano jubileuszowe opracowania i wiele pami tkowych druków ulotnych.

26 Szerzej na temat powstania periodyku zob.: A. Szulczy ski, E. Czerwiakowska,
10 [dziesi ciolecie ]-lecie KIK w Berlinie, „Biuletyn Polskiej Rady w Niemczech”, 1997, nr 8.

27 A. Szulczy ski, ur. w 1944 r. w Warszawie, od 1982 r. w Berlinie Zachodnim, Por.: Polsko-
niemiecki leksykon..., s. 294-295.

28 Dziesi  lat Polskiego Duszpasterstwa w Berlinie, Berlin 1992; K. M. Za uski, Poloneza czas
ko czy , „B1”, 1998, nr 11, s. 20.

29 Informacje: Ks. H. Paszek, Berlin, lipiec 1998 r.
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Pogrzeb ks. Henryka Paszka (1932-2005)

rodowisko monachijskie tak e mia o swoich aktywnych duszpasterzy,
którzy zabiegali o uruchomienie wydawnictw katolickich. Polskie
Duszpasterstwo w Monachium utworzy o si  spontanicznie po drugiej wojnie
wiatowej, w 1945 r. znalaz o siedzib  w by ych koszarach Wehrmachtu.

W sk ad powsta ego wówczas Centrum Polonijnego wchodzi a biblioteka
i niewielkie wydawnictwo prasowe30. Dopiero po 35 latach PMK uzyska a nowe
pomieszczenie nad Isar  – na Heßstr. 26, proboszczem zosta  ks. Stanis aw
P awecki, a w 1988 r. erygowano drug  polsk  parafi  w dzielnicy Neuperlach na
Kolmsperger-Str.9a. Od 1980 r. z inicjatywy proboszcza ks. kan. Jerzego
Gali skiego31, rozpocz to wydawanie biuletynu parafialnego „Spotkania
Monachijskie Parafian”. Celem by a popularyzacja tradycji i wiary oraz
przekazywanie bie cych informacji kulturalno-religijnych. Od 1984 r. periodyk

30 Na temat PMK w Monachium, Zob.: L. Dyczewski, Polonia zewsz d nam bliska, „Przewodnik
Katolicki”, 1982, nr 9.

31 Ks. J. Gali ski CSsR, przej  obowi zki proboszcza 1 kwietnia 1978 r., z dniem 1 grudnia tego
roku zosta  zamianowany przez ks. kardyna a Josepha Ratzingera (ur. 1927, od 2005 papie
Benedykt XVI) – ordynariusza archidiecezji München-Freising jako „Leiter der Polnischen
Katholischen Mission München”. Szczególnie du e zas ugi mia  ks. Gali ski, po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce. Bardzo aktywnie w czy  si  w organizowanie pomocy dla
uciskanych rodaków w kraju. Uzyskano pomieszczenie w budynku Caritasu przy Hirtenstr. 2,
gdzie gromadzono ywno , odzie  oraz druki na wysy k  do Polski. Obecnie w Polsce, cz onek
Stowarzyszenia Pracowników, Wspó pracowników i Przyjació  Radia Wolna Europa
w Monachium. Por.: www.pmk-muenche.de (10 grudnia 2010).
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zmieni  tytu  na „Spotkania Monachijskie” i poszerzy  zakres tematyczny
o problematyk  spo eczn . W latach 1986-2000 w miejsce „Spotka ” ukazywa
si  „Nowy Polonik Monachijski”, pod auspicjami Misji i redakcj  dra Jerzego
Sonnewenda, zwi zanego ze rodowiskiem lokalnej inteligencji polskiej32.
Obecnie dost pny w Internecie.

W latach 1988 r. z inicjatywy emigranta politycznego ks. Czes awa
Nowaka33 za o ono przy PMK II Instytut Bada  nad Kultur  Polonijn , a przy
nim wydawnictwo prasowe „Exodus” (1988-1995). Osoby wspó pracuj ce
z wydawnictwem opowiada y si  za integracj  rodowisk polskich w Europie.
W manife cie programowym pisano: „Chcemy by  instrumentem buduj cym
wspólnot  Polaków w ró nych krajach europejskich. Poprzez „Exodus” poznasz
problemy Polonii w ró nych krajach, ycie Polaków i ich inicjatywy.
Informujemy tak e o yciu zorganizowanym Polonii, organizacjach, kongresach,
stowarzyszeniach i klubach. Przynosimy artyku y dyskusyjne i zapraszamy do
dyskusji. Informujemy o yciu w Polsce, o yciu Ko cio a i Stolicy

wi tej/…/”34. Pismo wychodzi o w nak adzie, 5 tys. egz. i dociera o do polskich
emigrantów tak e spoza Niemiec. Z redakcj  „Exodusu” wspó pracowa o wielu
znanych w rodowisku polonijnym dzia aczy opozycyjnych, a zw aszcza: Marcin
Idzi ski – dziennikarz RWE, Arno Giese – dokumentalista dziejów Polonii
niemieckiej, ks. dr Ryszard Mroziuk z PMK z Dortmundu, prof. Zbigniew
Judycki z Instytutu Biografistyki Polonijnej w Pary u, ks. Jan liwa ski
z Hamburga, red. Jacek Proszowski, Edward Szopa, ks. Weso y i korespondent
z Katowic Jan Pluta35. Osoby zwi zane z redakcj  od 2000 r. spotyka y si  na
ogólno wiatowych zjazdach Polonii, organizowanych przez ks. Cz. Nowaka
w Cannes, Barcelonie, Monachium i w Opolu.

Wielu innych duchownych polonijnych z Niemiec podejmowa o
podobne inicjatywy. Z zamys u duszpasterzy opracowywane by y i wydawane
np. piewniki: Chwalmy Pana (Frankfurt-Freiburg-Siegen, 2001) przygotowany
przez ksi y: Jana Gogolina, Roberta Krawca i Stanis awa Steca (1950-2010).
W 40 o rodkach duszpasterskich ukazywa y si  specjalne biuletyny parafialne,
m.in.: „Jaskó ka” w Augsburgu, „Pos aniec” w Hanau36, „Nasza Wspólnota”
w Landshut, „Nasza Misja” w Kolonii, „Nasza Rodzina” w Bremenhaven,
„Informator Duszpasterski” w Hanowerze, „List Parafialny” w Hildesheim,
„Przekazy, Informator Akwizgra ski” w Aachen, „Wiadomo ci Parafialne”

32 J. Sonnewend, ur. w 1949 r. w Warszawie. Por.: Polsko-niemiecki leksykon...., s. 272.
33 Urodzony w 1947 r. w Orzeszu na l sku. Por.: Polsko-niemiecki leksykon ....., s. 196-198.
34 „Exodus”, 1993, nr 2 [ok adka].
35 Szerze:j  Cz.  Nowak, Polskie czasopi miennictwo w Niemczech ...., s. 98-103; K. M. Za uski,

Poloneza czas ko czy , „B”, 1998, nr  11,  s.  19;  St.  Ga ., „Exodus” – nowe pismo polskie
w Monachium, „Pogl d”, 1990, nr 6, s. 58.

36 W PMK w Hanau wydano ponadto z okazji XV-lecia pontyfikatu Jana Paw a II: Modlitewnik.
Otwórzcie drzwi Chrystusowi,[Hanau 1993].
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w Dortmundzie, „Trwajmy” w Duisburgu, „Pos aniec” w Manheim”, „List do
Moich Parafian” w Rosenheim, „My chcemy Boga” w Bochum, i „Korzenie”
w Schwäbisch-Gmund37. Pisemka ta przekazywa y bie ce informacje z ycia
danej misji, integrowa y rodowisko zbiorowo ci polskiej w Niemczech, b d c
sta ym cznikiem z ywym polskim j zykiem. Obserwuje si  z roku na rok
spadek cz stotliwo ci i wielko ci nak adu ich wydawania.

Ksi a jako kustosze pami ci i popularyzatorzy instytucji bibliotecznych

Jedn  ze starszych bibliotek polskich w Niemczech, nawi zuj c  to
tradycji XIX w. placówek tego typu, jest biblioteka PMK przy ko ciele w. Anny
w Dortmundzie, gdzie proboszczem jest ks. dr Ryszard Mroziuk38 .  Mo na  tu
obejrze  autentyczne wydawnictwa zwi zane z dawn  i wspó czesn
dzia alno ci  kulturaln  Polaków na terenie Zag bia Rury. Najcenniejszym
zachowanym drukiem jest Protokolarz posiedze  Towarzystwa Polskiego
„Jedno ” z 1887 r. Jest to zbiór informacji nie tylko o dzia alno ci
organizacyjnej, ale tak e o sytuacji spo eczno-politycznej Polaków
mieszkaj cych w owym czasie w Dortmundzie.

W kolekcji znajdziemy te  wiele danych na temat dzia alno ci
duszpasterstwa polskiego. Zachowa y si  np. materia y dotycz ce pracy misyjnej
ks. Józefa Okosa (1911-1999), który po drugiej wojnie wiatowej zak ada
szkó ki i biblioteczki polskie, organizowa  prac  o wiatowo-kulturaln ,
sprowadza  polskie ksi ki do Niemiec39.

37 Ksi ga Jubileuszowa.......; Andrzej Krefft, Dzia alno  wydawnicza polskich ksi y katolickich
na ziemiach niemieckich od ko ca XIX wieku. Maszynopis rozprawy doktorskiej w Bibliotece
KUL. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Mandziuk, Lublin 1999.

38 Urodzony w 1945 r. w Tarnowie (Ma opolska). Matur  zda  w Technikum Kolejowym we
Wroc awiu (1964). Absolwent wydzia u filozoficzno-teologicznego w Wy szym Seminarium
Duchownym we Wroc awiu (1970). wi cenia kap a skie otrzyma  z r k biskupa. B. Kominka
(1970). Praca doktorska na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wroc awiu pt. „Teologiczne
idee polskich kongresów eucharystycznych” (1995). Praca: wikariusza w Strzelinie (1970-1973),
we Wroc awiu (1973-1975, 1977-1983), w Wo owie (1975-1977). Proboszcz w Bukowie
(1984-1987). Od 1987 r. w Niemczech. Proboszcz w PMK w Dortmundzie. W 1997 r. otrzyma
samodzielny ko ció  p.w. w. Anny dla PMK w Dortmundzie. Przy parafii dzia aj : Ko o
Przyjació  Radia Maryja, zespó  muzyczny i chór, wydawany jest biuletyn „Wiadomo ci
parafialne”, czynna jest biblioteka, organizowane s  pielgrzymki i oazy m odzie owe. W 1999 r.
ks. Mroziuk mianowany zosta  opiekunem m odzie owej grupy modlitewnej PMK
w Dortmundzie, zgromadzonej wokó  „Radia Maryja”. Autor rozpraw naukowych, publikacji
w prasie polonijnej: „Exodus”, „Zbli enia”, „Nasze S owo”. Informacja: Archiwum PMK
w Würzburgu; Ksi ga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech., Red. Franciszek
Mrowiec, Würzburg 1995, s. 103-104, S ownik ksi y pisarzy archidiecezji wroc awskiej
1945-1992. Red. Józef Mandziuk, Warszawa 1997, s. 244-245.

39 Urodzony na Opolszczy nie. W 1932 r. wst pi  do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach,
przyj ty przez samego Za o yciela, kard. Augusta Hlonda (1881-1948). Po rocznym nowicjacie
rozpocz  dwuletnie studia filozoficzne w Prymasowskim Wy szym Seminarium Duchownym
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Innym wieloletnim duszpasterzem Polaków w Dortmundzie by
ks. Wac aw Tokarek (1914-1990)40, by y wi zie  obozu w Dachau. W okresie
powojennym bardzo aktywny na polu wydawniczym. Wydawa  piewniki,
ksi ki religijne oraz pras  katolick , m.in.: „S owo Polskie”, pó niej „S owo

w Gnie nie, a nast pnie czteroletnie studia teologiczne w Wy szym Seminarium Duchownym
w Poznaniu. wi cenia kap a skie przyj  3 czerwca 1939 r. z r k kard. A. Hlonda. Nast pnie
by  wikariuszem w parafii Pozna -Winiary. Pos ug  t  pe ni  tak e po wybuchu drugiej wojny
wiatowej, a  do sierpnia 1941 r. , s u y  w wojsku niemieckim, gdzie s u y  jako sanitariusz. Po

zako czeniu wojny w czy  si  w duszpasterstwo polskie, najpierw w obozach dla Polaków,
a nast pnie odda  si  ca kowicie na s u b  Polaków w Niemczech. Obok pracy duszpasterskiej
rozwin  szeroko dzia alno  kulturalno-o wiatow , pracuj c do ko ca ycia. Po reaktywowaniu
Zwi zku Polaków w Niemczech, obj  w 1946 r. nad nim opiek  duszpastersk , otrzymuj c
nominacj  z Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech. Sta ym miejscem jego pobytu stal si
Recklinghausen. Na pocz tku z o y  wniosek do kurii biskupich z pro b  o przywrócenie
polskich nabo e stw w ko cio ach niemieckich wed ug stanu sprzed 1939 r. Mimo wielu oporów
za atwi  spraw  pozytywnie. Reaktywowano wówczas polskie o rodki duszpasterskie wraz ze
szkolnictwem w j zyku polskim. W 1947 r., kiedy powsta a przy Polskiej Misji Wojskowej
„Opieka nad dzieckiem”, zosta  cz onkiem g ównego komitetu tej organizacji, nios c pomoc
materialn  polskim dzieciom. We wrze niu 1947 r. prowadzi  mi dzynarodowy obóz dla
studentów i maturzystów w Iserlohn. Wespó  ze Zwi zkiem Polaków zorganizowa  w 1947 r.
I Zjazd M odzie y Nadre sko-Westfalskiej w Herne. Dla m odzie y organizowa  kursy j zyka
polskiego, zak ada  i wizytowa  polskie szkó ki. Utrzymywa  sta y kontakt z Inspektoratem
Nauki Religii, rozdaj c w ród nauczycieli i s uchaczy tysi ce podr czników. Zmar  1999 r.,
w Essen, a pochowany zosta  w Poznaniu. Oprac. na podstawie danych ks. Bernarda Ko odzieja
TChr, Pozna  2000.

40 Pseud. ygota, urodzony w odzi. Absolwent Seminarium Duchowne w odzi (1936).
Kontynuacja nauki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia
dziennikarskie (wieczorowe) w Wy szej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Nauka:
przerwana wybuchem wojny. Praca w duszpasterstwie w Pabianicach, jako kapelan szpitala
(1939). Aresztowany w 1941 r. osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau do 1945 r. Potem
praca w Monachium w duszpasterstwie dla Polaków (1945-1950). Wydawca i redaktor biuletynu
informacyjnego „S owo Polskie” (1945-1948). W 1950 r. we - Francji, mieszka  w Pary u.
Redaktor czasopisma „Polska Wierna” – organ PMK we Francji i „S owo Katolickie” –
kontynuacja „S owa Polskiego” (1945-1959). W 1969 r. – w Niemczech Zachodnich, mieszka
w Mannheim. Praca przez rok, jako kapelan w klasztorze sióstr niemieckich oraz duszpasterz
w ród Polaków w Kampaniach Wartowniczych. 1 listopada 1970 r. otrzyma  nominacj  z r k
Rektora PMK w Niemczech – Edwarda Lubowieckiego na duszpasterza dla Polaków w
Dortmundzie i okolicy. Redaktor pism katolickich dla doros ych, wspó za o yciel organizacji
wieckiej „Polonia Semper Fidelis” (Moers) (1978-1990). Oznaczony: „Za szczególne zas ugi

dla Skarbu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej” (1960), przez Papie a Jana Paw a II
godno ci  kapelana Pra ata (1980), w dowód zas ugi dla Polonii – Orderem Polonia Restituta
przez Rz d Londy ski oraz Krzy em Zas ugi Rzeczpospolitej Polskiej, Exuli bene de Ecclesia
merito” przez ks. kardyna a W adys awa Rubina (1917-1990). Opracowano na podstawie:
Dokumenty archiwalne PMK w Dortmundzie (1998); J. Szponder, Pogrzeb ks. pra ata
W. Tokarka, „Znak Czasu”, 1990, nr 6; G. Janusz, Katolicka prasa polonijna w Niemczech
Zachodnich po 1945, w:Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu j zyka i kultury polskiej
w rodowiskach polonijnych. Materia y z konferencji, Pozna  14-17.07.1988. Red. Jerzy
Koz owski, Pozna  1991, s. 127-138; M. Kalczy ska, Polsko-niemiecki leksykon biograficzny,
Opole 2001.
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Katolickie”, „S owo Bo e”, „Byle pr dzej” i dla dzieci – „S ówko Polskie”41.
Omawiana kolekcja ma du y zwi zek z okresem drugiej wojny wiatowej i tu
po niej. W zbiorach s  liczne wydawnictwa dipisowskie42 i inne pami tki
(zdj cia, kroniki, dokumenty) przedstawiaj ce ycie Polonii niemieckiej z tego
okresu. W ród dokumentów znajdujemy tak e wiele informacji o dzia alno ci
ówczesnych dzia aczy polonijnych, np. dr Jana Szpondera (1920-1990)43

za o yciela i przewodnicz cego Stowarzyszenia Polskich Katolików wieckich
w Niemczech „Polonia Semper Fidelis”, Kazimiery D ugosz (1931-1999)44,
za o ycielki Macierzy Szkolnej w Niemczech, W adys awa Janika (1930-2000)45,

41 Pozosta e zbiory i dokumenty zwi zane z dzia alno ci  ks. Tokarka, znajduj  si  w Archiwum
PMK w Hanowerze.

42 Dipisi – displaced persons (w skrócie DPS) by y to osoby wywiezione na roboty przymusowe na
teren hitlerowskich Niemiec, przede wszystkim z terenów Europy Wschodniej oraz uwolnione
z obozów koncentracyjnych. Osoby te nie powróci y zaraz po wyzwoleniu do swoich krajów
i zosta y umieszczone w specjalnych obozach dla dipisów. Ocenia si  e na terenie Niemiec pod
koniec 1945 r, przebywa o ok. 2 mln Polaków, Por.: B.K.M. Leonowicz–Babiak, Z. Babiak,
Zanim zasypie piasek lad… Ich los przestrog  i przes aniem, Lublin 2005;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dipisi (10 grudnia 2010).

43 Urodzony w Liszkach k. Krakowa (Ma opolska), zmar  w Moers k. Duisburga, wydawca,
redaktor, dzia acz polonijny. Absolwent przedwojennej Szko y Nowodworskiej w Krakowie.
W czasie drugiejwojny wiatowej udzia  w polskim ruchu oporu. Od 1949 r. na emigracji,
W Niemczech, mieszka  w Moers. Absolwent in ynierii na Uniwersytetu Technicznego
(Technische Universität) w Claustahl (1960). Praca: m. in. na stanowisku dyrektora kopalni
Friedrich-Heinrich w Duisburgu (do 1985). Za o yciel i prezes Stowarzyszenia Katolików
Polskich w Niemczech „Polonia Semper Fidelis” Vereins der Polnischen Katholiken in
Deutschland „Polonia Semper Fidelis”. Oprac. na podstawie: biuletyn Stowarzyszenia „Znak
Czasu” (1978-1990); G. Janusz, Katolicka prasa polonijna w Niemczech Zachodnich po
1945 r…., s. 127-138.; M. Kalczy ska, Polsko-niemiecki leksykon…, Opole 2001.

44 Z domu Andreasik, nauczycielka. Do Niemiec wywieziona w czasie II wojny wiatowej, trafi a
do obozów pracy. Po wojnie za o ycielka i prezes Polskiej Macierzy Szkolnej (1965-1999).
Cz onek Rady Naczelnej PMSZ z siedzib  w Wielkiej Brytanii i Polskiej Rady Duszpasterskiej
Europy Zachodniej, powo anej przez ks. abp. Szczepana Weso ego (ur. 1926) oraz Rady
Duszpasterskiej Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, powo anej przez ks. pra . Franciszka
Mrowca. Oprac. na podstawie: Odezwy Polskiej Macierzy Szkolnej, Dortmund 1987- 1994;
R. Braun, Das wahre Leben war es nicht. «Displaced Persons» und das Lager Lintorf, „Die
Quecke”, 1995 nr 65-63; K. D ugosz, Problemy pog biania mi dzynarodowych kontaktów
m odzie y polskiej i niemieckiej oraz wzajemnego poszanowania narodowej odr bno ci.
w:Polacy i Niemcy. Wspó praca m odzie y. Red. Micha  Lisa, Opole 1995, s. 33-36;
M. Kalczy ska, Polsko-niemiecki leksykon biograficzny…, Opole 2001.

45 Dzia acz, publicysta. Absolwent Liceum Telekomunikacyjnego w Krakowie (1950). W 1958 r.
wyjecha  do Niemiec Zachodnich. Praca w kopalni na wydziale elektrycznym, nast pnie w hucie
Kruppa w Duisburgu-Rheinhausen (1958-1960). Praca w koncernie Kruppa. Cz onek ZPwN
Rod o, wieloletni prezes, przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej, sekretarz Zarz du G ównego,
redaktor odpowiedzialny „G osu Polskiego” (1963-1994). Organizator kultury i o wiaty
polonijnej w Niemczech. Oprac. na podstawie: [A. Giese], Je li mnie szukacie, szukajcie mnie
w waszych sercach..., „Samo ycie”, 2000, nr 2; J. Sobkowiak, Zawsze wierny Polsce „Kurier”,
[Hamburg] 2000, nr 2; tej e, „Piast” 2000, nr 9; Sein Herz schlug ein Leben lang für die deutsch-
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wieloletniego prezesa ZPwN „Zgoda”, Teresy Góry, po m u Sznuk –
za o ycielki polskich zespo ów folklorystycznych, opiekunki Domu Polskiego
przy PMK w Dortmundzie46.

S  tak e materia y dotycz ce dzia alno ci najnowszej emigracji polskiej,
m.in. dokumenty z lat osiemdziesi tych dotycz ce dzia aczy
niepodleg o ciowych, którzy na terenie Dortmundu zak adali wydawnictwa
emigracyjne. Jacek Proszowski by  pomys odawc  i redaktorem, ukazuj cego si
w latach 1984-1995 miesi cznika polsko-niemieckiego
„Zbli enia/Annäherungen”47. Z pismem tym wspó pracowa o wielu ówczesnych
emigrantów politycznych, m.in. Andrzej Piwarski – posta  bardzo znana
w rodowisku artystów i dzia aczy narodowo ciowo-emigracyjnych48. Warto
tylko wspomnie , e razem z ks. Karolem Blachnickiem organizowali
w Niemczech Chrze cija sk  S u b  Wyzwolenia Narodów, oraz
wspó redagowali pismo „Prawda – Krzy  – Wyzwolenie”49.

W zbiorach dortmundzkich jest ponadto archiwum Jerzego Duchnika,
przewodnicz cego Zjednoczenia Poszkodowanych przez Niemieck  Trzeci
Rzesz  Polskich i Wschodnioeuropejskich Robotników Przymusowych, oraz
Wi niów Obozów Koncentracyjnych w Niemczech. Archiwum to zdeponowano
w osobnym pomieszczeniu na terenie Domu Polskiego PMK w Dortmundzie.
Opiek  nad archiwum sprawuj  pa stwo Babiakowie z Dortmundu – znani

polnische Freundschaft, „Ech-West”, 17 stycze  2000; M. Kalczy ska, Polsko-niemiecki
leksykon…, Opole 2001.

46 Teresa Góra jest córk  rodziny wywiezionej na przymusowe roboty do Niemiec, urodzona w DP-
s-Camp, zaraz po urodzeniu otrzyma a zastrzyk, który mia  spowodowa  jej mier . Szerzej:
B.K.M. Leonowicz–Babiak, Z. Babiak, Zanim zasypie piasek lad…, s. 275-277.

47 Zob.: Niemieckie polonika prasowe (Deutsche pressepolonica). Red. Maria Kalczy ska, Opole
2004, s. 107.

48 Urodzony w Warszawie. Artysta, malarz, dzia acz spo eczny i polonijny, animator ycia
artystycznego. Studia artystyczne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pi knych w Gda sku
(1960-1966). Od 1981 r. w Niemczech Zachodnich. Cz onek Chrze cija skiej S u by
Wyzwolenia Narodów (wspó za o yciel razem z ks. Blachnickim; prezes 1982-1983, cz onek
Zarz du 1983-1985, prezes 1988-1993), W latach 1983-1985 i 1988-1989 organizator
i wspó organizator Marszów Wyzwolenia Narodów na trasie Carlsberg – Zamek Hombach
(Niemcy). Oprac. na podstawie: Mirella Lazar, Dzia alno  kulturalno – spo eczna rodziny
Piwarskich w Niemczech jako przyk ad pracy twórczej Polaków za granic . Praca magisterska
napisana na Uniwersytet l ski – Wydzia  Zamiejscowy w Cieszynie, Cieszyn 1999; Ewa
Kiedrowicz, Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu – Kultura i sztuka pomostem

cz cym Europ . Praca Licencjacka napisana w Wy szej Szko a Pedagogicznej w S upsku,
S upsk 2000; Arty ci z Essen, Essen 1994; Zbigniew Andrzej Judycki, „Kwartalnik Biograficzny
Polonii”, nr 15, Pary  2000; Agata i Zbigniew Judyccy, Polonia – S ownik biograficzny PWN,
Warszawa 2000; Leksykon Polonii i Polaków w wiecie, Warszawa 2001; Prasowe polonika
niemieckie. Opracowali: Maria Kalczy ska i Leonard Paszek, Opole 2003.

49 Wi cej na ten temat: M. Marczewski, Blachnicki Franciszek Karol, w:Encyklopedia „Bia ych
Plam”, t. 3, Radom 2000, s. 102-104; W. H adkiewicz, M. Kalczy ska, Ks. Franciszek
Blachnicki. G osiciel wyzwolenia cz owieka poprzez prawd , w:Duchowie stwo polskie
w wiecie. Red. Agata i Zbigniew Judyccy, Toru  2002, s. 125-130.
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spo ecznicy i popularyzatorzy dzia a  naukowo-o wiatowych50. Kolekcja
historyczna biblioteki nie jest powszechnie udost pniana. S u y do bada
naukowych i jest wa nym wiadectwem obecno ci Polaków w Niemczech.

Tradycyjna biblioteka liczy obecnie ok. 3,5 tys. woluminów. Na
zawarto  ogólnie dost pn  sk ada si  literatura pi kna polska i obca, literatura
religijna, historyczna, popularnonaukowa, ksi ki dla dzieci, poradniki,
informatory. Z biblioteki miesi cznie korzysta regularnie ok. dwudziestu osób.
Bibliotek  prowadzi Maria Koterbska-Maier, nauczycielka j zyka polskiego w
szkó ce PMK, a wspomaga j  Lidia Kordialna. Biblioteka czynna jest podczas
zaj  szkó ki j zyka polskiego raz w tygodniu51 .

Kolejn  istniej ca bibliotek , która w swoich zbiorach kryje
specjalistyczny ksi gozbiór historyczny jest biblioteka czynna przy PMK
w Hanowerze. Powsta a ona w 1985 r. z inicjatywy ks. proboszcza Stanis awa
Budynia, obecnego rektora PMK w Niemczech. W 2000 r. zbiory liczy y 6,6 tys.
woluminów, a w 2004 r. – ponad 9 tys. woluminów, w tym literatura pi kna
polskich i obcych autorów, literatura religijna (czterysta woluminów),
popularnonaukowa, historyczna, biografistyczna i pami tnikarska. Du ym
powiedzeniem cieszy si  literatura sensacyjna, literatura dla dzieci i m odzie y
oraz fantastyka.

W ród wymienionych – najcenniejsz  jest kolekcja poloników
historycznych. Pochodz  one z pierwszych wydawnictw powojennych
(1945-1947). S  to ksi ki zwi zane z wychod stwem wojennym i rodowiskiem
dipisowskim. Szacuje si , e zbiory te licz  ok. dwie cie egz. Stanowi  odr bn
pami tkow  kolekcj  historyczn  i wiadcz  o powojennej aktywno ci
o wiatowo-kulturalnej Polaków za granic . W ród druków z tego okresu,
znajduj cych si  w Hanowerze, mo na wymieni  liczne publikacje
nast puj cych wydawnictw: Polskiego Zwi zku Wychod stwa Przymusowego
w Hanowerze52, Stra nicy w Cele; Polskiego O rodka Kulturalno-Artystycznego
POKA w Hanowerze, Zjednoczenia Polskiego w Strefie Brytyjskiej,
Wydawnictwa Antoniego Markiewicza w Celle oraz ksi ki wydane nak adem
autorów Jana Stanbora i Stanis awa Borowskiego.

Odr bn  grup  stanowi  ksi ki, które przyw drowa y do biblioteki
razem z o nierzami zdemobilizowanymi z wojska lub zwolnionymi z obozów.
Ich proweniencja jest bardzo rozleg a, czy  pochodzi nawet z innych
kontynentów. W ród znanych firm emigracyjnych tamtych lat znajduj  si  m.in.

50 W przygotowaniu znajduje si  opracowanie tych cennych zbiorów archiwalnych.
51 Ksi ga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego…, s. 103; B.K.M. Leonowicz–Babiak, Z. Babiak,

Zanim zasypie piasek lad…; informacje: ks. R. Mroziuk, Dortmund, marzec 2007 r.
52 Wydawnictwo za o one zosta o przez Mieczys awa Lurczy skiego (1907-1992) i ks. Józefa

Nowaka. Ogó em w latach 1945-1947 opublikowa o ok. dwustu tytu ów Por.: A. akomy,
Dipisowskie wydawnictwa hanowerskie w Bibliotece Zwi zku Polaków, w: Biblioteki polskie za
granic . Red. Maria Kalczy ska, Katowice 2007, s. 85-102.
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wydawnictwa w oskie: Instytut Literacki, Centralna Sk adnica Ksi ek,
Biblioteka Or a Bia ego, angielskie: Ksi nica Polska, Orbis, Ognisko Polskie,

wiatopol – wiatowy Zwi zek Polaków z Zagranicy, Katolicki O rodek
Wydawniczy „Veritas”, ameryka skie: Roy Publishers AN – New York, The
Polish Book Importing Co.Inc. – New York, Roj in Exile – New York,
jerozolimskie: W Drodze, United Publishers Ltd., Sekcja Wydawnicza Jednostek
Wojskowych na rodkowy Wschód i Ministerstwo Wyzna  Religijnych
i O wiecenia Publicznego53.

Kolekcja ta przechowywana jest w osobnych szafach, nie jest
udost pniana. Pokazuje si  j  jedynie pyrze okazji wystaw lub wa nych
odwiedzin czy uroczysto ci.

Z biblioteki tradycyjnej, w latach 1985-1995, korzysta o ponad
siedmiuset czytelników, rocznie ok. 250 czytelników. Pracownikami biblioteki
byli m.in.: ks. Stanis aw Budy , Zofia Wieczorek, Beata Kublik, Ilona
Zawadzka, od 1986 – Maria Czarczy ska, od 1989 – Hanna Lordowska, od 1992
– Bogus awa i Andrzej Knapikowie54.

Warto nadmieni , e w s siedztwie biblioteki znajduje si  archiwum
PMK w Niemczech. Zbiory zapocz tkowa  ks. infu at Edward Lubowiecki
w latach po drugiej wojnie wiatowej. Na zbiory sk adaj  si  dokumenty
osobowe i instytucji oraz wydawnictwa zwi zane z polskoj zycznym
duszpasterstwem w Niemczech, jak: ksi gi chrzcielne, pogrzebowe oraz
dotycz ce codziennej dzia alno ci polskoj zycznego duszpasterstwa. Zw aszcza
cenne s  archiwalia z lat 40., 50. i 60. XX w. dokumentuj ce zapotrzebowanie na
polski ko ció  w Niemczech tu  po drugiej wojnie wiatowej.

Obecny rektor PMK ks. pra at Stanis aw Budy  k adzie bardzo du y
nacisk na zachowanie i utrzymanie dawnego archiwum PMK. To dzi ki jego
staraniom zapocz tkowano prace renowacyjne archiwów misyjnych w ogóle,
a szczególnie archiwum Rektoratu PMK. Obecnie cz  dokumentów
archiwalnych Rektoratu znajduje si  w odkwaszaniu, a nast pnie b dzie
skanowana i digitalizowana. W planach jest udost pnienie archiwum w wersji
cyfrowej. Istnieje ju  wst pny katalog zbiorów, oceniany bardzo dobrze przez
fachowców. Zbiory nie s  udost pniane powszechnie. Nad ich katalogowaniem
pracuj  wolontariusze oraz specjali ci, wspomagani m.in. przez
wspó pracowników Rektoratu: i ks. Bogus awa Ostafina oraz sekretark  Alicj
Krauze55.

53 Ksi ga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego…,  s.  92; 50 lat ycia i dzia alno ci Polaków
i z Polski pochodz cych w Hanowerze, Hannover 1995, s. 35-36; Duszpasterstwo polskoj zyczne
w Niemczech 1945-2005. Red. ks. Stanis aw Budy , Lublin-Hannover 2006, s. 240.

54 Informacje: ks. Tadeusz Kluba – proboszcz, Hanower, marzec 2007 r.
55 Zob. tak e: M. Stankiewicz, „Rzeczpospolita” z 24 lutego 2007 r. Zasoby archiwum obejmuj

ok. 1000 teczek.
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Biblioteki polonijne zawsze pe ni y rol  nieformalnych klubów, gdzie
zwykle spotykali si  Polacy. Niektóre dzisiaj szczyc  si  cennymi kolekcjami
tzw. ksi ki historycznej56.

Podsumowanie

W konkluzji nale y stwierdzi , e polskie duchowie stwo w Niemczech
w ci gu omawianych lat zawsze ch tnie w cza o si  w proces wydawniczo-
o wiatowy.

W wielu o rodkach PMK powo ywano nawet specjalne fundusze
wspieraj ce produkcj  druków, zabiegano tak e o sponsorów, starano si
konsolidowa  lokalne spo eczno ci do dzia a  na rzecz rozwoju idei edytorskich.

Nale y przy tym zaznaczy , e z pocz tkiem wieku XXI Konferencja
Biskupów Niemieckich zacz a deprecjonowa  potrzeb  istnienia w tym kraju
ko cio ów narodowych57. To spowodowa o okre lone trudno ci tak e
w funkcjonowaniu PMK oraz spadku jej aktywno ci na niwie wydawniczo-
o wiatowej.

Omówione tutaj wybrane przyk ady dzia a  polskich duchownych
w Niemczech wpisuj  si  dzisiaj w proce ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego za granic . Dostrzegamy w tych inicjatywach tak e warto ci
kulturowe i edukacyjne.

Zadaniem dla potomnych jest przekazanie pami ci o tych ludziach,
o których jeszcze dzi  ma o wiemy, a ich wk ad w utrwalanie polskiej kultury za
granic  by  i jest znacz cy58.

56 Na pocz tku XXI w. zarejestrowano na terenie Niemiec ok. 30 bibliotek parafialnych.
57 „Tages Post” z 10-13 marca 2003 r.
58 W 2006 r. powsta  Gabinet Ksi ki i Prasy Polskiej w Niemczech, z siedzib  w Opolu, jednym

z celów jest ochrona dziedzictwa polskiego za granic  oraz popularyzacja wiedzy na ten temat
w Polsce i w Niemczech. Wi cej zob.: www.polonika.opole.pl (10 grudnia 2010).



Krzysztof Wasilewski

Z DZIA ALNO CI ZWI ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
POZA GRANICAMI KRAJU (1946 – 2006)

Wst p

Dzia alno  Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP
pgK) doczeka a si  ju  kilku historycznych publikacji. W ród nich mo na
wymieni  dwie pozycje zwarte autorstwa Leonidasa Klisiewicza, zw aszcza za
Harcerstwo w Europie 1945-19851 i Zwi zek Harcerstwa Polskiego na
Wschodzie 1940-19482. Istotny wk ad w popularyzacj  dzia alno ci ZHP pgK
wnios y tak e publikacje autorstwa Wies awa Kukli i Mariana Miszczuka. Takie
tytu y jak Dzieje harcerstwa na obczy nie 1912-2006. Zarys problematyki3 czy
Harcerska dzia alno  wydawnicza w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie i Australii4, pe ni  wa n  funkcj  popularyzatorsk
omawianego problemu.

Prób  oceny stanu bada  nad dziejami emigracyjnego harcerstwa podj to
na konferencji naukowej odbytej w 1992 r. w Rogach (woj. lubuskie), której
pok osiem by o wydawnictwo pod redakcj  Marka Szczerbi skiego zatytu owane
Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach 1912-19925. To same rodowisko
naukowe przyczyni o si  do powstania tomu studiów dedykowanego hm.
Zygmuntowi Szadkowskiemu, pt. Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na
obczy nie6. Swoich popularnych monografii doczeka y si  ponadto niektóre
okr gi ZHP pgK, opisane w takich pracach jak np. Powojenna historia
harcerstwa w Stanach Zjednoczonych w opracowaniu Ewy Gieratowej7 czy

1 L. Kliszewicz, Harcerstwo w Europie 1945-1985, Londyn 1992.
2 Ten e, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940-1948, Londyn 1992.
3 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa na obczy nie 1912-2006. Zarys problematyki,

Warszawa 2006.
4 Ci , Polish scouting publishing in the USA, the UK, Canada and Australia – Harcerska

dzia alno  wydawnicza w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii,
Warszawa 2009.

5 Dzieje harcerstwa na obczy nie w latach 1912-1992, (oprac.) M. Szczerbi ski, Gorzów Wlkp.
1992.

6 Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczy nie. Tom studiów dedykowany pami ci Zygmunta
Lechos awa Szadkowskiego (1912-1995), Gorzów Wlkp. 2003.

7 Powojenna historia harcerstwa w Stanach Zjednoczonych, (oprac.) E. Gieratowa, Detroit 1990.
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Harcerstwo w Afryce 1941-1949 autorstwa B.M. Pancewicza8. Cennym dla
historyków opracowaniem jest dwutomowa bibliografia harcerska autorstwa
Wac awa B a ejewskiego9. G ównym mankamentem tej ostatniej pozycji jest
niestety marginalizacja wydawnictw emigracyjnych. Wiele informacji o przesz ej
i aktualnej dzia alno ci emigracyjnego ruchu skautowego zawieraj  natomiast
periodyki wydawane przez hufce i okr gi. W ród wielu tytu ów warto wymieni
zw aszcza „Na tropie”, „Wici”, „W ze ek”, „Ognisko” czy drukowan
w „Dzienniku Chicagoskim” Kronik  Harcersk . Prób  skatalogowania bogatego
dorobku prasy harcerskiej podj  wspomniany ju  zespó  pasjonatów skautingu
Wies aw Kukla i Marian Miszczuk10.

Wci  jednak nie do ko ca zbadan  jest ta sfera dzia alno ci ZHP pgK,
która wykracza a poza tradycyjne ramy ruchu skautowego. W przypadku
polskiego emigracyjnego harcerstwa oznacza o to przybli anie ojczystej historii
i tradycji w trudnych warunkach ycia na obczy nie. Nierzadko te  ZHP pgK
anga owa  si  w bie c  dzia alno  polityczn . Zadaniem niniejszego artyku u
jest przybli enie tego fragmentu ponad sze dziesi cioletniej historii Zwi zku
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.

Pocz tki Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju

Druga wojna wiatowa zako czy a si  w Europie bezwarunkow
kapitulacj  Niemiec. Alianci triumfowali, a w ród nich tak e Polska chocia
oczekiwana jej obywateli jak wiadomo by y daleko inne. Dzi ki przychylno ci
sojuszniczych mocarstw, zw aszcza za  Zwi zku Radzieckiego, nasz kraj
otrzyma  dobrze uprzemys owione obszary na zachodzie i pó nocy, dotychczas
znajduj ce si  w granicach Trzeciej Rzeszy. Jednak dla wielu Polaków w kraju
i na obczy nie zwyci stwo nad hitlerowskimi Niemcami mia o gorzki smak. Te
same mocarstwa, które przesun y polskie granice a  nad Odr  i Nys  u yck ,
wyrazi y zgod  na przy czenie do ZSRR tzw. Kresów Wschodnich. Tak istotne
dla rodzimej kultury i historii o rodki jak Wilno czy Lwów poza nasze granice.
Dla zamieszkuj cych te tereny Polaków oznacza o to konieczno  przesiedlenia
lub przyj cia obywatelstwa radzieckiego. Przypiecz towaniem losu pa stwa
i jego obywateli by a decyzja podj ta przez przywódców Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Zwi zku Radzieckiego, która zepchn a Europ

rodkowowschodni  w stref  politycznych i gospodarczych wp ywów Moskwy.
Marginalizacja tej cz ci kontynentu do roli peryferii radzieckiego

imperium, spotka a si  ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony

8 Harcerstwo w Afryce 1941-1949, (oprac.) B.M. Pancewicz, Londyn 1985.
9 W. B a ejewski, Bibliografia harcerska 1911-1960, Warszawa 1981 oraz W. B a ejewski,

Bibliografia harcerska 1961-1981, Warszawa 1985.
10 W. Kukla, M. Miszczuk, Emigracyjna i polonijna prasa harcerska 1914-2003 – materia y

i ród a, Warszawa 2003.
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niepodleg o ciowych rodowisk emigracyjnych. Legalne polskie w adze
w Londynie z premierem i prezydentem na czele nie mog y pogodzi  si
z przej ciem rz dów w kraju przez komunistów. Szybkie uznanie (28 czerwca
1945 r.) przez mocarstwa zachodnie Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej
z Edwardem Osóbk -Morawskim na czele skomplikowa o o rodkowi
emigracyjnemu dzia anie, lecz nie doprowadzi o do jego rozwi zania. Jeszcze
w lutym 1945 r., a wi c na cztery miesi ce przed cofni ciem mu uznania, rz d
Tomasza Arciszewskiego wyda  okólnik, który stwierdza , i  „w razie cofni cia
uznania, rz d [RP na uchod stwie – przyp. aut.] b dzie kontynuowa  sw
dzia alno  jako jedyna legalna reprezentacja pa stwa i narodu polskiego”11.
Decyzja ta podyktowana by a nie tylko sprzeciwem wobec zaistnia ej sytuacji
w kraju. Uchod cza elita postawi a sobie za zadanie zabezpieczenie interesów
setek tysi cy Polaków, którzy na skutek dzia a  wojennych znale li si  poza
ojczyzn 12. Szczególnie skomplikowana by a sytuacja ok. 230 tys. o nierzy
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie. Decyzj  Brytyjczyków wi kszo  z nich
zosta a po zako czeniu dzia a  wojennych przeniesiona do Polskiego Korpusu
Przysposobienia i Rozmieszczenia z zadaniem przystosowania do ycia
w cywilu13. Pewna ich liczba zdecydowa a si  na powrót do kraju, wierz c
w mo liwo  prowadzenia w miar  normalnego ycia w zmienionych
warunkach politycznych14. Jednak przewa aj ca cz  polskich tu aczy na
pytanie „wraca  czy nie wraca ” odpowiada a – cho  nie bez wewn trznych
rozterek – „nie”.

Tak e dla emigracyjnych dzia aczy Zwi zku Harcerstwa Polskiego
decyzja o pozostaniu na uchod stwie nie przysz a atwo. Pierwsze kroki w adzy
komunistycznej w stosunku do krajowego ZHP dawa y nadziej , i  organizacja
ta utrzyma swoj  niezale no . Chocia  starano si  zmieni  jej
„antysocjalistyczny” charakter poprzez rugowanie z jego zast pów tzw.
elementów niepewnych, g ównie za  dzia aczy przedwojennych i ksi y, to cel
ten uda o si  zrealizowa  jedynie cz ciowo15. Dopiero wraz z zaostrzeniem
kursu w samej partii rz dz cej w 1948 r., energiczniej przyst piono do
przejmowania ZHP przez koncesjonowany Zwi zek M odzie y Polskiej (ZMP).
Ostateczn  decyzj  o zlikwidowaniu niezale nego harcerstwa podj to w 1950 r.,

11 Sprawa polska w czasie drugiej wojny wiatowej na arenie mi dzynarodowej. Zbiór
dokumentów, (red.) S. Stanis awska Warszawa 1965, s. 696.

12 Por. R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie 1945-1972, Warszawa 2001, s. 33.
13 Szerzej na ten temat patrz: M. Nurek, Gorycz zwyci stwa. Los Polskich Si  Zbrojnych na

Zachodzie po II wojnie wiatowej 1945-1949, Gda sk 2009, s. 96 i n.
14 Du  rol  w tym procesie odgrywa a propaganda komunistyczna, która wzywa a polskich

uchod ców do powrotu do kraju, obiecuj c im szans  na awans i normalne ycie.
15 Uchwa a Biura Organizacyjnego KC PZPR o pracy organizacji harcerskiej, cytat za: Komuni ci

wobec harcerstwa 1944-1950, (oprac.) K. Persak, Warszawa 1998, s. 169.
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a wprowadzono j  w ycie rok pó niej, rozwi zuj c ZHP i tworz c w jego
miejsce Organizacj  Harcersk  w ramach ZMP16.

Niekorzystna sytuacja harcerstwa w kraju, a tak e pozostawanie na
obczy nie setek tysi cy Polaków, wymusi o powo anie emigracyjnej organizacji
skautowej. „Haniebna umowa w Ja cie – pisano w prasie harcerskiej – oddaj ca
w r ce Zwi zku Sowieckiego rodkow  Europ , zamkn a drog  powrotu do
Ojczyzny wielotysi cznej rzeszy uchod ców wojennych”17. Z inicjatywy
dr. Micha a Gra y skiego, od 1931 r. pe ni cego nieprzerwanie funkcj
przewodnicz cego ZHP, w terminie 30 stycznia – 1 lutego 1946 r. zwo ano
w Enghien pod Pary em Zebranie Kolegium Komitetu Naczelnego Zwi zku
Harcerstwa Polskiego na czas wojny, które wkrótce przekszta ci o si  w Zebranie
Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami Kraju18. Wówczas powo ano do
ycia ZHP pgK, na czele z M. Gra y skim jako przewodnicz cym. Obok

odr bnych Organizacji Harcerzy i Harcerek, Rada Naczelna ustanowi a nowe
cia o, tj. Starsze Harcerstwo, w sk ad którego mieli wchodzi  do wiadczeni
harcerze i harcerki cz sto niedawni o nierze, a teraz bezrobotni. „Celem
Starszego Harcerstwa – precyzowano – jest realizowanie i szerzenie s u by
Bogu, Polsce i bli nim oraz dalsza praca nad sob . Nadto utrzymanie
braterskiego rodowiska, zachowanie harcerskiego stylu ycia i zwyczajów, by
przekaza  je m odszym i spo ecze stwu”19.

Twórcy ZHP pgK postawili sobie niezwykle trudne zadanie. Liczna
polska diaspora by a rozsiana po ca ym wiecie. Wielu ludzi, którzy przez ca y
okres wojny yli nadziej , i  powróc  do ojczyzny, po przej ciu w adzy w kraju
przez komunistów, wybra o los tu aczy. Nieznajomo  j zyka czy odmienno
kulturowa nowej ojczyzny cz sto utrudnia y lub wr cz uniemo liwia y poprawn
adaptacj . Sk oni o to M. Gra y skiego do smutnej konstatacji: ”Prze ywamy
bardzo ci kie momenty. Przy ca ym optymizmie i wierze, jakie cechuj  nasze
rodowisko, nale y si  przygotowa  na jeszcze ci sze chwile”20. Trudna

sytuacja nie tyle dzia aczy harcerskich, co setek tysi cy zwyk ych emigrantów,
zmusi a w adze ZHP pgK do wzi cia na siebie roli kustosza polsko ci. Chocia
zadanie to w naturalny sposób stara y si  realizowa  emigracyjne w adze, to silna
polaryzacja tego rodowiska, os abianego kolejnymi podzia ami politycznymi,
pomniejsza a jego mo liwo ci oddzia ywania na polsk  diaspor 21. Nic wi c
dziwnego, e wi kszo  emigrantów uto samia a si  z niedawnymi dowódcami

16 K. Persak, Odrodzenie harcerstwa w 1956 r., Warszawa 1996, s. 54-62.
17 S. Kowalik, Starsze harcerstwo w Chicago 1949-1986, w: 75 lat Zwi zku Harcerstwa Polskiego,

Chicago 1986.
18 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa na obczy nie..., s. 77.
19 S. Kowalik, Starsze harcerstwo w Chicago...
20 M. Gra y ski, Streszczenie przemówienia ko cowego Przewodnicz cego ZHP, „Harcerstwo”

(Londyn) z marca 1946 r.
21 Por. R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie 1945-1972, Warszawa 2001.
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wojskowi, zw aszcza z gen. gen. W adys awem Andersem, Stanis awem
Maczkiem czy Kazimierzem Sosnkowskim. W podobny sposób patrzono na ruch
skautowy, który ws awiony bohatersk  kart  Szarych Szeregów, wydawa  si
reprezentowa  to wszystko, co w polskiej tradycji najlepsze22.

Funkcje reprezentacyjne spe nia a Organizacja Starszego Harcerstwa. To
jej dzia acze,z racji swojego wieku, do wiadczenia i kontaktów mieli mo liwo
przedstawiania na szerszym forum problemów polskiej diaspory, w tym ZHP
pgK. W celach i zadaniach Starszego Harcerstwa zapisano m.in.: utrzymanie
braterskiego rodowiska, s u ba sprawie Polski w ró nych dziedzinach ycia,
popieranie i budzenie inicjatyw w sprawach publicznych i spo ecznych,
popieraniei propagowanie zagadnie  wychowania i kultury polskiej, szerzenie
prawdy historycznej i wiedzyo Polsce oraz wk adzie Polaków w dzieje wiata,
d enie do budowania lepszego wiata przez w asn  postaw  harcersk 23.

Do roku 1949 ZHP pgK funkcjonowa  poprzez samodzielne organizacje:
ZHP na  Wschodzie,  ZHP we  Francji,  ZHP w Belgii,  ZHP w Niemczech,  ZHP
w Danii oraz ZHPw Norwegii24. W celu lepszego odzwierciedlenia zmian, które
zasz y w polskiej diasporze w drugiej po owie lat czterdziestych ub. w., ZHP
pgK zreformowa  swoj  struktur . Od 1951 r. organizacj  tworzy o siedem
Okr gów – w Argentynie, Australii, Belgii, Kanadzie, Francji, USA i Wielkiej
Brytanii25. Nowym przewodnicz cym zosta  wybrany przez Naczeln  Rad
Harcersk  w marcu 1951 r. hm. Stanis aw Sielecki, wcze niej stoj cy na czele
ZHP na Wschodzie26. Sekretarzem Generalnym obranohm. Ryszarda
Kaczorowskiego, a Kierownikiem Starszego Harcerstwa hm. Kazimierza
Sabbata. Bez zmian pozosta a natomiast g ówna misja ZHP pgK. Ta w dalszym
ci gu polega a na kultywowaniu polsko ci i patriotyzmu w ród kolejnych
pokole  emigrantów.

Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju
w okresie zimnej wojny (1947-1989)

W pierwszych latach po zako czeniu drugiej wojny wiatowej ZHP pgK
by  obecny niemal we wszystkich zak tkach wiata. Do ko ca czwartej dekady
XX w. dzia a y harcerskie hufce m.in.w brytyjskich koloniach w Afryce27 i  na
Bliskim Wschodzie28. W dalszym ci gu rozrasta  si  polski ruch skautowy

22 Por. R. Bia ous, Udzia  harcerstwa w Powstaniu, „B d  gotów”, 1948, nr 6.
23 Artyku  II Regulaminu Organizacji Starszego Harcerstwa.
24 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa na obczy nie..., s. 78.
25 Ibidem., s. 79.
26 Strona internetowa ZHP pgK: www.zhppgk.org.
27 B.M. Pancewicz, Harcerstwo w Afryce..., s. 3; por. tak e W.S. Sp awska, Harcerki w ZHP.

Pocz tki i osi gni cia w Kraju oraz lata 1939-1949 poza Krajem, Londyn 1993, s. 183-194.
28 Szerzej na ten temat: L. Klisiewcz, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie...
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w Stanach Zjednoczonych, który przy wsparciu tamtejszej Polonii udziela
pozosta ym okr gom nie tylko pomocy finansowej, ale te  merytorycznej.
Pr nie rozwija o si  emigracyjne harcerstwo w Europie. We wszystkich tych
o rodkach dzia alno  ZHP pgK nie ogranicza a si  li tylko do organizowania
obozów, kursów instruktorskich, itp. Podstawowym celem tej organizacji by o
utrzymywanie i wzmacnianie poczucia polsko ci w ród powojennej emigracjii
jej kolejnych pokole .

Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w wielu
przypadkach stawa  si  namiastk  Polski. „Dzisiaj na emigracji – pisa a Ewa
Gieratowa – bie ca s u ba harcerska w du ej mierze polega na utrzymaniu
polsko ci”29. Tak by o w Dani, gdzie tu  po wojnie osiedli o si  sporo Polaków.
W kolejnych latach skandynawska Polonia stopniowo kurczy a si , g ównie
z powodu dalszej emigracji do innych pa stw zachodnioeuropejskich, lub – co
rzadziej – powrotu do ojczyzny. Jeszcze w 1945 r. polskie harcerstwo w Dani
szacowano na ponad 400 osób. Natomiastw pi  lat pó niej liczba ta spad a do
zaledwie 20 harcerzy i harcerek30. Co jednak najwa niejsze, to fakt, i  w a nie
biuletyn harcerski przez d ugi okres by  jedynym w tym kraju czasopismem
wydawanym w j zyku polskim. Nic zatem dziwnego, i  si gali po niego nie
tylko harcerze, lecz przede wszystkim zwykli emigranci spragnieni rodzimego
j zyka i rzetelnych informacji z krajui ze wiata. T umaczy to tak e dlaczego
przy stosunkowo nielicznym du skim harcerstwie, wspomniane pismo
utrzymywa o nak ad tysi ca egzemplarzy. Podobne zjawisko odnotowano ju  we
wczesnych latach 40. w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, gdzie tamtejsze
o rodki harcerskie przejmowa y na siebie zadania wydawnicze31.

Okoliczno ci powstania ZHP pgK oraz sytuacja mi dzynarodowa
zmusi y zwi zek do zaj cia stanowiska jednoznacznie antykomunistycznego. Nie
bez znaczenia by  tak e rodowód jego najwa niejszych dzia aczy, którzy
podobnie jak M. Gra y ski nale eli do przedwojennej elity b d  uznawali si  za
jej spadkobierców32. Antykomunizm ZHP pgK starano si  akcentowa  jak
najcz ciej. Powo uj c si  na L. Kliszewicza mo na wskaza  na przypadki
wyt onej walki zwi zku z tzw. „czerwonym harcerstwem”, które na fali
popularno ci partii komunistycznychw Europie Zachodniej tak e zyskiwa o na
znaczeniu33. Z tego te  wzgl du szczególnie wyczuleni na wrog  indoktrynacj
byli instruktorzy ZHP pgK we Francji i Belgii. Warto tutaj przypomnie , i  rz d

29 E. Gieratowa, Wi cej o celach i zadaniach Harcerstwa Polskiego Zagranic , „Kronika
Harcerska” (Nowy Jork), 1965 r.

30 L. Kliszewicz, Harcerstwo w Europie..., s. 19.
31 Do najstarszych czasopism harcerskich wydawanych w Afryce nale a y „Has o wydane”,

którego pierwszy numer ukaza  si  w maju 1942 r. w Livingstone oraz „G os harcerzy
z Tengeru” z lutego 1943 r.

32 Kto by  kim w Drugiej Rzeczypospolitej, (red.) J.M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 167.
33 L. Kliszewicz, Harcerstwo w Europie..., s. 12.
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warszawski uznawa  badenpowellowskie harcerstwo za ruch reakcyjny
i nieprzystaj cy do warunków realnego socjalizmu34. „Musicie wi cej wnie
zapa u i m odzie czego ognia – wzywano harcerzy na amach „Na Tropie” – aby
dorówna  postawie m odzie y w Kraju, któraw bardzo ci kich warunkach
materialnych i politycznych usi uje wprowadzi  w ycie zasady ideowe, które s
zwalczane przez ludzi rz dz cych dzi  Polsk ”35.

Nieprzejednana postawa emigracyjnych dzia aczy dodatkowo
wzmacnia a wzajemn  niech  i nieufno  pomi dzy ZHP pgK a w adzami
krajowymi. Szczególnie by o to widocznew Stanach Zjednoczonych, gdzie
tamtejsza Polonia anga owa a si  w wiele przedsi wzi  skierowanych
przeciwko polityce zagranicznej i wewn trznej PRL. W latach 1950-1970
dzia a ow USA ponad 220 organizacji i stowarzysze , w których jednak e
skupionych by o zaledwie 7-8 proc. Amerykanów polskiego pochodzenia36.
Wiele z nich do osi gni cia swoich celów stara o si  wykorzysta  pr ny ruch
harcerski w USA. Sam zwi zek natomiast prze ywa  liczne problemy, zwi zane
przede wszystkim z wieloletnim konfliktem z The Boy Scouts of America.
Podobne problemy prze ywa a delegatura ZHP pgK w Kanadzie. W tym celu,
a tak e w celu wypracowania jednolitego frontu politycznego, utworzono
w 1967 r. organizacj  o nazwie Canadian Ethnic Scouts Conference. Grupowa a
ona emigracyjne ruchy harcerskie ze zniewolonych pa stw bloku
socjalistycznego i republik radzieckich. Inicjatywa ta pozwoli a skautom ró nych
narodowo ci, lecz z czonych wspólnym uchod czym losem, na zacie nienie
wspó pracy oraz wypracowanie silnej pozycji w rozmowach z the Boy Scouts of
Canada. Podobny ruch zawi zano w Australii, gdzie naciski na polskie
harcerstwo by y jeszcze silniejsze ni  w Ameryce Pó nocnej.

Polski ruch harcerski stara  si  s u y  krajom, w których znalaz
schronienie. Dzia acze ZHP pgK wielokrotnie deklarowali lojalno  wobec
nowej ojczyzny, jednocze nie pozostaj c wiernymi Polsce i jej interesom. Za
przyk ad takiej postawy mo e pos u y  zorganizowany przez argenty sk
delegatur  ZHP pgK Zlot Tysi clecia. Odbyty w dniach 4-12 lutego 1967 r.
w Miramar, zlot by  „klamr  spinaj c  stare z nowym tysi cleciem”37. Obok
harcerzy w ród przyby ych go ci znale li si  m.in. prezes Polaków w Argentynie
dh dr Tadeusz S odyk oraz rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. dr ucjan

uszczki. Mi ym akcentem, symbolizuj cym przywi zanie polskiej diaspory do
nowej ojczyzny, by o z o enie wie ca pod pomnikiem narodowego bohatera
Argentyny gen. Jose de San Martina38.

34 K. Persak, Odrodzenie harcerstwa w 1956 r., Warszawa 1996, s. 45.
35 Z. Szadkowski, Gaw da Przewodnicz cego ZHP poza granicami Kraju, „Na Tropie”, 1958, nr 1.
36 Por. A. Pilch, Omówienie dyskusji, w: Stan i potrzeby bada  nad zbiorowo ciami polonijnymi,

(red.) H. Kubiak, A. Pilch, Wroc aw 1976, s. 347.
37 L. Moszoro, Ze zlotu Tysi clecia w Argentynie, „Na Tropie”, 1967, nr 4.
38 5 lutego 1967 w Miramar – Argentyna, „Na Tropie”, 1967, nr 7-8.
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Wzorem harcerstwa w Drugiej Rzeczypospolitej, ZHP pgK silnie
akcentowa o swój zwi zek z chrze cija stwem, a w szczególno ci
z katolicyzmem. W emigracyjnej prasie skautowej wiele miejsca po wi cano na
przypominanie nieroz cznych zwi zków Polski z Ko cio em
rzymskokatolickim. Punkt pierwszy stosowanego przez ZHP pgK prawa
harcerskiego g osi , i  „gdziekolwiek harcerz si  znajdzie, stara si  czyny swoje
uzgodni  z wol  Boga i zrozumie , czego od niego Ojczyzna wymaga”39.
W a nie religia mia a pomóc emigracyjnym harcerzom i ca ej polskiej diasporze
wytrwa  w „ci kich czasach i niepewno ci”40. Wielkim echem w ród harcerzy
odbi a si  wiadomo  o wyborze w pa dzierniku 1978 r. Karola Wojty y na
Stolic  Piotrow 41. Polski papie  natychmiast zyska  sympati  skautów, którzy
ch tnie i otwarcie deklarowali przywi zanie do Ko cio a. Postawa ZHP pgK
odpowiada a pogl dom niemal e ca ej polskiej emigracji, tradycyjnie
konserwatywnej i religijnej. Katolicyzm i uchod cze harcerstwo dodatkowo
cementowa  fakt, i  w adze PRL oficjalnie szerzy y ateizm, co musia o spotka
si  ze sprzeciwem emigracyjnego ruchu skautowego.

Inaczej przedstawia  si  stosunek Naczelnictwa ZHP pgK do kwestii
Ziemi Zachodnichi Pó nocnych42. By o to pole, na którym wiele rodowisk
polonijnych zdecydowa o si  na wspó prac  z rz dem PRL, szczególnie
w okresie wzmo onej propagandy zachodnioniemieckiej. Tak e emigracyjne
harcerstwo prezentowa o pozytywny stosunek do zachodniej granicy Polski,
która – co nale y podkre li  – zosta a ustalona w wyniku dezawuowanych przez
polsk  diaspor  decyzji konferencji w Ja cie (1944 r.) i Poczdamie (1945 r.)43.
Poparcie ruchu skautowego dla granicy na Odrze i Nysie u yckiej przejawia o
si  m.in. w nadawaniu hufcom harcerskimw Wielkiej Brytanii takich nazw jak
Szczecin. Jednocze nie – podobnie jak w adze RP na uchod stwie – ZHP pgK
nie godzi o si  na utrat  tzw. Kresów Wschodnich. Powstawa y wi c hufce
„Lwów” czy „Wilno”, a na amach harcerskiej prasy cz sto przypominano
o wielowiekowej polsko ci tych ziem44.

Uzupe nieniem powy szego by o propagowanie polskiej historii. Zadanie
to Naczelnictwo ZHP pgK uzna o za jeden ze swoich priorytetów, ze wzgl du na
coraz pot niejszy mechanizm propagandowy w adz PRL. Dlatego na amach
prasy harcerskiej, a tak e podczas obozów i innych spotka  starano si

39 Przyrzeczenie harcerskie, „Harcerstwo nad Pacyfikiem”, 1974, nr 3 (11).
40 Ks. M. Metler, Zmartwychwsta  Chrystus Pan..., „Trzy pióra”, 1948, nr 3 (11).
41 Z. Szyd o, Urodziny, których nigdy nie zapomn , „Na Tropie”, 1979, nr 1.
42 Termin „Ziemie Zachodnie i Pó nocne” (ZZIP) wprowadzono w polskich wyst pieniach

i opracowaniach naukowych w 1956 r., na fali powrotu zainteresowania w adz centralnych tym
tematem. Por. A. Piskozub, l sk i Pomorze – symbole naszej niezale no ci, „Przegl d
Zachodnio-Pomorski”, 1965, nr 4, s. 21-22.

43 Szerzej na ten temat patrz: W.T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie
(1939-1945), Warszawa 1985.

44 Por. Wo y , Podole i Lwów, „B d  gotów”, 1950, nr 4.



395

przekazywa  jak najwi cej informacji dotycz cych wydarze  dawnych i tych
ca kiem nieodleg ych. Mi dzy innymi takie zadanie realizowa  cykl pt. Kronika
harcerska, który ukazywa  si  w „Dzienniku Chicagoskim”. Obok bie cych
informacji z ycia hufców na terenie ca ego kraju, w Kronice pojawia y si
gaw dy historyczne i polityczne. Starano si  wpoi  m odzie y poczucie dumy
z polskiej historii i tradycji. Dla przyk adu w artykule pt. „ o nierzowi
Polskiemu” przedstawiono najwa niejsze wydarzenia z polskiego czynu
zbrojnego, m.in. udzia  Legionów Polskich w I wojnie wiatowej, cud nad Wis
i Powstanie Warszawskie45. Podobnie wygl da a polityka historyczna
realizowana przez ZHP pgK w Wielkiej Brytanii i innych centrach polonijnych.
Zw aszcza w o rodkach oddalonych od Polski, takich jak Argentyna czy
Australia ten fragment dzia alno ci emigracyjnego harcerstwa by  wyj tkowo
wa ny.

Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju po 1989 roku

Wybicie si  Polski, Czechos owacji i W gier na pe n  niepodleg o  na
prze omie 1989/1990 r. zako czy o okres zimnej wojny na starym kontynencie46.
W lad za krajami Europy rodkowej pod y y kolejne, jak Bu garia czy
Rumunia, które jeszcze do niedawna tworzy y blok socjalistyczny. Zjednoczy y
si  Niemcy, a symbolem nowych czasów by  fakt, i  na czele najwi kszych
zwolenników tego rozwi zania sta  rz d Tadeusza Mazowieckiego. Wreszcie
w grudniu 1991 r. dezintegracji uleg  Zwi zek Radziecki. Poszczególne republiki
odzyska y samodzieln  podmiotowo  lub po raz pierwszy w swojej historii j
otrzyma y. Tak zako czy  si  poja ta ski podzia  Europy.

W wyniku demokratyzacji ycia politycznego i spo ecznego w kraju,
rozwi za y si  polskie w adze na uchod stwie. Jak trafnie pisa a o tym
szczególnym momencie w historii elity emigracyjnej Maria Pestkowska:
„Diaspora polska, a zw aszcza londy ska, na ten dzie  czeka a zapewne
w szczególnym napi ciu. Oczywi cie dominowa a rado , e wreszcie powstaje
ta wy niona Polska. Ale jednocze nie zdawano sobie spraw , e wygasa ich
pos annictwo reprezentowania i obrony interesów ujarzmionej Ojczyzny, co by o
nadrz dnym celem tej diaspory przez ostatnie pó wiecze, e staje si  ona po
prostu zwyczajn  emigracj ”47. Sygna  do tej zmiany da  prezydent RP na
uchod stwie Ryszard Kaczorowski, który w dniu 22 grudnia 1990 r. zrzek  si

45 o nierzowi Polskiemu, „Dziennik Chicagowski” z 11-12 sierpnia 1967 r.
46 Por. R. Ku niar, Ewolucja mi dzynarodowych uwarunkowa  polskiej polityki zagranicznej po

1989 r., w: Polityka zagraniczna RP 1989-2002, (red.) R. Ku niar, K. Szczepanik, Warszawa
2002, s. 50-66.

47 M. Pestkowska, Doczekali my niepodleg ej. Z dziejów powojennej emigracji polskiej, Warszawa
2005, s. 269.
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w adzy i przekaza  swoje insygnia prezydentowi Lechowi Wa sie48. Niespe na
rok pó niej,8 grudnia 1991 r. odby o si  ostatnie posiedzenie Rady Narodowej49.
„W tej sytuacji – pisa  Zygmunt Szkopiak, prezes Zjednoczenia Polskiego
i ostatni minister spraw zagranicznych emigracyjnego rz du – bez wzgl du na
przymiotnik przy s owie emigracja stali my si  mniejszo ci  narodow
w Wielkiej Brytanii, maj c obowi zki i prawa wynikaj ce z takiego stanu
rzeczy”50.

Przed konieczno ci  odpowiedzi na pytanie o dalsze funkcjonowanie
stan  Zwi zek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju. Po 1989 r. odrodzi o
si  w Polsce w pe ni niezale ne harcerstwo, funkcjonuj ce g ównie w ramach
dwóch organizacji – Zwi zku Harcerstwa Polskiego i Zwi zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej51. Pojawi y si  g osy, i  ZHP pgK powinno po czy  si  z jedn
z powy szych i tak kontynuowa  swoje funkcje na obczy nie52. Jednak
wi kszo  dzia aczy emigracyjnego ruchu skautowego odrzuci a t  opini . Ich
zdaniem demokratyzacja ojczyzny nie mog a oznacza  ko ca samodzielnego
istnienia  ZHP  pgK.  Tym  bardziej,  e  emigracja   z  kraju  nie  ustawa a,  a  wr cz
narasta a.

Zdystansowany stosunek w adz ZHP pgk do zmieniaj cej si  sytuacji
w kraju w pe ni wyra a  List Okólny w Sprawie czno ci z Krajem,
opublikowany w numerze 1-2 „Na Tropie”z 1990 r. W podpisanym przez
przewodnicz cego ZHP pgK Stanis awa Berkiet  oraz sekretarza generalnego
Kazimierza Stepana li cie pisano m.in.: „Nasilaj  si  kontakty mi dzy
autentycznym harcerstwem w Kraju a ZHP dzia aj cym poza Krajem. /…/ Nie
nale y jednak zapomina  o ró nicach rodowiskowych, które mog  utrudnia  t

czno  i wspó prac . /…/ Przypominamy te , e zgodnie z uchwa ami
Naczelnej Rady Harcerskiej, ZHP nie organizuje wyjazdów jednostek
harcerskich do Kraju, ani te  nie widzi mo liwo ci wspó pracy z re ymowym
ZHP”53.

Pierwsze lata po przemianach 1989 r. charakteryzowa y si  du
nieufno ci  pomi dzy harcerstwem na obczy nie a odradzaj cym si  ruchem
skautowym w kraju. Przy czym nale y pami ta , i  zastrze enia p yn y g ównie
z jednej, tj. emigracyjnej strony. W cytowanym powy ej numerze „Na Tropie”
ubolewano, i  krajowe harcerstwo by o biedne, a instruktorzy cz sto

48 R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie 1973-1991, Warszawa 2002, s. 97.
49 Ibidem, s. 110-111.
50 „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” z dnia 10 stycznia 1991 r.
51 Szerzej na ten temat patrz: A.F. Baran, Walka o kszta t harcerstwa w Polsce (1980-1990).

Niepokorni i niezale ni, Warszawa 2008; W. Hausner, Skauting plus niepodleg o , Kraków
2000.

52 Por. A.F. Baran, Walka o kszta t harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezale ni,
Warszawa 2007, s. 332.

53 List Okólny w Sprawie czno ci z Krajem, „Na Tropie”, 1990, nr 1-2.
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wykorzystywali obozy jako dodatkow  szans  na zarobek54. „Zorganizowanie
obozu – pisano na temat sytuacji materialnej krajowego ZHP – to przecie
olbrzymia impreza porównywalnaz wypraw  w Himalaje”55.

Tak e na emigracji harcerstwo prze ywa o kryzys. Mala o
zainteresowanie m odego pokolenia ruchem skautowym, co objawia o si  m.in.
w likwidacji cz ci chor gwi, lub znacznemu uszczupleniu wielu z nich. Upadek
elaznej kurty u pi  polsk  diaspor , która uzna a, i  nauka j zyka polskiego

i polskiej historii przesta a by  konieczno ci . Szczególnie w Europie Zachodniej
powojenna Polonia wyczerpywa a swoje si y, natomiast nowi emigranci,
skuszeni g ównie mo liwo ci  zarobku, d yli do jak najszybszej asymilacji,
cz sto wyrzekaj c si  swoich korzeni.

W nowych warunkach geopolitycznych dzia alno  polityczna
emigracyjnego ruchu skautowego nie by a ju  tak wa na jak w okresie zimnej
wojny. Jednak e coraz wi kszej wagi nabiera  postulat, aby harcerstwo
w dalszym ci gu pe ni o funkcj  kustosza polsko ci. Coraz wi cej osób
polskiego pochodzenia nie mia o kontaktu z ojczystym j zykiem ich przodków.
Panowa o prze wiadczenie, wyra one poniek d przez cytowanego powy ej
Z. Szkopiaka, i  po 1989 r. polska diaspora sta a si  zwyk  mniejszo ci
narodow . Prowadzi o to cz sto do zaniedbywania nauki polskiej historii,
tradycji, a nawet j zyka. Dlatego nierzadko to w a nie obozy i spotkania
harcerskie stawa y si  jedyna okazj  – szczególnie dla m odszego pokolenia
emigrantów – na kontakt z kultur  „starego kraju”.

W wywiadzie udzielonym nowojorskiemu „Nowemu Dziennikowi”
przewodnicz cy ZHP pgK wskaza  dwa kierunki dzia alno ci emigracyjnego
ruchu skautowego56. Wed ug niego harcerstwo na obczy nie mia o wychowywa
w duchu polsko ci, kszta ci  postawy patriotyczne, kszta ci  kadry
instruktorskie. Z kolei dzia aj c na rzecz emigracji, rol  ZHP pgK by o
„pobudzanie poczucia przynale no ci do polskiej grupy etnicznej /…/ oraz
przetrwanie wszystkich istniej cych jednostek ZHP”57. Podobne cele w adze
organizacji stawia y sobie na pocz tku XXI w. W ród wymienianych priorytetów
znalaz y si  kultywowanie polsko ci, rzetelna praca na rzecz kraju przebywania
oraz ojczyzny przodków i w ko cu wierno  tradycyjnym, harcerskim idea om58.

W prasie harcerskiej nadal spor  cz  zajmowa y gaw dy i teksty
poruszaj ce temat historii Polski. Co ciekawe, do  cz sto powracano do kwestii
tzw. Kresów Wschodnich. „Na Tropie”z pierwszej po owy 1996 r. przedstawia o
map  Polski, w sk ad której wchodzi y – obok Szczecina czy Wroc awia – tak e

54 Sytuacja harcerstwa w Polsce, „Na Tropie”, 1990, nr 1-2.
55 Ibidem.
56 Wywiad z przewodnicz cym ZHP, „Znicz”, 1990, nr 28.
57 Ibidem.
58 E. Gierat, Doro li w harcerstwie, „Znicz”, 2002, nr 76.
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Lwów i Wilno59. W tym samym artykule dowodzono, i  Lwów oraz okoliczne
ziemie znajdowa y si  w obr bie pa stwa Polskiego ju  od X w. Z kolei we
wspomnieniach po wi conych phm. Marty Teresy Wolskiej-Szwagrzak,
zaprezentowano jej wiersz pt. „Mama Polski” obok herbów m.in. Wilna, Lwowa
i Szczecina60.

W dalszym ci gu akcentowano silne zwi zki z katolicyzmem. Regularnie
naczelnictwo ZHP pgK organizowa o pielgrzymki do Watykanu, których
zwie czeniem by y audiencje u Jana Paw a II61. Ponadto na amach prasy
harcerskiej przypominano o wybitnych osobach duchownych, spo ród których za
najwa niejszych – obok polskiego papie a – wymieniano m.in. ks. Jerzego
Popie uszk  i o. Maksymiliana Kolbe62. W 2000 r. „Na Tropie” opublikowano
cykl, autorstwa franciszkanina ks. Olafa M. lepokura, pt. „S u ba Bogu”.
W nim autor t umaczy  sens Dziesi ciu Przykaza  oraz wskazywa  na ich
zwi zek z prawem harcerskim63.

Podsumowanie

 Od pocz tku swojego istnienia, tj. od lutego 1946 r., Zwi zek
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju pe ni  i nadal pe ni wa n  rol
w kszta towaniu postaw patriotycznych m odzie y polskiej diaspory. Nierzadko
to w a nie w rozsianych po ca ym wiecie m skich i e skich chor gwiach
harcerskich m ode pokolenia polskich emigrantów maj  jedyny kontakt z kultur ,
histori , a nawet j zykiem „starego kraju”. Jak pokazuje historia ZHP pgK do
1989 r., organizacja wywi za a si  z powierzonych jej zada  w sposób bardzo
dobry. Z jej szeregów rekrutowali si  wybitni politycy emigracyjni, z dwoma
ostatnimi prezydentami RP na uchod stwie – Kazimierzem Sabbatem
i Ryszardem Kaczorowskim. Wielu z jej wychowanków pe ni o wa ne funkcje
w ró nych organizacjach polonijnych, a tak e s u y o swoj  prac  i intelektem
nowym ojczyznom. W trudnym okresie zimnej wojny, ZHP pgK potrafi o
zachowa  swój charakter, dzi ki czemu wiele tysi cy polskich emigrantów nie
straci o kontaktu z rodzimym j zykiem i kultur .

Po 1989 r. pojawi y si  g osy, kwestionuj ce zasadno  samodzielnego
istnienia polskiego harcerstwa na obczy nie. Jednak w wyniku akcesji Polski do
Unii Europejskiej w 2004 r.i zwi zanej z tym faktem fali emigracji zarobkowej
do pa stw Europy Zachodniej, pytania czy ZHP pgK powinno kontynuowa
swoj  dzia alno  wydaj  si  bezzasadne. Równie  w dalszych zak tkach globu
emigracyjne harcerstwo wci  pe ni istotn  rol  w uciu tamtejszych o rodków

59 Lwów wczoraj i dzi , „Na Tropie”, 1996, nr 1.
60 Marta, „Na Tropie”, 1996, nr 1.
61 J. Moszuma ski, Spotkanie z Ojcem wi tym w Rzymie, „Na Tropie”, 2000, nr 4.
62 Program Wielkobrytyjskiej Chor gwi Harcerzy na rok 2000/2001, „Na Tropie”, 2000, nr 4.
63 Np. O.M. lepokur, Pi te przykazanie Bo e, „Na Tropie”, 2000, nr 3.



399

Polonijnych. Jak zawsze energicznie rozwija si  ZHP w Stanach Zjednoczonych,
od 1993 r. ju  jako ruch skautowy oficjalnie akceptowany przez ameryka skie
w adze. W USA, a tak e w Australii, Ameryce Po udniowej i Europie
organizowane s  zjazdy, obozy i kursy. Przyrzeczenia harcerskie ZHP pgK
sk adaj  kolejne pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia, ucz c si
polskiej mowy, historii i tradycji.

Na  pocz tku  XXI  w.  ZHP  pgK  by o  ju  inn  organizacj  ni
w pierwszym okresie jej istnienia. Zmiany nast pi y nie tylko we w adzach czy
strukturze, lecz przede wszystkimw priorytetach dzia ania. „Ostatnie lata –
pisano na amach „Znicza” – przynios y wielkie zmiany, ujawniaj ce si  nie
tylko w du o cz stszym i dalekim podró owaniu, oraz powszechnym ju
u ywaniu internetu, ale te  w pogl dach, które odzwierciedlaj  radykaln , a nie
stopniow  zmian  pokole . Obecnie trzon nasz stanowi  zarówno ci, którzy
wyro li zagranic , jak i ci, którzy wychowali si  w PRL. »Przedwojenni«
(wiekiem i sposobem my lenia) staj  si  topniej c  garstk ”64.

Dzia alno  Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju od
pocz tku wykracza a poza tradycyjne ramy ruchu skautowego. Polityczne,
historyczne, a nawet religijne aspekty funkcjonowania ZHP pgK wiadczy y
o jego witalno ci i potencjale – tak kadrowym, jak i organizacyjnym. Fakt, i
harcerki i harcerze polskiego pochodzenia byli i s  obecni niemal w ka dym
zak tku wiata nie tylko wzmacnia ca y ruch skautowy, ale te  podtrzymuje
nadziej  na zachowanie na tych ziemiach ladów polsko ci. Temat ten wymaga
g bszej analizy, a powy szy artyku  stanowi jedynie wst p do dalszych bada .
Za podstawowe ród o do poznania tego fragmentu dziejów ZHP pgK nale y
uzna  pras  harcersk , która towarzyszy a emigracyjnemu harcerstwu od
pierwszych lat jego funkcjonowania.

Za cznik

Naczelnictwo ZHP pgK. Londyn – sierpie  1989 r.
List Okólny w Sprawie czno ci z Krajem.

Od kl ski 1939 r., Zwi zek Harcerstwa Polskiego oparty o wieloletnie tradycje
s u by Bogu, Polsce i bli nim, móg  dzia a  jawnie i masowo tylko poza granicami
Kraju. Inwazja niemiecka przynios a czasow  okupacj  Kraju. Inwazja sowiecka
w swoich skutkach trwa a  do dzi . Zmieniaj  si  ekipy rz dz cych Krajem i metody ich
dzia ania, system rz dzenia jednak pozostaje ten sam.

Od  1980  r.  obserwujemy  jawny  i  masowy  protest  spo ecze stwa  w  Kraju
przeciwko swej niewoli, zubo eniu i degradacji. Protest ten przejawia si  tak e w pracy
harcerskiej. Powstaj  organizacje wewn trz re ymowego ZHP i poza nim, które dzia aj
w my l autentycznych zasad harcerskich. Powo ano Krajowe Duszpasterstwo Harcerzy

64 E. Gierat, Doro li w harcerstwie, „Znicz”, 2002, nr 76.
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i Harcerek z Biskupem Kazimierzem Górnym na czele. Pod opiek  Ko cio a zaczyna
wychodzi  miesi cznik „Czuwajmy”. W lutym 1989 powstaje Zwi zek Harcerstwa
Rzeczpospolitej. Sprawa jego formalnego zarejestrowania sta a si  jednym z g ównych
tematów obrad przy m odzie owym okr g ym stole. Do rejestracji jeszcze dotychczas nie
dosz o.

Nasilaj  si  kontakty mi dzy autentycznym harcerstwem w Kraju a ZHP
dzia aj cym poza Krajem. Dowodem tego by  udzia  Krajowej Dru yny Zlotowej w 4-
tym wiatowym Zlocie ZHP w Rising Sun, w Stanach Zjednoczonych. Coraz liczniejsze
staj  si  kontakty osobiste i organizacyjne. Zwi ksza si  te  zainteresowanie nami
re ymowego ZHP, które si  przejawi o szczególnie w jego ostatnich dyskusjach
zjazdowych.

Przewodnicz cy i Naczelnictwo ZHP razem z gronem instruktorskim pilnie
ledzili w przesz o ci i ledz  teraz wypadki w Kraju. Prze ywali i prze ywaj  razem

z Narodem jego chwile bolesne i radosne. Stanowisko swoje wobec po o enia
spo ecze stwa w Kraju wyra ali w deklaracjach ideowych i uchwa ach. Zawsze
identyfikowali si  z Ruchem autentycznego harcerstwa w Kraju i wspierali go. Obecnie
kiedy dzia a on otwarcie, my, spadkobiercy i kontynuatorzy tej samej polskiej idei
harcerstwa, winni my Ruch ten uwa a  za swój w asny, wzmacnia  go i z nim
wspó pracowa .

czno  taka przyczyni si  do utrzymania polsko ci w naszych szeregach. Jest
to szczególnie wa ne teraz, gdy o nierskie pokolenie emigrantów niepodleg o ciowych,
czynne w pracy harcerskiej na obczy nie, wykrusza si  i odchodzi. czno  z Ruchem
da nam te  mo liwo  wyzyskania w naszej pracy do wiadczenia i wiedzy licznego
grona instruktorów i instruktorek o wysokim poziomie ideowo-harcerskim. Ze swojej
strony i my naszym do wiadczeniem mo emy przyczyni  si  w pewnym stopniu do
usprawnienia dzia alno ci harcerskiej w Kraju.

Nie nale y jednak zapomina  o ró nicach rodowiskowych, które mog
utrudnia  t  czno  i wspó prac . Wierzymy, e wspólna postawa niepodleg o ciowa,
Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie przezwyci  wszelkie trudno ci.

Spraw  stosunków pomi dzy autentycznym Ruchem w Kraju a Zwi zkiem
Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju zajmie si  Naczelna Rada Harcerska na
swym najbli szym posiedzeniu. Jest to zagadnienie dla nas istotne tym bardziej, e
uk ady wewn trz Ruchu s  stale jeszcze p ynne, za wzgl du na sytuacj  polityczn
w Kraju.

W zwi zku z tym przypominamy, e wszelkie kontakty organizacyjne
z harcerstwem w Kraju utrzymuje tylko Przewodnicz cy ZHP. Natomiast zach camy
grono instruktorskie i m odzie  harcersk  do nawi zywania kontaktów osobistych ze
swoimi rówie nikami nale cymi do autentycznego harcerstwa w Kraju.

Naczelnictwo rozumie potrzeb  wyjazdów indywidualnych dla zachowania
wi zi z kultur  i tradycjami narodowymi oraz zachowania znajomo ci j zyka Ojczystego.
Natomiast nikt z odwiedzaj cych Kraj nie ma prawa wyst powa  w imieniu ZHP.

Przypominamy te , e zgodnie z uchwa ami Naczelnej Rady Harcerskiej, ZHP
nie organizuje wyjazdów jednostek harcerskich do Kraju, ani te  nie widzi mo liwo ci
wspó pracy z re ymowym ZHP.
Jeste my przekonani, e nasza 50-cio letnia praca wychowawcza w oparciu o Statut ZHP
z 1936 r. i nasza wierno  idea om harcerskim przyczyni a si  do tego, e od swego
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powstania w 1910 r. nie by o przerwy w dzia aniu Zwi zku Harcerstwa Polskiego. Nasza
postawa mia a z pewno ci  znaczny wp yw na odrodzenie my li i czynu tradycyjnego
harcerstwa w Kraju. Tylko we wspólnym wysi ku oraz wzajemnym zrozumieniu
i poszanowaniu, harcerstwo w Kraju i na obczy nie mo e spe ni  swój obowi zek wobec
Boga i Polski.
Czuwaj!
(- ) Stanis aw Berkieta, Przewodnicz cy ZHP,
(- ) Kazimierz Stepan, Sekretarz Generalny.

ród o: „Na Tropie” 1990, nr 1-2, s. 2.
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Joanna Py at

SPACER PO „POLSKIM LONDYNIE”

Wst p

O ile na pocz tku ostatniej dekady XX w. zako czy a si  oficjalna
dzia alno  rz du RP na uchod stwie, o tyle w pierwszej dekadzie XXI w. mo na
mówi  o faktycznym ko cu tzw. Drugiej Wielkiej Emigracji1. Odchodz ce
pokolenie wojennych i powojennych tu aczy pozostawia po sobie niema
spu cizn  polityczn , kulturaln  i spo eczn , która mo e i powinna by
zagospodarowana przez kolejn  generacj  polskich imigrantów w Wielkiej
Brytanii, a tak e przez Polaków yj cych w kraju. Dziedzictwo tzw.
„londy skich niez omnych” nale y rozpatrywa  w co najmniej kilku kategoriach:
dorobku materialnego, duchowego, spo ecznego i politycznego.

Odnosz c si  do spu cizny materialnej, mi dzy innymi architektonicznej,
nale y uwzgl dni  nie tylko zaprojektowane przez Polaków znane londy skie
budynki, wmurowane tablice pami tkowe, czy u ytkowane przez nich budynki,
np. Polskiego O rodka Spo eczno-Kulturalnego, Instytut J. Pi sudskiego, Instytut
Polski  i  Muzeum im. gen.  Sikorskiego,  czy te  Studium Polski  Podziemnej.  Na
ten dorobek sk adaj  si  równie  polskie parafie i ko cio y, liczne pozostawione
pomniki, itp. Nie sposób ponadto nie wspomnie  o polskich nekropoliach
i pojedynczych grobach na londy skich cmentarzach2, które zmieni y w latach
60. i 70. ub. w., przestrze  niektórych z nich.

Analizuj c kwestie spu cizny niematerialnej – duchowej, nale y zwróci
uwag  zarówno na dorobek naukowy i literacki, jak równie  na malarstwo, oraz
szeroko poj t  sztuk  (muzyk , rze b , dzia alno  galerii, etc.).

Z kolei badaj c kwestie dorobku politycznego, zwróci  nale y
jednocze nie uwag  na kwesti  spu cizny spo ecznej oraz funkcjonowanie
i aktywno  poszczególnych organizacji i stowarzysze . Przy okazji, odnosz c
si  do tych e pozosta o ci, warto poruszy  kwesti  warto ci kulturowych,
kultywowanych przez Drug  Wielk  Emigracj , a nast pnie zastanowi  si  nad

1  Na analogi  i elementy wspólne wychod stwa w Wielkiej Brytanii z Wielk  Emigracj  XIX-
wieczn  uwag  zwrócili: J. Skowronek, Historyczna rola Drugiej Emigracji, w: Polska poza
Polsk . Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na obczy nie. Red. Krzysztof Rowi ski,
Londyn 1998, s. 9 i 11.; tak e: R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie 1945-1972,
Warszawa 2001, s. 5-6.

2  Wi cej na ten temat w: K. Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995.
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tym czy i w jakiej formie, mog yby by  one wprowadzone do dorobku Polski
XX w.?

Szukaj c odpowiedzi na powy sze pytania nale a oby najpierw
zastanowi  si  jaka by a ta emigracja? Jakie wyznawa a warto ci? Jak
organizowa a swoje ycie spo eczne, polityczne i zawodowe oraz jak sp dza a
swój wolny czas? Z tym bowiem nierozerwalnie zwi zane jest to, co po sobie to
pokolenie polskich tu aczy pozostawi o.

W rok od zako czenia drugiej wojny wiatowej w Wielkiej Brytanii
przebywa o ponad 150 tys. Polaków3. Wi kszo  z nich zak ada a, e b dzie to
stan krótkotrwa y. Pobyt na Wyspach traktowano wi c tymczasowo, wierz c, e
uda si  stosunkowo szybko powróci  do niepodleg ego kraju. Jednak w miar
rozwoju wydarze  w Polsce i braku reakcji ze strony mocarstw zachodnich
pogl d ten ewoluowa . Jak podkre la  w jednym z swoich artyku ów Wiktor
Moszczy ski: „Potem ze s abni ciem nadziei okopywano si  w nowych
organizacjach, bardziej nastawionych na przetrwanie, i zaspokojenie swoich
potrzeb kulturalnych, towarzyskich i zawodowych”4.

Za autorem powy szego cytatu mo na zauwa y , e uchod cy nie
reprezentowali jednej grupy pokoleniowej. I tak wed ug Moszczy skiego, mo na
by o w tym rodowisku wyodr bni  przedstawicieli pokolenia najstarszego, czyli
tych uchod ców, którzy w 1946 r. byli ju  dojrza ymi lud mi, a którzy w skutek
wojny i emigracji stracili w Polsce swoj  pozycj  zawodow . Kolejn  generacj
tworzyli m odsi oficerowie i o nierze, których kariery i rozwój zawodowy
zosta y przerwane przez wojn . Z kolei na najm odsze pokolenie powojennej
emigracji sk ada y si  m. in. liczne sieroty wojenne, wychowywane w czasie
wojny w szko ach i dru ynach harcerskich, funkcjonuj cych przy polskim
wojsku5.

Polacy zdecydowani na na pozostanie w Wielkiej Brytanii musieli
zorganizowa  swoje ycie od podstaw, uwzgl dniaj c potrzeby wszystkich
cz onków swojego rodowiska. Powsta y zatem szko y przedmiotów ojczystych6,

3  Po zako czeniu wojny w UK przebywa o ponad 90 tys. Polaków (w tym 70 tys. o nierzy
i oficerów) W latach 1945-1948 do Wielkiej Brytanii dotar o oko o 200 tys. o nierzy PSZ
(g ównie z 2 Korpusu, 1 Dywizji Pancernej i 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej). Cz
z nich pozosta a w UK, cz  (po krótkim pobycie) wyjecha a do innych krajów. Wi cej na
temat  liczby  Polaków  w  Wielkiej  Brytanii  po  1946  r.,  zob.  w:  R.  Habielski, Polski Londyn,
Wroc aw 2000, s. 73; a tak e: J. Py at, Inicjatywy i kierunki dzia ania polskich rodowisk
emigracyjnych w Londynie w latach 2004-2008. Zarys sytuacji, w: II Kongres Polskich
Towarzystw Naukowych na Obczy nie (4-7 wrze nia 2008), Kraków 2010, s. 64.

4  W. Moszczy ski, Emigracja wojenna – dorobek i ycie organizacyjne, w: Rola dawnej i nowej
emigracji w warunkach Unii Europejskiej. Red. Wanda Lohman, Kraków 2006, s. 23.

5  Ibidem, s. 24.
6  Dzia alno  o wiatow  dla najm odszych prowadzi a i koordynowa a, za o ona w 1953 r.

(z inicjatywy gen. W adys awa Andersa), Polska Macierz Szkolna (PMS), odpowiedzialna, m. in.
za program realizowany w szko ach sobotnich. Wi cej: T. Radzik, Polska Macierz Szkolna
Zagranic  1953-1993, Lublin 1995; tak e: J. Py at, General Anders. Patron of education and
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tzw. szko y sobotnie7 i dru yny harcerskie dla najm odszych. Dzi ki staraniom
emigracyjnych elit powo ano do ycia polskie uczelnie wy sze dla doros ych.
Tak narodzi y si  m.in. Polish University College (PUC), Polski Uniwersytet na
Obczy nie (PUNO), Wy sza Szko a Nauk Spo ecznych i Politycznych.
Utworzono je na bazie funkcjonuj cych w czasie wojny w Wielkiej Brytanii
wydzia ów polskich8 (m.in. Polskiego Wydzia u Prawa w Oxfordzie9, itp.).
Swoj  dzia alno  szybko rozpocz y liczne organizacje kombatanckie, w tym
przede wszystkim Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)10.

Druga Wielka Emigracja

Podstaw  funkcjonowania powojennej Drugiej Wielkiej Emigracji
w Wielkiej Brytanii stanowi  rz d RP na uchod stwie. Ten, mimo cofni cia
uznania ze strony aliantów (5 lipca 1945 r.), kontynuowa  swoj  dzia alno ,
staraj c si  reprezentowa  tych Polaków, którzy nie pogodzili si  z obj ciem
w adzy w kraju przez komunistów. Obok emigracyjnego prezydenta i rz du dalej
funkcjonowa a Rada Narodowa RP, jako organ doradczy rz du i namiastka
parlamentu na uchod stwie. Na ponadczasow  rol  powy szych instytucji
zwróci  uwag  prof. Romuald Turkowski, podkre laj c, e pozostan  one „trwa
cz ci  sk adow  dziejów polskiego parlamentaryzmu, daj c wiadectwo
wielkiego przywi zania Polaków nawet w warunkach wygna czych do
demokratycznych instytucji, obecnych w naszym yciu od ponad pi ciuset lat”11.

Wypada ponadto wspomnie , e ogromn  rol  odegra y (tworzone przez
poszczególne ministerstwa) instytucje wspieraj ce, czy te  wspomagaj ce rzesz
tych wszystkich, którzy nie chcieli, a cz sto wr cz nie mogli wróci , do
zniewolonego kraju. I tak, rol  czynnika koordynuj cego ich prac , od 1947 r.
pe ni o Zjednoczenie Polskie. Materialn  podstaw  funkcjonowania w adz

culture in exile 1941-1970, w: General W adys aw Anders soldier and leader of the free Poles in
exile. Red. Joanna Py at, Jan M. Ciechanowski i Andrzej Suchcitz, Londyn 2008, s. 259-284.

7  Szko y sobotnie, w których uczono j zyka polskiego, historii polski, geografii i religii,
prowadzi y dzia alno  dydaktyczn  tylko raz w tygodniu – w sobot . W tym czasie w Londynie
szersze cele o wiatowe i wychowawcze realizowa y tylko dwie polskie (prywatne) szko y
rednie: Konwent w. Rodziny w Pitsford oraz Gimnazjum Mi osierdzia Bo ego w Fawley

Court (Ojców Marianów).
8  Oblicza si , e w trakcie dzia a  wojennych, na autonomicznych polskich wydzia ach,

funkcjonuj cych w ramach uczelni brytyjskich, nauk  podj o oko o 800 osób. W szko ach i na
kursach ogólnokszta c cych uczy o si  ponadto oko o 4 tysi cy osób.

9 Monograph Polish Faculty of Law Oxford 1944-1947 at the University of Oxford (Monografia
Polskiego Wydzia u Prawa 1944-1947 Uniwersytetu w Oxford). Red. Janusz W. Cywi ski,
Tadeusz  S.  Rojewski  i  Wies aw  Toporowski,  Londyn  1997;  tak e:  J.  Py at, PUNO – Polski
Uniwersytet na Obczy nie, Pu tusk-Londyn 2010, s. 28-31.

10  Oddzia  SPK w Wielkiej Brytanii by  najwi kszym spo ród istniej cych, obejmowa  260 kó ,
rozsianych na przestrzeni blisko 900 km.

11  R. Turkowski, Parlamentaryzm..., s. 290.
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stanowi  Skarb Narodowy12, gromadzony od 1949 r., z dobrowolnych sk adek
emigracji. Gwarantem prawid owego wydawania pieni dzy by a natomiast
Najwy sza Izba Kontroli (NIK).

Warto zauwa y , e uchod cy przyje d aj c do obcego kraju, z wiar
swoich ojców, z wspomnieniami, tradycjami i okre lonymi nawykami, z trudem
dostosowywali si  do nowej rzeczywisto ci. Z tego te  powodu „polski
Londyn”13 zwi zany by  silnie z przyj tymi przez ogó  warto ciami. Swoj
codzienn  postaw  nie tylko manifestowano wi c przywi zanie do Ko cio a
katolickiego i kultury chrze cija skiej, ale tak e otwarcie broniono wiadomo ci
narodowej czy tradycyjnych form kultu i pobo no ci. Takie zachowanie
znajdowa o odzwierciedlenie w specyficznej religijno ci po czonej
z patriotyzmem oraz w samym stosunku do Ko cio a katolickiego. Ko ció  by
bowiem dla przedstawicieli polskiej emigracji niepodleg o ciowej zarówno
miejscem modlitwy, jak i o rodkiem ycia spo ecznego. Sama przynale no  do
Ko cio a wzmacnia a narodow  dum , mobilizowa a do czynu, pozwalaj c (cho
na chwil ) zapomnie  o upokorzeniach i trudach codziennego ycia.

Z tego te  powodu emigranci ch tnie fundowali kaplice i nowe
ko cio y14. Dzisiaj stanowi  one nie tylko trwa  spu cizn  odchodz cego ju
pokolenia, ale wci  s u  rzeszy Polaków. Podobnie jak kiedy , tak e dzi  cz
ró ne generacje emigrantów, w szczególno ci za  tych, którzy przybyli do
Wielkiej Brytanii po przyst pieniu Polski do UE w 2004 r.

Nale y podkre li , e Ko ció  katolicki, zdaj c sobie spraw  ze swojej
roli, aktywnie uczestniczy  w yciu emigrantów. Ksi a anga owali si
w przygotowanie i przeprowadzenie wa nych uroczysto ci pa stwowych (np.
obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja, czy bitwy warszawskiej),
a tak e oficjalnych i nieformalnych spotka  kó  i stowarzysze  (tzw. obiady AK,
spotkania kó  przyjació  harcerstwa, itp.). Przy parafiach dzia a y obok siebie nie
tylko typowe grupy ko cielne, jak ywy Ró aniec, Stowarzyszenie M ów
Katolickich, Solidacja Maria ska, Katolickie Stowarzyszenie M odzie y
Polskiej, Akcja Katolicka. Niekiedy gmachy budynków ko cielnych by y
siedzib  Szkó  Przedmiotów Ojczystych i dru yn harcerskich. Wszystkie one
budowa y w najm odszym pokoleniu poczucie silnej wiadomo ci narodowej.
Nie wolno równie  zapomnie  o obowi zkach wynikaj cych z pe nienia pos ugi
kap a skiej, tj. pogrzebach, lubach, etc. Ko ció  katolicki patronowa  ponadto

12  Skarb Narodowy zosta  utworzony na podstawie dekretu z 14 pa dziernika 1949 r. Wi cej na ten
temat w: W. Wohnout, Rz d – Rada Narodowa – Skarb Narodowy. Uwagi i wyja nienia, Londyn
1952, s. 27; tak e: R. Turkowski, Parlamentaryzm…, s. 83.

13  W 1951 r., wi kszo  polskich emigrantów, bo a  co trzeci, mieszka  w Londynie.
14  Ilo  ko cio ów, którymi dysponowali Polacy na terenie Wielkiej Brytanii ros a bardzo szybko.

W latach siedemdziesi tych polskie parafie (by o ich wtedy ponad 70), posiada y na w asno :
15 ko cio ów i 24 kaplice. Zob.: W. Moszczy ski, Emigracja wojenna – dorobek..., s. 29.
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szerokiej akcji charytatywnej i wydawniczej, której sztandarowym symbolem
by o i nadal jest wydawnictwo Veritas.

Etosem Drugiej Wielkiej Emigracji by a postawa niepodleg o ciowa –
bezinteresowna i wolontariacka. Za g ówny cel uznano przedstawianie pa stwom
zachodnim (przede wszystkim USA i Wielkiej Brytanii) obrazu Polski
zniewolonej, której nale a a si  pe na niepodleg o . Stanowi o to wyraz
sprzeciwu wobec narzuconego Polsce systemu komunistycznego. Z postaw  t
za  zwi zane by o nie tylko nieugi te stanowisko wobec zmian terytorialnych,
które dotkn y Polsk 15, ale tak e, totalna opozycja wobec PRL i tego
wszystkiego co kojarzy o si  z systemem komunistycznym. To za  powodowa o
niemal ca kowite zamkni cie we w asnym rodowisku i budowanie
specyficznych16, bo typowo polskich struktur organizacyjnych.

Ogromn  rol  w kreowaniu tej postawy spe ni y osoby ciesz ce si
du ym autorytetem. W ród nich wiod c  rol  odgrywali przede wszystkim gen.
W adys aw Anders (nieoficjalny przywódca polskiej emigracji) oraz by y
ambasador Drugiej RP i rz du emigracyjnego, hr. Edward Raczy ski
(1891-1993). Wspólnym wysi kiem zabiegali oni o podj cie dzia a  na rzecz
odrodzenia wolnej od wp ywów radzieckich Polski17, a tak e o realizacj
konkretnych projektów, np. budowy pomnika katy skiego18.

15  Rz d polski na uchod stwie nigdy nie pogodzi  si  z postanowieniami konferencji w Ja cie
i ostro je pot pi , nazywaj c j  „nowym rozbiorem Polski”. Ju  13 lutego 1945 r. w specjalnym
o wiadczeniu stwierdzi , e wielkie mocarstwa, godz c si  na lini  Curzona, nie wzi y pod
uwag  stanowiska polskiego. R. Turkowski, Parlamentaryzm polski na uchod stwie…, s. 22.

16 Zupe nie inn  postaw  prezentowali ludzie skupieni wokó  paryskiej „Kultury” Jerzego
Giedroycia (1906-2000). Co prawda oni równie  nawi zywali do idea ów Polski
mi dzywojennej, wychodzili i czerpali te  z tych samych do wiadcze  – 2 Korpusu,
dowodzonego przez gen. W . Andersa, jednak e pozosta e elementy by y ju  zupe nie inne. Jerzy
Giedroy  – twórca i wydawca „Kultury” – nie zamierza  oddzia ywa  na skupisko polskie.
Uwa a  bowiem, e g ównym celem dzia ania emigracji politycznej powinno by  wywieranie
wp ywu na polityków zachodnich z jednej strony oraz na kszta towanie my lenia politycznego
elity intelektualnej w Polsce z drugiej. Giedroy  uwa a  tak e, e nale y zaakceptowa  sytuacj .
My lenie o Polsce w kategoriach pa stwa przedwojennego, z Lwowem i Ukrain  zachodni , ale
si gaj cym po Odr  i Nys , by o dla niego dowodem braku realizmu.

17  Dowodem aktywno ci wspomnianych mo e by  spotkanie gen. W. Andersa (1892-1970)
i E. Raczy skiego z szefem Foreign Office (brytyjskie MSZ) Selwynem Lloydem (1904-1978),
z 23 kwietnia 1956 r. (dzie  po manifestacji zorganizowanej w prote cie przeciwko wi zieniu
w ZSRR tysi cy Polaków. Podczas której – w siedzibie premiera Anthony’ego Edena (1897-
1977), przy Downing Street – z o ono petycj . Domagaj c si  od strony brytyjskiej, aby ta – w
rozmowach z politykami sowieckimi, którzy odwiedzili w tym czasie Wielk  Brytani , Nikit
S. Chruszczowem (1894-1971) i Niko ajem A. Bu ganinem (1885-1975) – poruszy a zarówno
kwestie wi zienia rodaków, jak i odnios a si  do innych spraw zwi zanych z stanowiskiem rz du
RP na uchod stwie. T. Kondracki, Ma a Polska nad Tamiz . Dwa stulecia polskiej obecno ci
w Wielkiej Brytanii, Warszawa 2009, s. 11.

18  Pomnik powsta  po wielu latach stara , podejmowanych przez cz onków Komitetu Budowy
Pomnika, dzia aj cego pod przewodnictwem Francisa Vernona Willeya lorda Barnby’ego
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Szczególnie niezwyk a by a i nadal jest – cho  w du o mniejszym
stopniu – aktywno  spo eczna przedstawicieli Drugiej Wielkiej Emigracji.
Wi kszo  organizowanych spotka , podobnie jak dzia alno  emigracyjnych
instytucji, finansowana jest z datków i dobrowolnych zbiórek pieni dzy.
Obecnie, tak jak i w latach ubieg ych, oko o 90% pracowników Biblioteki
Polskiej, Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego, Studium Polski
Podziemnej, Instytutu Józefa Pi sudskiego, czy PUNO stanowi  wolontariusze.
Wolontariat stanowi  bowiem nierozerwaln  cz  specyficznej kultury,
charakterystycznej dla znacznej liczby emigrantów. Kultura ta do dzi  kszta tuje
kolejne pokolenia naszych rodaków yj cych w Londynie. Ciekawe jest jednak
to, e po 2007 r., pod wp ywem wzajemnych interakcji, tak e w ród nowo
przyby ych emigrantów pojawi a si  niewielka grupa wolontariuszy, którzy
podj li charytatywn  prac  w wymienionych placówkach19. Warto podkre li , e
dzi ki bezinteresownej pracy (w Polsce stanowi cej ci gle margines
obywatelskiej aktywno ci) i po wi ceniu dla spraw wa nych (tj. narodowych)
wiadomi Polacy nie stanowi  bezkszta tnej masy, ale dumn  ze swojego

dorobku, szanowan  przez Brytyjczyków, mniejszo .
Powracaj c jednak do kwestii postaw niez omnych, nale y podkre li , e

wa na by a dla nich równie  uczciwo  i etyka obywatelska. Na ich stra y sta y
s dy obywatelskie, zajmuj ce si  sprawami, które narusza y obowi zuj ce
zasady. O rozpatrzenie sprawy móg  zwróci  si  do nich ka dy obywatel polski.
Nale y podkre li , e orzeczenia tych s dów nie mia y wi kszego znaczenia
w praktyce, spe niaj c jedynie funkcj  s dów honorowych20. Samo ich istnienie
wywiera o presj  moraln , agodz c wzajemne relacje i obyczaje.

Du y odsetek ludzi wykszta conych21 (uczonych, nauczycieli, literatów)
wp yn  na to, e w „polskim Londynie” y o si  intensywnie i twórczo. Dlatego
tu w a nie swoje projekty badawcze (cho  cz sto w ograniczonym zakresie)
realizowali przedwojenni uczeni, rozwijali swój talent malarze22, pisarze, aktorzy
i inni. Fakt ten pozwoli  temu rodowisku odegra  znacz c  rol  w rozwoju nie
tylko rodzimej nauki, kultury i o wiaty.

Wielk  rol  w promowaniu tej kultury i jej dorobku odegra a prasa.
W czasie drugiej wojny wiatowej wielu wybitnych intelektualistów, w tym

(1884-1982). Innymi Brytyjczykami zaanga owanymi w prace tego komitetu byli: Airey Neave
(1916-1979) i sir Frederich Bennett (1918-2002).

19  Szerzej na ten temat w: J. Py at, Inicjatywy i kierunki..., s. 72.
20  R. Turkowski, Parlamentaryzm…, s. 91-92.
21  Szacuje si , e po 1946 r. w Londynie mieszka o ponad 20 tysi cy polskich inteligentów.
22  Londy scy malarze rozwijali swój warsztat w Studium Malarstwa Sztalugowego. Utworzonym

i prowadzonym przez malarza Mariana Bohusza-Szyszk  (1901-1995). Studium dzia a o
pocz tkowo przy stowarzyszeniu Spo eczno  Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego, a od
1986 r. w ramach Wydzia u Sztuk Pi knych PUNO. Absolwentem studium jest, m. in. (obecny
rektor PUNO) prof. Wojciech Falkowski (ur. 1952).
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wielu literatów, konsolidowa y w Londynie „Wiadomo ci Polskie”23 (wydawane
w latach 1940-1944) oraz „Dziennik Polski” –nieoficjalny organ rz du
(wydawany od 12 lipca 1940 r.). Po po czeniu w 1944 r. z wydawanym
w Glasgow „Dziennikiem o nierza”, otrzyma  on nazw  „Dziennika Polskiego
i Dziennika o nierza”24. Po zako czeniu dzia a  wojennych powsta y m.in.
tygodnik „Wiadomo ci” (1946 r.), z którym zwi zani byli najwybitniejsi pisarze
i publicy ci, m. in. K. Wierzy ski, J. Mackiewicz, M. Hemar, J. obodowski,
St. Kossowska, i inni oraz „Dziennik Polski i Dziennik o nierza”, a tak e
tygodnik katolicki „Gazeta Niedzielna”25.

Od 1950 r. funkcjonowa o wydawnictwo Oficyna Poetów i Malarzy,
prowadzone i za o one przez Krystyn  i Czes awa Bednarczyków. W Oficynie,
jak i pó niej w kwartalniku literacko-artystycznym pt. „Oficyna Poetów”
(wychodz cym w latach 1966-1980) poeci i pisarze mogli publikowa  swoje
utwory. Dzi ki temu uda o si  wyda  wiele warto ciowych dzie , które dzisiaj
powoli wpisuj  si  na trwa e do dorobku literackiego Polski XX w. Swoje
miejsce maj  ju  w literaturze polskiej: Beata Oberty ska (1898-1980), Marian
Hemar (1901-1972), Józef Bujnowski (1910-2001), Kazimierz Wierzy ski
(1894-1969), Jan Bielatowicz (1913-1965), Boles aw Taborski (1927-2010),
Jerzy Pietrkiewicz (1916-2007), Mieczys aw Paszkiewicz (1925-2004) i wielu
innych. Co prawda obecnie Oficyna ju  nie istnieje, podobnie jak nie ma ju
niektórych tygodników (np. „Gazety Niedzielnej”) czy miesi czników (np.„Or a
Bia ego”). Jednak e nadal wydawany jest „Pami tnik Literacki”, w którym
prezentuj  si  wspó cze ni twórcy, oraz „Dziennik Polski i Dziennik o nierza”
i „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie” (PTNO).

Trwa  pozosta o ci  jest niew tpliwie fundacja Veritas, za o ona przez
duszpasterza akademickiego, publicyst  i historyka, ks. pra ata dr Stanis awa
Be cha (1904-1989). Siedziba fundacji od lat mie ci si  w zachodniej cz ci
miasta Acton, na granicy z Shephars’s Bush, przy 63 Jeddo Road. Od pocz tku
swojego istnienia fundacja – organizacja katolików wieckich – stawia a sobie za

23  „Wiadomo ci Polskie, Polityczne i Literackie” stanowi y kontynuacj  przedwojennych
„Wiadomo ci Literackich” (za o onych w 1924 r.), które ukazywa y si  do wrze nia 1939 r. pod
red. Mieczys awa Grydzewskiego w a c. Grycendlera (1894-1970). W marcu 1940 r.
wspomniane pismo odrodzi o si  w Pary u, pod nazw : „Wiadomo ci Polskie, Polityczne
i Literackie”. W lipcu 1940 r. „Wiadomo ci Polskie” przenios y si  do Londynu, gdzie pomimo
cenzury (narzucanej przez Brytyjczyków) ukazywa y si  do lutego 1944 r. Lata 1944-1945
stanowi y okres (wymuszonej sytuacj ) przerwy, jednak e w kwietniu 1946 r. (zamkni te pod
naciskiem w adz brytyjskich) pismo wznowi o prac , pod nazw  „Wiadomo ci”.

24  Do historii i dorobku „Dziennika Polskiego i Dziennika o nierza” nawi zuje w swoich
badaniach prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (ur. 1958). Wi cej w: J. Chwastyk-Kowalczyk,
Londy ski „Dziennik Polski” 1940-1943, Kielce 2005; tej e, Londy ski „Dziennik Polski
i Dziennik o nierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako rodek przekazu komunikatów
kulturowych, Kielce 2008,.

25  Zob. K. Estreicher jr,, Dziennik wypadków,  t.  I  (1939-1945). Przedmowa: Zbigniew K. Witek,
Kraków 2001.
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cel krzewienie kultury i wiary chrze cija skiej. Wspiera ona równie  aktywno
charytatywn . W budynku Veritasu mie ci si  zarówno siedziba wymienianego
ju  „Dziennika Polskiego”, jak i jego weekendowego dodatku „Tydzie  Polski”
(wychodz cego od 1959 r.). Veritas prowadzi równie  w asn  ksi garni . Do
niedawna wydawa a tak e w asny tygodnik – „Gazet  Niedzieln ”.

Niez omni niemal natychmiast powo ali do ycia ró norodne
stowarzyszenia o charakterze: naukowym, zawodowym, kulturalno-o wiatowym
i wojskowym. W Wielkiej Brytanii wznowi y dzia alno  m.in. wiatowy
Zwi zek Polaków z Zagranicy, ZHP, polska YMCA, PMS, oraz niektóre zw.
zawodowe, np. Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) –
odtworzone ju  w 1940 r., Zwi zek Dziennikarzy RP, Zwi zek Lekarzy Polskich
na Uchod stwie, itp.

Z  czasem  powo ano  tak e  nowe  twory,  w  tym  Polski  Uniwersytet  na
Obczy nie (PUNO), Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie (PTNO),
Zwi zek Nauczycielstwa Polskiego Zagranic . Dzia a y równie  cia a
paramilitarne (podporz dkowane Generalnemu Inspektorowi Si  Zbrojnych), jak
np. „Lwów”, „Wilno”, czy brygadowe ko o m odych „Pogo ”26.

Dzia alno  prowadzi y ponadto partie polityczne, domy kombatanckie
(niekiedy pe ni ce funkcje hosteli, kancelarii, restauracji i klubów), ró norodne
ko a, w tym Ko o Lwowian, Ognisko Rodzin Osadników Kresowych, Zwi zek
Ziem Wschodnich i wiele innych.

Cz onkowie poszczególnych kó  pozostawili po sobie wiele cennych
opracowa . Stanowi  one obecnie nie tylko trwa e wiadectwo ich aktywno ci,
ale tak e niezwykle interesuj cy materia  badawczy, na który sk adaj  si  bogata
twórczo  literacka oraz warto ciowe opracowania i ród a historyczne. Ciekaw
spu cizn  literack  pozostawi  po sobie m.in. Marian Hemar, cz onek Ko a
Lwowian, znany poeta i satyryk. Podczas swoich rewii wprowadza  s uchaczy
w niepowtarzalny klimat przedwojennego Lwowa, skromnie o wiadczaj c: „Sam
nie  wiem,  ile  lwowskich  wierszy  i  wierszyków og asza em w prasie  i  mówi em
do kraju przez radio, w latach mojej wspó pracy z R [adiem] Wolnej Europy”27.

Bardzo cenne rozprawy i opracowania pozostawili po sobie tak e
cz onkowie PTNO28 i pracownicy naukowi Polskiego Uniwersytetu na
Obczy nie. W ród nich nale y wymieni  przede wszystkim prof. Józefa
Bujnowskiego (1910-2001), prof. Tadeusza Brzeskiego (1884-1958), prof.
Jerzego Gawend  (ur. 1917), prof. Alicj  Iwa sk  (1918-1996), prof. Józefa

26  Brygadowe ko o m odych „Pogo ”, powo ane do ycia w maju 1949 r., by o organizacj
szkolno-kadrow , przygotowywan  w celu odtworzenia PSZ, w razie ewentualnego
(spodziewanego) konfliktu pa stw zachodnich z ZSRR.

27  M. Hemar, Chlib Kulikowski. Wiersze, satyry, piosenki, Londyn 1971, s. 190.
28  Wi cej na ten temat: S. Portalski, Zarys historii Polskiego Towarzystwa Naukowego na

Obczy nie, Londyn 2009; tak e: J. Py at, W s u bie nauki – rzecz o dzia alno ci prezesów PTNO:
Tadeusza Brzeskiego i Tadeusza Sulimirskiego, „Rocznik PTNO”, nr LII, Londyn 2010, s. 62-79.
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Jasnowskiego (1906-2009), dr. Zdzis awa Konstanty Jagodzi skiego
(1927-2001), prof. Mariana Kukiela (1885-1973), prof. Zygmunta Lubicz-
Zaleskiego (1882-1967), prof. Janin  Heydzianka-Pilatow  (1899-1986), prof.
Roderyka Lange (ur. 1930), prof. Tadeusza Sulimirskiego (1898-1983) i wielu
innych29.

Odnosz c si  do kwestii materialnej nale y podkre li , e we
wspó czesnym Londynie, zajmuj cym powierzchni  1600 km2 (administracyjnie
podzielonym na 33 dzielnice) niemal wsz dzie odnale  mo na lady obecno ci
powojennej polskiej emigracji. Pozostawione zarówno przez tych, którzy
pojawili si  w tej metropolii w 1940 r. (po kapitulacji Francji) jako zwarta
spo eczno  polityczno-wojskowa, jak i przede wszystkim przez osiad ych tutaj
po 1946 r.

W czasie wojny wi kszo  Polaków mieszka a w dzielnicy Kensington.
Tutaj tak e, 15 lipca 1940 r., przy 55 Exhibition Road, otworzono pierwszy
polski klub – „Ognisko polskie”. Uroczystego otwarcia lokalu, okre lanego
„Wawelem Emigracji”30, dokonali wówczas: prezydent W . Raczkiewicz,
premier gen. W . Sikorski, a ze strony brytyjskiej lord Halifax – minister spraw
zagranicznych w rz dzie Chamberlaina. Przez d ugie lata Ognisko
(funkcjonuj ce w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego) by o centrum ycia
kulturalnego, towarzyskiego i spo ecznego polskiej emigracji politycznej. Tu
odbywa y si  najwa niejsze przedstawienia i przyj cia. Tu tak e (w restauracji)
gen. W adys aw Anders mia  zawsze zarezerwowany swój w asny stolik, przy
którym toczy  dysputy polityczne. Dzisiaj co prawda klub ten nie t tni ju
burzliwym yciem towarzyskim, jednak e zachowa  swój dystyngowany
charakter, stanowi c swoiste muzeum. I tak, na I pi trze – w holu (obok dawnej
sali teatralnej), wyeksponowano tablice, którymi uczczono wybitnych
przedstawicieli tego rodowiska – Leopolda Kielanowskiego (1907-1988,
profesora PUNO, wieloletniego prezesa ZASP-u i dyrektora polskiego teatru),
Feliksa Konarskiego (Ref-Rena), autora s ów do „Czerwonych Maków na Monte
Cassino”, oraz Mariana Hemara (wystawiaj cego tutaj swoje rewie)31. Na
budynku, w którym mie ci si  siedziba klubu, nadal znajduj  si  dwie tablice
pami tkowe. Jedna ods oni ta z okazji 50 rocznicy otwarcia Ogniska i druga
(usytuowana na frontowej fasadzie) ufundowana przez spo eczno  polsk ,
w ho dzie ofiarom powstania na W grzech, w 1956 r.

29  Szerzej na temat historii i dorobku PUNO w: J. Py at, PUNO – Polski Uniwersytet na Obczy nie,
Pu tusk - Londyn 2010; tak e: J. Py at, Zarys dzia alno ci Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie
w Londynie, w: Problemy historii wojskowo ci w kraju i na obczy nie po wrze niu
1939 r.. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pami ci nestora historyków
polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009). Red. Leonard Nowak, Marek Szczerbi ski
i Grzegorz Wieczorek, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 465-493.

30  R. Habielski, Polski Londyn…, s. 14.
31 Informator Polski 2009/2010, Londyn 2009, s. 165.
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Bezwzgl dnie trwa ym dorobkiem emigracji niepodleg o ciowej jest
Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego. Instytucja ta, za o ona 3 maja
1945 r., stanowi obecnie jedn  z najwa niejszych placówek historyczno-
naukowych funkcjonuj cych poza granicami kraju. Gromadzi ona i udost pnia
badaczom bogate archiwalia i pami tki zwi zane z dzia alno ci  Drugiej
Wielkiej Emigracji32.

Jak podkre la  w jednej ze swoich wypowiedzi prezes Instytutu in .
Krzysztof Barbarski, zbiory archiwalne i muzealne przyci gaj  „badaczy,
historyków i studentów niemal z ca ego wiata”33. Podczas prowadzonych bada
mog  oni zapozna  si  z bogat  dokumentacj  rz du emigracyjnego (np.
Dziennikiem Czynno ci gen. W. Sikorskiego), Sztabu Naczelnego Wodza, Armii
Polskiej w ZSRR, w adz RP na uchod stwie, ró norodnych kó  i stowarzysze ,
a tak e z prywatnymi kolekcjami, np. aktami gen. W. Andersa (w tym
z interesuj cym zbiorem dokumentów dotycz cych stosunków polsko-
sowieckich), gen. W. Sikorskiego, Edwarda Raczy skiego, gen. T. Bora-
Komorowskiego (1895-1966), Kazimierza Pacewicza (1895-1974), mecenasa
M. Chmielewskiego i wielu, wielu innych. O wyj tkowym charakterze Instytutu
Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego wiadczy fakt, e jego pracownicy to
w znakomitej wi kszo ci wieloletni wolontariusze, którzy ho duj c emigracyjnej
zasadzie pracy charytatywnej, nadal pracuj  nieodp atnie. Jedyn  satysfakcj
stanowi dla nich przyj cie (tych najbardziej zas u onych) do „klubu z otej
szabli”.

Niezwykle ciekawe jest (funkcjonuj ce w ramach Instytutu) muzeum,
w którym znajduje si  najwi kszy poza krajem, bo licz cy ponad 10 tys.
eksponatów, zbiór polskich militariów. Zwiedzaj cy mog  tu tak e obejrze  90
oryginalnych sztandarów Wojska Polskiego z lat 1918-1947, mundur genera a
W. Sikorskiego i jego córki Zofii Le niowskiej (1912-1943), rze b  s ynnego
misia Wojtka, kolekcj  odznacze  i odznak pu kowych, i wiele innych.

 Nieco odmienny charakter ma, odtworzony w marcu 1947 r.
w Londynie, Instytut Józefa Pi sudskiego. Placówka ta kontynuuje dzia alno
przedwojennego Instytutu Bada  Najnowszej Historii Polski, który istnia
w Warszawie do 1939 r. (od 1935 r. imienia Józefa Pi sudskiego). W ci gu 64
lat, dzi ki ofiarnej pracy polskich emigrantów, Instytut zgromadzi  bogaty zbiór
ksi ek34, broszur, nut, piewników, albumów, rycin, ekslibrisów, listów i innych
cennych dokumentów, w tym fotografii, zwi zanych z yciem i dzia alno ci
Józefa Pi sudskiego (1867-1935) i legionistów. W jego posiadaniu znajduj  si
ponadto: ulotki, rze by, medale, tablice, mapy, czasopisma i obrazy. Po

32  Cz  tych dokumentów zdeponowano w archiwum Instytutu po zako czeniu prac Komisji
Likwidacyjnej, zamykaj cej prace w adz RP na uchod stwie.

33 Sprawozdanie Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, „Rocznik PTNO”, nr XLIX,
Londyn 2007, s.171.

34  Biblioteka instytutu liczy obecnie ponad 4500 pozycji.
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likwidacji Muzeum im. ojca Jarz bowskiego w Fawley Court, trafi  do Instytutu
tak e portret marsza ka, który zosta  przywieziony do Londynu i przekazany
Instytutowi Józefa Pi sudskiego w 1960 r.35

Cenne archiwa, zdeponowano równie  w Bibliotece Polskiej oraz
Studium Polski Podziemnej (SPP). I tak, w zbiorach Biblioteki, za o onej
w 1942 r. (poza bogatym ksi gozbiorem) do dnia 31 grudnia 2009 r.
zgromadzono: 1839 r kopisów i materia ów archiwalnych, 1395 atlasów i map,
ponad 5 tysi cy czasopism, oraz – w Archiwum Osobowym Emigracji im.
Bogdana Je ewskiego – 37 823 kartoteki36.

Cenny materia  historyczny, dotycz cy Polskiego Pa stwa Podziemnego,
zebrano te  w Studium Polski Podziemnej, za o onym w Londynie w 1947 r.
Placówka ta, pe ni ca rol  archiwum i instytutu naukowego, podobnie jak
wymieniane ju  instytuty i Biblioteka, tak e zawdzi cza swój rozwój
bezinteresownej pracy entuzjastów, m.in. Haliny Czarnockiej (1900-1998;
d ugoletniej kierowniczce Studium), gen. Tadeuszowi Borowi-Komorowskiemu,
Tadeuszowi Pe czy skiemu (1892-1985, za o ycielowi SPP), dr Krzysztofowi
Stoli skiemu, Hannie Ko cia-Zbirohowskiej i pozosta ym. Tylko w 2005 r.
kwerendy w tym archiwum przeprowadzi y 93 osoby, kolejne 139 skorzysta y
z kwerendy korespondencyjnej37.

Warto podkre li , e cz  archiwaliów zgromadzonych przez
emigrantów politycznych trafi a ju  do kraju, np. w 2004 r. wywieziono do
Polski i zdeponowano w domu J. Pi sudskiego – w Sulejówku niektóre
dokumenty z Instytutu Józefa Pi sudskiego, tzw. depozyt córek. Natomiast
w 1994 r. Stefania Kossowska (1909-2003), ostatnia redaktorka tygodnika
„Wiadomo ci”, przekaza a archiwum tego czasopisma Uniwersytetowi Miko aja
Kopernika w Toruniu.

Trwa  pozosta o ci  i wiadectwem obecno ci Polaków w Londynie s
równie  restauracja Daquise (po o ona na kra cu Exhibition Road, w pobli u
stacji metra South Kensington), obecnie funkcjonuj ca pod nazw  Daqise-
Gessler, ko ció  Brompton Oratory (nieopodal Victoria and Albert Museum przy
Cromwell Road) oraz ró norodne budynki, w których yli, b d  prowadzili
dzia alno , przedstawiciele tego rodowiska. Na murach tych budynków
odnale  mo na pami tkowe tablice, np. na murze domu przy Lennox Gardens
(na po udniu Cromwell Road nr 8), gdzie przez wiele lat mieszka  hr. Edward
Raczy ski38.

Inne tablice mo na odnale  tak e w dzielnicy Belgravia. Jedna jest
usytuowana przy wej ciu do hotelu Rubens (na przeciwko muru otaczaj cego

35 Instytut Józefa Pi sudskiego w Londynie, „Rocznik PTNO”, nr L, Londyn 2008, s. 202.
36 Sprawozdanie Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, „Rocznik PTNO”, nr LII, Londyn 2010,

s. 147.
37 Sprawozdanie Studium Polski Podziemnej, „Rocznik PTNO”, nr XLIX, Londyn 2007, s. 208.
38  B kitn , emaliowan , tablic  umieszczono na murze tego domu w 2004 r.
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pa ac Backingham), w którym podczas drugiej wojny wiatowej mie ci  si
polski Sztab Naczelnego Wodza. Druga na budynku przy 43 Eaton Place, gdzie
po wojnie funkcjonowa  tzw. Zamek, czyli rezydencja prezydenta RP na
uchod stwie wraz z rz dem39. Ostatnim urz duj cym tu prezydentem by
tragicznie zmar y w katastrofie smole skiej 4 kwietnia 2010 r., p. Ryszard
Kaczorowski (1919-2010). Dzisiaj budynek ten nie jest ju  w asno ci  Polaków,
gdy  po przekazaniu insygniów w adzy do kraju zosta  sprzedany. Jednak na
frontowej elewacji tego budynku – umieszczono tablic  pami tkow  z napisem:
„Seat of the President and the Polish Government in Exile 1945-1990”, któr
zaprojektowa  wieloletni profesor PUNO, Zbigniew G siewicz (1921-2000)40.
Pieni dze uzyskane ze sprzeda y budynku oraz z funduszy zebranych na Skarb
Narodowy (oko o 3 mln funtów) sta y si  podstaw  powo ania fundacji Polonia
Aid Fundation Trust, wspieraj cej, m.in., badania i dzia alno  naukowo-
kulturaln .

Ko cz c rozwa ania na temat tablic warto wspomnie  o ods oni tych
w 2005 r., w pa acu Buckingham fryzach upami tniaj cych koronacj  El biety
II. Na zamówienie ksi cia Filipa Mountbattena wykona  je Feliks Topolski,
znany dzia acz emigracyjny, w a ciciel jednej z najwi kszych polskich galerii
w Londynie – Feliks Topolski Memoir of the Century.

Wa n  cz  dorobku materialnego polskiej emigracji stanowi  pomniki.
W Londynie kilka z nich ma typowo narodowy charakter. Jeden z przyk adów
stanowi pomnik gen. Sikorskiego, zaprojektowany przez brytyjsk  rze biark
Faith Winter, usytuowany na rodku ulicy Portland Place, niedaleko Ambasady
RP (przy 47 Portland Place). Postument ods oni  we wrze niu 2000 r. ksi
Kentu Edward. Dla polskiego turysty pomnik ten stanowi miejsce, w którym
mo e z o y  ho d wybitnemu premierowi. Jest to równie  symbol dzia alno ci
wychod stwa, które w tym miejscu przez lata protestowa o przeciwko
systemowi. Tu tak e emigracja cieszy a si  z odzyskania przez Polsk
niepodleg o ci. Tu równie , w ka d  kolejn  rocznic  wybuchu drugiej wojny
wiatowej, sk adane s  kwiaty i wie ce.

Bezsprzeczn  pami tk  aktywno ci i dzia alno ci rodowiska polskich
emigrantów stanowi  dwa inne pomniki. Po wi cony 1 listopada 1948 r. Pomnik
Lotnika Polskiego, na skraju lotniska Northolt, gdzie podczas drugiej wojny w.
mia  swoj  baz  Dywizjon 303, oraz Pomnik Katy ski, usytuowany w centrum
cmentarza Gunnersbury. Pomnik Lotnika Polskiego wybudowano na
skrzy owaniu West End Road i Western Avenue. Na obelisku wygrawerowano
zarówno nazwy czterech dywizjonów bombowych, 10 dywizjonów my liwskich,
miejsca walk, jak i nazwiska polskich lotników, którzy zgin li w latach
1940-1945. Pod koniec lat dziewi dziesi tych (7 wrze nia 1996 r.) pomnik

39  Siedziba Prezydium Rady Ministrów od 1942 r., mie ci a si  w okaza ym gmachu, zwanym
pa acem Rothschildów, przy 18/20 Kensington Palac Gardens.

40 Informator Polski 2009/2010…, s. 168.
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odrestaurowano; w uroczysto ci ponownego ods oni cia postumentu wzi a
córka królowej El biety II, ksi niczka Anna41.

Trwa e wiadectwo pogl dów i postawy Drugiej Wielkiej Emigracji
stanowi Pomnik Katy ski. Monument ten, wybudowany staraniem wszystkich
przedstawicieli uchod stwa politycznego, by  jednym z pierwszych na wiecie
postumentów przypominaj cych tragiczny los polskich oficerów, policjantów
i inteligentów. Do dzisiaj co roku, w ostatni  niedziel  kwietnia, odbywaj  si
przed nim uroczysto ci upami tniaj ce zamordowanych w Katyniu i innych
miejscach ka ni na terenie ZSRR.

Niew tpliwie trwa  pozosta o  stanowi równie  budynek Polskiego
O rodka Spo eczno-Kulturalnego (POSK). Do dzi  w murach POSK-u swoj
siedzib  maj  najwa niejsze polskie instytucje, m.in. Instytut Józefa
Pi sudskiego, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, biblioteka, PMS,
PUNO, PTNO, Zwi zek Pisarzy Polskich na Obczy nie, ZASP, STP i inne.

Nieopodal POSK-u i stacji metra Ravenscourt Park, przy 1 Leysfield
Road, znajduje si  typowo polski, garnizonowy ko ció  w. Andrzeja Boboli
(1591-1657). Zakupiona przez emigrantów wi tynia, po wi cona w 1962 r.,
przez wiele lat s u y a g ównie spo eczno ci wojskowej, która gromadzi a si
tutaj podczas wa nych uroczysto ci. Tu, m.in. odprawiono msz  po egnaln  gen.
W. Andersa – w maju 1970 r., tu tak e odprawiono uroczyste nabo e stwo
w intencji nowo wybranego Ojca w. – Jana Paw a II.

W Londynie funkcjonuje równie  Polski Ko ció  p.w. Naj wi tszej Marii
Panny. wi tynia zosta a pozyskana przez emigrantów w latach 80. XX w.,
a obecnie prowadzona jest przez ksi y Marianów. W przyko cielnym o rodku
znajduj  si  biblioteka i du a sala ze scen  – im. Jerzego Popie uszki. Natomiast
w jego podziemiach dzia aj  restauracja i kawiarnia. Obok ko cio a znajduje si
klasztor ksi y Marianów.

Znakiem polskiej obecno ci w Wielkiej Brytanii s  polskie groby. Na
cmentarzu Brompton Cemetery, pochowano, m.in. Tomasza Arciszewskiego gen.
dyw. Janusza G uchowskiego, p k. dypl. Zygmunta Morozewicza, Jadwig
Morozewicz, gen. S awoja Felicjana Sk adkowskiego. Z kolei na cmentarzu
South Ealing spocz li m.in. genera owie: W adys aw Bobi ski, Stefan
Dembi ski, Augustyn Gruszka, Henryk Tadeusz Pi tkowski i Leon Strzelecki.
W Gunnersbury Cemetry, po o onym w dzielnicy Acton, pochowano m.in.
Tadeusza Bieleckiego, Ludwika Bocia skiego, gen. Romana Odzie y skiego,
Józefa Olechnowicza, Kazimierza Sabbata i mjr. Czes awa Zychowicza. Polskie
groby odnale  mo na równie  na ogromnym cmentarzu w Kensal Green. Tu
z o ono cia a Krystyny Skarbek-Granville, gen. dyw. prof. PUNO Mariana
Kukiela, prof. Stanis awa Stro skiego, dr. Edmunda Oppmana i Marka
ó awskiego. Polacy spoczywaj  równie  na Streatham Cemetry, Putney Vale

41  Ibidem, s. 171 i 178.
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Cemetry i Sheen Cemetry. Wielu Polaków pochowano w kolumbariach,
wybudowanych przy polskich ko cio ach, np. w trzech kryptach pod
prezbiterium ko cio a pw. Naj wi tszej Marii Panny na Ealingu, Kaplicy
Zmartwychwstania, w. Józefa i Matki Bo ej, czy w kolumbarium ko cio a w.
Andrzeja Boboli, gdzie z o ono prochy ponad 1300 zmar ych42.

Podsumowanie

W dzisiejszym Londynie nie dzia a ju  wi kszo  z powo anych po
1940 r. instytucji, stowarzysze , czy organizacji. Jednak cz  z nich – w ró nej
formie – funkcjonuje w dalszym ci gu. W ród nich nale y wymieni  SPK,
organizacje spo eczne, domy opieku cze (Penrhos) i parafialne, instytuty i muzea
(Instytut i Muzeum gen. W. Sikorskiego, Instytut Józefa Pi sudskiego)43, Studium
Polski Podziemnej, PTNO, PUNO, Zwi zek Pisarzy Polskich na Obczy nie,
Zwi zek Artystów Scen Polskich poza Granicami kraju (ZASP), STP, SPK,
PMS, biblioteka, fundacja Veritas, Ko cio y i wspólnoty katolickie. Rol
czynnika koordynuj cego prac  wszystkich, tzw. „parasola”, nadal spe nia
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, które po 1990 r. sta o si  promotorem
spraw polskich i polonijnych na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Nadal tak e, mimo przej ciowych k opotów finansowych wydawane jest
sztandarowe pismo Drugiej Wielkiej Emigracji – „Dziennik Polski i Dziennik
o nierza”. Smutne jest jednak to, e nie mo e przekona  do siebie najm odszych

Polaków. Bardzo dobrze radzi sobie natomiast Zwi zek Harcerstwa Polskiego
poza  granicami  Kraju.  Rozwija  si  tak e  PMS,  które  po  2004  r.  prze ywaj
prawdziwy rozkwit. W samym tylko roku 2008 na terenie „Wielkiego Londynu”
dzia a o a  10 Szkó  Przedmiotów Ojczystych (tzw. Szkó  Sobotnich),
prowadzonych pod nadzorem Polskiej Macierzy Szkolnej44.

Ca y czas funkcjonuj  polskie galerie: Feliksa Topolskiego – Feliks
Topolski Memoir of the Century w dzielnicy South Bank oraz Galeria malarstwa
Mariana Bohusza-Szyszki w hospicjum w. Krzysztofa (St. Christopher’s
Hospice), gdzie obejrze  mo na najlepsze prace malarza45. Ci gle te  w POSK-u
organizowane s  tematyczne ekspozycje ró norodnych twórców.

Nie ma ju  jednak: Grabowski Gallery, czyli Galerii Mateusza
Grabowskiego, zamkni tej w 1975 r., Drian Gallery Halimy (w a ciwie Haliny)

42 Informator Polski 2009/2010…, s. 179, 181 i 183.
43  Zob. D. Matelski, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do

wspó czesnych, t. I, Kraków 2006, s. 525-529 i 649-653. Por. J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury
Polski – jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków 2001.

44  J. Py at, Inicjatywy i kierunki..., s. 75.
45  Szerzej na ten temat w: J.W. Sienkiewicz, Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995. ycie i twórczo ,

Lublin 1995; ten e, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej po owie XX wieku, Lublin-
Londyn 2003.
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Na cz i Centaur Gallery Jana Wieliczki (1919-1998) w Highgate, zamkni tej
w 1999 r. Swoj  dzia alno  zako czy y tak e: dom wysy kowy Tazaba,
Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, „Wiadomo ci”, „Gazeta Niedzielna”,
polska sekcja BBC i Wolnej Europy, a tak e wiele innych, ró norodnych
tworów, które tworzy y niepowtarzalny klimat rodowiska polskich emigrantów.

Polski Londyn bezsprzecznie si  zmieni . Warto jednak zauwa y , e
osoby prywatne, instytucje i organizacje, które zako czy y ju  swoj  dzia alno ,
zadba y o to, aby pami  o nich nie zagin a. W tym celu wiele z nich przekaza o
swoje rodki na cele publiczne, przyczyniaj c si  do powo ania i funkcjonowania
funduszy stypendialnych, z których obecnie korzysta spora grupa badaczy
z Polski. Tak powsta , np. fundusz Jana Dzienisiewicza, wspieraj cy badania
i przedsi wzi cia techników i in ynierów, utworzony z zapisu testamentowego
na rzecz Zrzeszenia Techników Polskich. W podobny sposób dzia a Fundacja
z Brzezia Lanckoro skich (dzie o prof. Karoliny Lanckoro skiej), która od
1967 r. wspiera a polskie instytucje emigracyjne, a po 1990 r. równie  krajowe,
udzielaj c stypendiów polskim badaczom (g ównie na badania w: Rzymie,
Wiedniu i Londynie). Olbrzymi  rol  odgrywaj  ponadto Fundacja Mateusza
Grabowskiego (tak e dofinansowuj ca badania naukowe) oraz najwi ksza
Polonia Aid Fundation Trust, która z odsetek od kapita u, finansuje i wspiera
dzisiaj ró norodne przedsi wzi cia naukowe i kulturalne.

Warto podkre li , e Druga Wielka Emigracja przekaza a Polakom
w kraju nie tylko cenne opracowania, zabytki, czy archiwalia, ale tak e w asne,
wypracowane przez lata, koncepcje odbudowy demokracji46,  które po 1990 r. s
w Polsce realizowane.

46  R. Turkowski, Parlamentaryzm..., s. 5.
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Wojciech leszy ski

MNIEJSZO  POLSKA W REPUBLICE BIA ORUSI

Wed ug polskich danych z 1931 r. ludno  polska na pó nocno-
wschodnich ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej stanowi a oko o 1,4 mln osób.
Liczba ta kwestionowana by a ju  w okresie mi dzywojennym1. rodowiska
mniejszo ciowe zarzuca y polskim urz dnikom zawy anie liczby Polaków.
Kwesti  wzbudzaj c  kontrowersje by  problem przynale no ci narodowej
wiejskiej ludno ci katolickiej. Strona polska jednoznacznie zalicza a j  do grona
Polaków, podczas gdy dzia acze bia oruscy podwa ali tak  interpretacj
wyników spisu powszechnego2.

Niezale nie od toczonych w okresie mi dzywojennym sporów, bez
w tpienia religia katolicka sprzyja a wyborom polskiej wiadomo ci narodowej.
Okresem znacznie podnosz cym atrakcyjno  pa stwa polskiego by  czas
dwuletniej okupacji sowieckiej. W zderzeniu z rzeczywisto ci  komunistyczn ,
dalekiej od idea u Drugiej Rzeczpospolitej nabra a atrakcyjno ci3.
Potwierdzeniem tego stanu rzeczy by  m. in. masowy udzia  miejscowej ludno ci
katolickiej, ale tak e i prawos awnej w strukturach Armii Krajowej.

Okres repatriacji, jaki nast pi  po zako czeniu dzia a  wojennych,
postawi  przed miejscow  ludno ci  polsk  wybór – opuszczenie ojcowizny
i udanie si  w nieznane lub pozostanie z nadziej  na doczekanie lepszych
czasów. W 1944 r. i na pocz tku 1945 r. przeciwnikiem opuszczania ziem
kresowych przez ludno  polsk  by o polskie podziemie. Obawiano si , i
masowy exodus ludno ci potwierdzi argumentacj  o niepolsko ci tych ziem.
Jednak wraz z nasilaj cym si  do wiadczeniem rz dów sowieckich i s abn c
nadziej  na zmian  decyzji o przebiegu granicy, akcja repatriacyjna nabra a
przyspieszenia. Z powodu utrudnie  czynionych przez w adze sowieckie,
wyjecha o z Bia orusi znacznie mniej osób ni  zg asza o ch . Z prawie pó

1 Wed ug danych MSW z lat 1928-1930 mniejszo ci narodowe stanowi y a  36,13% mieszka ców
Polski, to jest 10 915 000 osób, w tym 4 860 000 Bia orusinów (co potwierdza o zarzucane
w adzom  fa szerstwa  w  spisie  z  9  grudnia  1931  r.).  Zob.  D.  Matelski,
Mniejszo ci narodowe w Polsce w latach 1928-1930 w wietle raportu MSW, „Sprawy
Narodowo ciowe – seria nowa”, t. V, 1996 (1997), z. 2 (9), s. 165-202.

2 W. leszy ski, Bezpiecze stwo wewn trzne w polityce pa stwa polskiego na ziemiach pó nocno-
wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s.. 27.

3 Ten e, wiat pogranicza. Stosunki spo eczno-polityczne na pograniczu polsko-litewsko-
bia oruskim w XX i XXI wieku, cz. I, Bia ystok 2009, s. 191-195.
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miliona zarejestrowanych, ostatecznie do 1947 r. obszar Republiki Bia oruskiej
opu ci o ponad 270 tys. osób4.

Straty lat wojny (okupacja sowiecka i niemiecka) oraz akcja
repatriacyjna po zako czeniu dzia a  wojennych przyczyni y si  do spadku
znaczenia spo eczno-politycznego pozosta ej na obszarze Bia orusi ludno ci
polskiej. Oblicza si , i  cznie w okresie dwóch okupacji (sowieckiej
i niemieckiej) oraz procesów migracyjnych liczba ludno ci polskiej w Bia orusi
zmniejszy a si  o oko o 550-600 tys. osób. W ród wyje d aj cych po wojnie
du  grup  stanowili mieszka cy miast. Cz sto by y to osoby o wysokim
poziomie wykszta cenia i wiadomo ci narodowej. W Bia orusi, podobnie jak
i w Litwie, pozosta a przede wszystkim ludno  biedna i s abo wyedukowana.
Wed ug oficjalnych danych z 1959 r. na tysi c obywateli republiki ka dej
narodowo ci, mniejszo  polska posiada a najni szy wspó czynnik osób
z wy szym wykszta ceniem – 127 osób, podczas gdy ydzi mieli 513, Ukrai cy
– 423, Rosjanie – 398, a Bia orusini – 219 osób5. Pozbawiona reprezentantów
inteligencji, osamotniona spo eczno  ch opska mia a zosta  poddana procesowi
totalnej sowietyzacji.

Zasadniczej zmiany w po o eniu ludno ci polskiej nie przynios a nawet
„odwil ” zainicjowana po mierci J. Stalina przez Nikit  Chruszczowa. W adze
bia oruskie nie widzia y potrzeby odbudowy zlikwidowanego w 1948 r.
szkolnictwa polskiego6. Przez d ugi okres powojenny w komunistycznej
Bia orusi nie funkcjonowa y adne organizacje polskie. Nawet rozmawianie po
polsku w miejscach publicznych odbierane by o jako manifestowanie swojej
orientacji narodowej, co w Zwi zku Radzieckim to same by o z postaw
nacjonalistyczn . Procesowi wynarodowienia Polaków nie przeciwstawia y si ,
inaczej ni  w Litwie, w adze centralne w Moskwie. Mia a ona wraz ze
spo eczno ci  bia orusk  razem tworzy  jeden naród sowiecki. Dlatego te
jakiekolwiek podtrzymywanie odr bno ci narodowej poprzez posiadanie
w asnego szkolnictwa i prowadzenie dzia alno ci kulturalnej by o niewskazane.
W przeciwie stwie do Litwy, gdzie w adze sowieckie próbowa y wygrywa
kwesti  polsk  przeciwko nacjonalizmowi litewskiemu, na Bia orusi taka
potrzeba nie istnia a. I pomimo faktu, i  liczbowo na Bia orusi mniejszo  polska
stanowi a znacznie wi ksz  grup  ni  w Litwie, skazana ona zosta a na ca kowit
bia orutenizacj  czy raczej cz ciej, na rusyfikacj  (sowietyzacj )7. Od
m odzie y oczekiwano aktywnego udzia u w organizacjach m odzie owych,
natomiast w przypadku wykszta conych osób polskiego pochodzenia realn
gwarancj  na awans zawodowy i spo eczny dawa o jedynie cz onkowstwo

4 O. atyszonek, E. Mironowicz, Historia Bia orusi od po owy XVIII do ko ca XX wieku, Bia ystok
2002, s. 230.

5 T. Kruczkowski, Polacy na Bia orusi na tle historii i wspó czesno ci, S onim 2003, s. 202.
6 Ibidem, s. 226.
7 E. Mironowicz, Bia oru . Historia pa stw wiata w XX wieku, Warszawa 2007, s. 253-256.
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w partii komunistycznej. Niejednokrotnie przyznawanie si  do polsko ci
oznacza o skazanie siebie i swoich dzieci na bycie obywatelami ni szej kategorii.
Podobnie jak w przypadku ch opskiej spo eczno ci bia oruskiej, wraz
z procesami modernizacji republiki, nast powa o przemieszczanie si  do miast
tak e wiejskiej ludno ci polskiej. Nie sprzyja o to zachowaniu tradycyjnego
modelu ycia i przyspiesza o procesy sowietyzacyjne.

Pozbawiona w asnej inteligencji i szkolnictwa polskiego lokalna
wspólnota, szuka a oparcia w szykanowanym z coraz wi ksz  si  Ko ciele
katolickim. Nie by o to zadanie atwe, bowiem udzia  w yciu religijnym
praktycznie zamyka  drog  awansu spo ecznego. W adze sowieckie prowadzi y
skuteczn  walk  z religi , co przejawia o si  m. in. w zamykaniu kolejnych
wi ty . Brak dop ywu nowych duchownych (na Bia orusi nie funkcjonowa o
adne seminarium) skazywa  Ko ció  katolicki na proces powolnego zaniku.

W wi kszo ci przypadków pozbawione duchownych placówki kultu religijnego
zdo a y przetrwa  jedynie dzi ki aktywnej postawie lokalnych wspólnot. Nie
uda o si  jednak uratowa  wszystkich wi ty , wiele z nich, i to tak e tych
bardzo warto ciowych architektonicznie, zosta o bezpowrotnie zniszczonych
(m. in. gotycka wi tynia tzw. Fara Witoldowa w Grodnie czy pi kny barokowy
ko ció  w Berezweczu)8.

Na niezwykle trudn  sytuacj  mniejszo ci polskiej na Bia orusi wp ywa
równie  fakt, i  pozbawiona by a ona jakiejkolwiek pomocy ze strony pa stwa
polskiego. Zgodnie bowiem z ustaleniami w ramach bloku komunistycznego,
kwestie dotycz ce mniejszo ci narodowych by y wewn trzn  spraw  ka dego
z pa stw. Polska Rzeczpospolita Ludowa nie mia a mo liwo ci upominania si
o los Polaków pozosta ych za wschodni  granic . Zapomniani przez
komunistyczn  Polsk , pozbawieni wsparcia w asnej inteligencji, Polacy na
Bia orusi skazani byli na powolny proces wynarodowienia9.

W okresie radzieckiej Bia orusi nast powa  sukcesywny spadek liczby
ludno ci polskiej. Wed ug oficjalnych danych w 1959 r. bia orusk  republik
zamieszkiwa o 539 tys. Polaków, podczas gdy w 1989 r. ju  tylko 417 tys. Spis
powszechny z 1999 r. przeprowadzony w niepodleg ej Bia orusi wykaza  dalszy
spadek liczby Polaków do 396 tys. osób. Tradycyjnie najwi ksza ich liczba
znajduje si  na Grodzie szczyznie, gdzie skupiona jest spo eczno  polska
licz ca 294 tys. osób. Najwi cej osób zamieszkuje w rejonie woronowskim (83%
wszystkich mieszka ców), lidzkim (45%) i grodzie skim (42%). Polacy
mieszkaj cy na Bia orusi rozmieszczeni s  wzd u  obecnego pogranicza polsko-
bia oruskiego i litewsko-bia oruskiego, co zgodne jest z pó nocno-wschodnim,

8 R. Dzwonkowski, Z historii Ko cio a katolickiego w ZSRS 1917-1991, Z bki 2005, s. 292-295.
9 J. Szumski, Polska Ludowa a Polacy na Wschodzie (1944-1959). Krótki zarys problematyki,

w: Problemy wiadomo ci narodowej ludno ci polskiej na Bia orusi. Red. Eugeniusz Skrobocki,
Grodno 2004, s. 250-251.
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historycznym kierunkiem migracji ludno ci polskiej si gaj cej swoimi
korzeniami jeszcze czasów dawnej Rzeczypospolitej10.

Z oficjalnymi danymi, mówi cymi o prawie 400 tys. zbiorowo ci
Polaków, nie zgadzaj  si  polscy dzia acze, szacuj c wielko  wspólnoty polskiej
w Bia orusi na 1,5-2 mln, a na samej Grodzie szczy nie na 700-800 tys.
Zarzucaj  oni nie cis o ci, a nawet zafa szowania w trakcie dokonywania spisów
obywateli11. Wydaje si  jednak, i  pomimo faktycznych jednostkowych
przek ama , szacunki dzia aczy s  znacznie przesadzone. Spo eczno  polska,
pozbawiona w okresie sowieckim zaplecza intelektualnego, szybko ewoluowa a
w stron  bia oruskiej czy nawet sowieckiej wiadomo ci narodowo-pa stwowej.
Procesy odchodzenia od kultury polskiej potwierdzaj  deklaracje znajomo ci
j zyka polskiego. Blisko  polskiej mowy kresowej z j zykiem bia oruskich czy
rosyjskim powodowa a szybkie przejmowanie przez mniejszo  polsk  tych
j zyków, jako znacznie bardziej funkcjonalnych w komunikacji z zewn trznym
otoczeniem. W 1959 r. j zyk polski jako mow  ojczyst  deklarowa o 48% osób
podaj cych narodowo  polsk , podczas gdy w 1989 r. jedynie 8%.

Gorbaczowska pieriestrojka z drugiej po owy lat osiemdziesi tych
XX w. uaktywni a polskich dzia aczy spo ecznych. Po raz pierwszy od
zako czenia drugiej wojny wiatowej mo na by o zg asza  w asne potrzeby
i dania o charakterze narodowym. W 1987 r. w Lidzie powsta a pierwsza
polska organizacja kulturalno-o wiatowa, a w 1988 r. w Grodnie powo ano
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-O wiatowe im. Adama Mickiewicza. Tak e
w innych miejscowo ciach zacz y powstawa  podobne organizacje. Na bazie
tych stowarzysze  dosz o 16 czerwca 1990 r. do powo ania Zwi zku Polaków na
Bia orusi. Szybko sta  si  on centraln  organizacj  bia oruskich Polaków,
reprezentuj c  przed w adzami lokalnymi i centralnymi interesy ca ej wspólnoty.
Pierwszym prezesem Zwi zku Polaków na Bia orusi zosta  Tadeusz Gawin
(ur. 1951)12.

10 T. Kruczkowski, Polacy na Bia orusi …, s. 214.
11 Zob. wi cej: ibidem.
12 A. Poczobut, Sytuacja organizacji zrzeszaj cych mniejszo  polsk  na Bia orusi: historia, stan

obecny i perspektywy, w: Nadzieje, z udzenia, perspektywy. Spo ecze stwo bia oruskie’2007.
Red. Marta Pejda, Warszawa-Mi sk 2007, s. 37.
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Tadeusz Gawin – dzia acz polonijny na Bia orusi
ród o:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Gawin_%28dzia%C5%82acz_polonijny%29

(10 grudnia 2010)

Jednym z pierwszych i kluczowych zada  Zwi zku Polaków na Bia orusi
by o danie budowy polskiego szkolnictwa. Czas demokratycznych przemian
pocz tku lat dziewi dziesi tych jednak nie zawsze sprzyja  wysuwanym
postulatom. Z jednej strony mo na by o faktycznie przyst pi  do walki
o szkolnictwo polskie, ale z drugiej w Bia orusi widoczny by  wzrost hase
nacjonalistycznych, niech tnych tego typu inicjatywom rodowisk
mniejszo ciowych. Wzmocnieniu bia oruskiej wiadomo ci narodowej
propagowanej przez Bia oruski Front Ludowy, nie sprzyja o wychodzenie
naprzeciw has om umocnienia polskiego stanu posiadania w dziedzinie o wiaty
i kultury. Jednak w wyniku nie zawsze atwych mi dzypa stwowych rozmów,
ostatecznie zdo ano uzyska  zgod  w adz bia oruskich na budow  dwóch
polskich szkó  rednich w Wo kowysku i Grodnie. Powstawa  zacz y te
finansowane przez stron  polsk  domy kultury13. Wydawano czasopisma
i publikacje w j zyku polskim.

Spore kontrowersje w ród wspólnoty polskiej budzi o coraz
powszechniejsze u ywanie podczas liturgii w Ko ciele katolickim j zyka
bia oruskiego. Paradoksalnie do tego stanu rzeczy przyczynili si  sami ksi a
polscy, którzy w liczbie ponad 150 po 1989 r. przybyli do Bia orusi. Nie maj c
dostatecznego rozeznania w lokalnych stosunkach spo eczno-narodowo ciowych,
uto samiali lokaln  gwar , któr  pos ugiwa a si  ludno  polska z j zykiem
bia oruskim. Na tej podstawie dochodzili do wniosku, i  nale y do liturgii
wprowadzi  jak najszybciej j zyk zrozumiany przez ogó  wiernych, czyli
bia oruski lub rosyjski. W rzeczywisto ci jednak wi kszo  wiernych nie
oczekiwa a tego typu dzia a , pomimo i  faktycznie poza ko cio em
zdecydowana wi kszo  z nich nie u ywa a j zyka polskiego14.

13 T. Gawin, Polskie odrodzenie na Bia orusi 1988-2005, Bia ystok 2005, s. 261-271.
14 Ibidem, s. 286-295.
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Uzyskane przez spo eczno  polsk  w latach dziewi dziesi tych
koncesje w dziedzinie kultury i o wiaty dalekie by y od oczekiwa . Szybko
odradza o si  ycie religijne, ale znacznie wi ksze trudno ci napotkano
w zakresie rozbudowy sieci szkó  polskich. W adze bia oruskie odmówi y
wydania zgody na budow  kolejnych polskich placówek w Nowogródku
i Woronowie. W dalszym ci gu spo eczno  polska przez znaczn  cz
mieszka ców Bia orusi by a oceniana przez pryzmat minionej propagandy
sowieckiej, przedstawiaj cej j  jako grup  wrog  interesom wspólnoty
s owia skiej. Naciski na Zwi zek Polaków na Bia orusi znacznie wzros y wraz
doj ciem do w adzy Aleksandra ukaszenki i obj cia przez niego funkcji
prezydenta. Zarzuca  on dzia aczom polskim zbyt aktywn  dzia alno
polityczn , m. in. wspieranie dzia alno ci opozycji bia oruskiej.

Tadeusz Kruczkowski – dzia acz polonijny na Bia orusi
ród o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kruczkowski (10 grudnia 2010)

Z programem Zwi zku Polaków na Bia orusi jako organizacji
polityczno-spo ecznej chcia  zdecydowanie zerwa  wybrany w 2000 r. na prezesa
Tadeusz Kruczkowski (ur. 1961). Zgodne by o to tak e z polityk  zagraniczn
nowego lewicowego rz du w Polsce. W Warszawie uznano, i  wycofanie si
z aktywnego wspierania opozycji bia oruskiej przez rodowisko polskie
umo liwi jej uzyskanie wi kszych koncesji w dziedzinie o wiaty. Nie ulega o
bowiem w tpliwo ci, i  bez posiadania w asnego szkolnictwa mniejszo  polska
na Bia orusi ma nik e szanse na przetrwanie. Zgodnie z przyj t  koncepcj ,
Zwi zek Polaków na Bia orusi jako organizacja spo eczna mia  stroni  od
aktywnego w czania si  w wewn trzne spory bia oruskie i prowadzi  dialog
zarówno z w adzami jak i opozycj , nie preferuj c adnej ze stron.
W rzeczywisto ci jednak prowadzone rozmowy z administracj  ukaszenki nie
przynios y oczekiwanych rezultatów, m. in. z powodu generalnie pogarszaj cych
si  stosunków na linii Republika Bia oru  – Unia Europejska. Mniejszo  polska
w oficjalnej propagandzie coraz cz ciej przedstawiana by a jako forpoczta
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zachodniego, wrogiego pa stwu bia oruskiemu modelu ycia. W wyniku
zachodz cych w Polsce przemian demokratycznych, sta a si  ona dla
spo eczno ci bia oruskiej krajem o znacznie wy szym standardzie ycia15.

And elika Borys – dzia aczka polonijna na Bia orusi
ród o: http://pl.wikipedia.org/wiki/And%C5%BCelika_Borys (10 grudnia 2010)

W adze bia oruskie, pomimo formalnego posiadania ustawodawstwa
zapewniaj cego prawa mniejszo ciom narodowym, poprzez stwarzanie licznych
ogranicze  natury biurokratycznej skutecznie blokowa y dzia alno  organizacji
mniejszo ciowych. Na poziomie w adz lokalnych istnia y dziesi tki sposobów
umo liwiaj cych mno enie ró nego rodzaju ogranicze . Prowadzenie tego typu
polityki znacz co wp yn o na utrzymanie w ród lokalnych wspólnot
powszechnego braku znajomo ci j zyka polskiego, a co za tym idzie odbi o si
tak e negatywnie na procesach kszta towania si  wiadomo ci narodowej. Chc c
os abi  polityczne znaczenie mniejszo ci polskiej na Bia orusi, w adze tak
konstruuj  okr gi wyborcze, aby obszary zamieszka e przez Polaków czy
z rejonami bia oruskimi lub rosyjskimi. Dobrym tego przyk adem jest po czenie
grodzie skiego osiedla mieszkaniowego Folusz (o przewadze ludno ci
rosyjskiej) z pó nocn  cz ci  rejonu grodzie skiego (z dominacj  Polaków).
W ten sposób skutecznie w wyborach do Rady Najwy szej w adze bia oruskie
neutralizuj  znaczenie mniejszo ci polskiej.

Jak pokaza o do wiadczenie, ugodowa polityka czasów prezesa Tadeusza
Kruczowskiego nie przyczyni a si  do znacz cego wzrostu polskiego stanu
posiadania w dziedzinie kultury i o wiaty. Po 2000 r. nie powsta a ju  na
Bia orusi adna nowa szko a polska. Aktywnej dzia alno ci nie sprzyja y równie
trwaj ce spory pomi dzy dzia aczami. Cz  cz onków Zwi zku Polaków na
Bia orusi krytycznie wypowiada a si  o poczynaniach prezesa. Nie ulega
w tpliwo ci, i  dzia alno  Zwi zku by a filtrowana przez s u by bezpiecze stwa
Republiki Bia oru 16.

15 A. Poczobut, Sytuacja organizacji …, s. 38.
16 T. Gawin, Polskie odrodzenie na Bia orusi…, s. 304.
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 Józef ucznik – dzia acz polonijny na Bia orusi
ród o: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%81ucznik (10 grudnia 2010)

W wyniku odbytych w marcu 2005 r. wyborów w czasie VI zjazdu
Zwi zku Polaków na Bia orusi na nowego prezesa wybrana zosta a And elika
Borys (ur. 1973). Wybór ten nie spotka  si  jednak z akceptacj  w adz
bia oruskich, a Ministerstwo Sprawiedliwo ci Bia orusi 12 maja 2005 r.
uniewa ni o wyniki g osowania. Oznacza o to powrót do w adzy poprzedniego
prezesa Tadeusza Kruczkowskiego. Wywo a o to wiele kontrowersji zarówno
w ród Polaków na Bia orusi, jak i w adz Rzeczypospolitej. Nowy termin
wyborów ustalony zosta  na sierpie  2005 r. Tym razem lokalne w adze
bia oruskie znacznie aktywniej w czy y si  w proces przygotowania wyborów.
Ponowne zwo anie zjazdu poprzedzi a zmasowana akcja propagandowa
w mediach bia oruskich, oskar aj ca Rzeczypospolit  i kraje zachodnie
o mieszanie si  w wewn trzne sprawy Bia orusi. Zorganizowany w sierpniu
2005 r. w Wo kowysku, przy wsparciu bia oruskich s u b bezpiecze stwa, zjazd
delegatów Zwi zku Polaków na Bia orusi wybra  na prezesa organizacji Józefa

ucznika (ur. 1936). Popierany by  on przez w adze bia oruskie, podczas gdy
strona polska w dalszym ci gu podtrzymywa a wybór And eliki Borys (po
rezygnacji And eliki Borys od 2010 r. p.o. prezesa sprawuje And elika Orechwo,
ur. 1973)17.

17 http://zpb.org.pl/node/2 (10 grudnia 2010).
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 And elika Orechwo – dzia aczka polonijna na
Bia orusi

ród o: http://fakty.interia.pl/fakty_dnia/news/orechwo-i-poczobut-zatrzymani-przez-milicje,
1503974 (10 grudnia 2010)

Powsta a w ten sposób dwuw adza w ramach struktur Zwi zku Polaków
na Bia orusi nie sprzyja a prowadzonej dzia alno ci. Wsparcie polskie udzielone
zosta o nieuznawanemu przez w adze bia oruskie Zwi zkowi Polaków na
Bia orusi And eliki Borys, który w rzeczywisto ci ma bardzo ograniczone
mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci. Równie  „oficjalny” Zwi zek Polaków na
Bia orusi, którego kolejnym prezesem po Józefie uczniku jest od 2009 r.
przedsi biorca grodzie ski Stanis aw Siemaszko (ur. 1952), chocia  kontroluje
trzyna cie spo ród szesnastu Domów Polskich na Bia orusi i ma swoj  siedzib
w oficjalnym budynku Zwi zku Polaków na Bia orusi w Grodnie (budynek
znajduje si  na rogu ulic Dzier y skiego i 17 wrze nia) ma olbrzymie trudno ci
organizacyjne. W najwi kszym stopniu koszty trwaj cego konfliktu ponosi
spo eczno  polska na Bia orusi18. Wystawianiem opinii dla osób ubiegaj cych
si  o uzyskanie wprowadzonej w 2007 r. Karty Polaka, potwierdzaj cej
przynale no  do narodu polskiego, zajmuje si  nieuznawany przez w adze
bia oruskie Zwi zek And eliki Borys, co wyd u a i utrudnia ca y proces.
Pomimo prób ocieplenia stosunków pomi dzy administracj  ukaszenki
a krajami Unii Europejskiej, sytuacja mniejszo ci polskiej i Zwi zku Polaków na
Bia orusi nie ulega istotnej zmianie. W adze bia oruskie nie chc  straci
mo liwo ci kontrolowania mniejszo ci polskiej. W dalszym ci gu na Bia orusi
panuje prze wiadczenie, i  najwi ksze niebezpiecze stwo grozi jej ze strony
pa stw zachodnich, w tym równie  Polski.

18 R. Imielski, Bia oru  n ka Polaków, „Gazeta Wyborcza” z 22 stycznia 2010 r.
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 Stanis aw Siemaszko – dzia acz polonijny na
Bia orusi

ród o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Siemaszko (10 grudnia 2010)]

Do tej przeci gaj cej si  i niekorzystnej dla mniejszo ci polskiej sytuacji
dostosowa  si  próbuje polska polityka zagraniczna, która w ostatnich latach
zdecydowanie zaanga owa a si  w popieranie dzia a  opozycji bia oruskiej.
Warto jednak pami ta , i  prowadz c zagraniczn  polityk  wschodni  nale y
przede wszystkim nie traci  z pola widzenia interesów tamtejszej wspólnoty
polskiej. Piln  spraw  jest wzmocnienie potencja u intelektualnego spo eczno ci
polskiej na Bia orusi poprzez zorganizowanie polskiego szkolnictwa wy szego.
Wysy anie m odzie y polskiej z Bia orusi na studia do Polski nie przynios o
oczekiwanych rezultatów, bowiem absolwenci polskich uniwersytetów
najcz ciej po sko czeniu studiów nie chc  wraca  do Bia orusi i pozostaj
w Polsce. Zapewnienie edukacji na wy szym poziomie w j zyku polskim na
Bia orusi znacz co zmieni oby ten stan rzeczy. Nie jest to jednak mo liwe do
realizacji w obecnych bia oruskich uwarunkowaniach politycznych. Po
trudno ciach z prowadzeniem w Grodnie studiów pedagogicznych przez
Uniwersytet w Bia ymstoku i Polsk  Macierz Szkoln  w Grodnie, nie istnieje
obecnie nawet zal ek polskiego szkolnictwa wy szego na Bia orusi. M odzie
polska chc ca kontynuowa  nauk , zmuszona jest aktualnie przyje d a  na
zjazdy do Bia egostoku. Zwi ksza to znacznie koszty studiowania i wprowadza
wiele utrudnie  organizacyjnych. Prowadzone od kilku lat rozmowy o podj ciu
wspólnych dzia a  edukacyjnych przez Uniwersytet w Bia ymstoku
i Uniwersytet Grodzie ski, ze wzgl du na utrzymuj c  si  na Bia orusi sytuacj
polityczn , nie przynosz  oczekiwanego efektu. Nie zmienia to jednak faktu, i
winien to by  jeden z priorytetów polskich dzia a  w najbli szych latach.



Anna Chudzi ska-Parkosadze

GENEZA I DZIA ALNO  ZWI ZKU KULTURALNO-O WIATOWEGO
POLAKÓW W GRUZJI „POLONIA”

Gruzja, podobnie jak Polska, przesz a wiele trudnych okresów w swojej
historii, by a wielokrotnie podbijana przez silniejszych naje d ców i znajdowa a
si  pod zaborami. Zbli one losy historyczne obu narodów niew tpliwie
przes dzi y  o  tym,  e  Polacy  i  Gruzini  nie  tylko  si  zawsze  szanowali,  ale
i niejednokrotnie wspomagali. Rosja odegra a rol  zaborcy zarówno
w gruzi skiej, jak i w polskiej historii. Niemniej jednak to nie nienawi  do
wroga, lecz umi owanie wolno ci i marzenie o niepodleg o ci zbli a y do siebie
Polaków i Gruzinów. Pierwsi Polacy trafili do Gruzji jako zes a cy po upadku
powstania ko ciuszkowskiego w 1794 r. Nast pn  fal  stanowili je cy z wojsk
napoleo skich, których wi kszo  wróci a do Polski po og oszeniu manifestu
Aleksandra I. Dzisiejsi Gruzini pochodzenia polskiego s  g ównie potomkami
Polaków zes anych najpierw po upadku powstania listopadowego, a nast pnie
powstania styczniowego. Dodatkowo wspomnie  nale y o potomkach Polaków
zes anych do Gruzji po spisku Szymona Konarskiego (1838 r.) i Piotra

ciegiennego (1844r.)1. Do jednego z centrów osiedle czych Polaków nale a a
wie  Gombori (oddalona od Tbilisi o oko o 60 kilometrów), w której w XIX w.
zatrzyma  si  tak zwany „polski pu k”. W ród potomków polskich o nierzy
odnale  mo na takie nazwiska jak Kwiatkowski, Wieczorek, Kostecki czy
Kizi owski.

Mimo  i  najwi ksz  liczb  Polaków  przyby ych  do  Gruzji  w  XIX  w.
stanowili zes a cy, to równie  spora grupa Polaków osiedli a si  tutaj
dobrowolnie. Byli to g ównie przedstawiciele inteligencji oraz ludzie interesu.
Jak podaj  oficjalne ród a, ostatnia fala Polaków przyjecha a do Gruzji na
prze omie XIX i XX stulecia, w okresie rozkwitu gospodarki rosyjskiej, w celach
zarobkowych. Wielu z nich szczególnie zas u y o si  dla Gruzji, jak na przyk ad
Ferdynand Rydzewski (naczelny in ynier budowy tunelu Suramskiego), Ludwik
M okosiewicz (za o yciel rezerwatu w Kacheti), Lucjan Truszkowski (jeden

1 Kontakty polsko-gruzi skie maj  kilkuwiekow  tradycj . Ju  w XVII w. nawi zane zosta y
kontakty z gruzi skimi w adcami w zwi zku z planami wojskowego aliansu z Persj ,
skierowanego przeciwko Turcji. Od lat czterdziestych XVII w. w Gruzji pracowali polscy
misjonarze (np. jezuita o. Tadeusz Jan Krusi ski). Patrz: A. Wo niak, Kartki z dziejów polskich
bada  etnograficznych w Gruzji na prze omie XIX i XX wieku, w: Etiudy na pograniczu kultur,
pod red. M. Filiny, Tbilisi 2007, s. 41.
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z pierwszych profesorów Tbiliskiego Konserwatorium), s ynny polski malarz
Zygmunt Waliszewski i inni2.

Polacy na terytorium Gruzji skupiali si  g ównie w miastach, przede
wszystkim w Tbilisi (oko o 2 tysi cy), nast pnie w Achalcyche, Suchumi,
Kutaisi, Gori, Telawi, Batumi i Signahi. W ca ej Gruzji na pocz tku XX w.
mieszka o oko o o miu tysi cy Polaków. W stolicy, gdzie osiedli o si  ich
najwi cej, o rodkiem ycia polonijnego by  ko ció  katolicki pod wezwaniem

wi tego Piotra i Paw a wybudowany w latach siedemdziesi tych XIX w.
(1870-1877). Pierwsza organizacja polonijna powsta a w 1907 r. („Dom Polski”).
Wydawano tak e czasopismo w j zyku polskim zatytu owane „Tygodnik
Polski”.

W latach 1918-1924 w wyniku repatriacji wielu Polaków opu ci o
Gruzj . Dane z roku 1926 podaj  liczb  3159 Polaków zamieszka ych w Gruzji.
Rusyfikacja, jakiej poddana zosta a ludno  gruzi ska, spowodowa a, e ci
Polacy, którzy pozostali, zmuszeni byli ukrywa  swe pochodzenie.
W konsekwencji wielu z nich zapomnia o j zyka ojczystego, a m ode pokolenia
nie mia y wiadomo ci swoich polskich korzeni. W komunistycznej Gruzji nie
by o mo liwo ci, aby stworzy  polsk  organizacj  i kultywowa  polskie tradycje.
Tak by o do ko ca lat osiemdziesi tych XX stulecia. Dopiero upadek Zwi zku
Radzieckiego i rozbudzone na nowo pragnienia Gruzinów, by odzyska  wolno
i niepodleg o  sprawi y, e równie  inne, zapomniane i ignorowane dot d przez
w adze komunistyczne mniejszo ci narodowe zacz y poszukiwa  swej
to samo ci i wr cz j  manifestowa .

Po roku 1991 dla potomków Polaków otworzy y si  nowe perspektywy.
W 1992 r. Aleksander Rusiecki, potomek zes a ca z 1863 r., zorganizowa
polityczny elitarny klub, który zrzesza  Gruzinów polskiego pochodzenia.
Niestety, przetrwa  on zaledwie trzy lata, gdy  w 1995 r. jego cz onkowie
zawiesili dzia alno . Niemniej jednak jego powstanie, z jednej strony, ujawni o
potrzeb  zrzeszania si  potomków polskich emigrantów, a z drugiej, okaza o si
preludium do stworzenia wi kszej organizacji polonijnej, która istnieje po dzi
dzie  - Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia”3.

Zwi zek ten powsta  w 1994 r. w niezwykle trudnych warunkach
kryzysu ekonomicznego. Z osobistej inicjatywy Marii Filiny zawi za  si  komitet
organizacyjny jednego z najstarszych skupisk polonijnych na wiecie. Pierwsze

2 Pocz tki Polonii w Gruzji, http://www.tbilisi.polemb.net/index.php?document=29
3 Nale y przy tym podkre li , e w kwietniu 1992 r. nawi zane zosta y stosunki dyplomatyczne

mi dzy RP i Gruzj . W 1993 r. w kwietniu podpisano „Traktat o przyja ni i wspó pracy mi dzy
RP i Republik  Gruzi sk ”. Dokument ten czeka  jednak na podpisanie i wpis do „Dzienniku
Ustaw” a  do 2000 r. W tym czasie stosunki mi dzy obu pa stwami utrzymywane by y na
szczeblu chargé d’affaire. Jak podkre la Andrzej Furier w swojej monografii, zapisy traktatowe
zawarte w dziewi tnastu artyku ach musia y poczeka  na realizacj  a  do odsuni cia Edwarda
Szewardnadze od w adzy. Patrz: A. Furier, Polacy w Gruzji, Warszawa 2009, s. 392-393.
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walne zebranie odby o si  w listopadzie na Pa stwowym Uniwersytecie
w Tbilisi. Przysz o na nie oko o dwustu osób. W ród zebranych by  proboszcz
parafii w Tbilisi ks. Adam Ocha , przedstawiciele Nuncjatury Watyka skiej
w Gruzji oraz polscy dyplomaci z misji pokojowej OBWE. Polaków szukano
w ród znajomych oraz w ród parafian w Ko ciele katolickim. Zarz d próbowa
odnajdywa  polskie nazwiska tak e w ksi ce telefonicznej, ale z niewielkim
skutkiem, gdy  w tamtym czasie telefony z regu y nie dzia a y. Jednak pomimo
wielu trudno ci uda o si  wreszcie stworzy  ca  struktur  organizacji polskiej
w Gruzji i za o y  kartotek  oko o 1500 osób polskiego i mieszanego
pochodzenia. Na mocy prawa Zwi zek zosta  zarejestrowany w Gruzji 9 lutego
1995 r., a nast pnie uznany oficjalnie za organizacj  polonijn  przez senack
Komisj  Spraw Emigracji i Polaków za Granic .

W roku 2010 Zwi zek Kulturalno-O wiatowy Polaków w Gruzji
„Polonia” obchodzi  pi tnastolecie swojej dzia alno ci. W dniu 13 lipca
prezydent Zwi zku, profesor Maria Filina, zosta a odznaczona przez ministra
Spraw Zagranicznych RP Rados awa Sikorskiego orderem „Bene Merito” za
dzia alno  wzmacniaj c  pozycj  Polski na arenie mi dzynarodowej. To
wiadczy o tym, i  skala dzia alno ci Zwi zku przekroczy a ju  polonijne granice

i wesz a na aren  mi dzynarodow , co nie tylko pog bi o bilateralne stosunki
polsko-gruzi skie, ale równie  podnios o ich rang , wpisuj c si  w sfer  polityki
wiatowej.

Niemniej jednak pi tna cie lat istnienia i dzia alno ci Zwi zku by y
wype nione nie tylko sukcesami, ale i problemami, z którymi jego cz onkowie
musieli si  zmaga . Charakter dzia alno ci, rozwój i problemy Zwi zku zale a y
przede wszystkim od dwóch podstawowych czynników: wewn trznej sytuacji
polityczno-ekonomicznej Gruzji oraz strategii polityki zagranicznej RP. Dlatego
te  uzasadniona wydaje si  próba podzielenia tych pi tnastu lat dzia alno ci na
dwa g ówne okresy: pierwszy, od 1994 do 2003 r., oraz drugi, od 2004 do 2010 r.
Pierwsze dziewi  lat to czasy prezydentury w Gruzji Edwarda Szewardnadzego
(1992-2003), nast pne sze  to okres prezydentury Michai a Saakaszwilego
(2004-2010). Analogicznie, rzec mo na, wygl da a sytuacja w RP: ostatni rok
prezydentury Lecha Wa sy (1990-1995), prezydentura Aleksandra
Kwa niewskiego (1995-2000, 2000-2005) oraz tragicznie przerwana
prezydentura Lecha Kaczy skiego (2005-2010). Niew tpliwie prze omowym
momentem, tak dla bilateralnych stosunków obu pa stw, jak i dla rozwoju
dzia alno ci Zwi zku Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji by  rok 2005,
gdy RP obra a nowy kurs w polityce zagranicznej i swoj  g ówn  rol  na arenie
polityki wschodniej upatrywa a we wspieraniu stara  Gruzji o wej cie do NATO
i przy czenie do Unii Europejskiej.

Pierwsze lata dzia alno ci Zwi zku by y okresem niezwykle trudnym
z powodu g bokiego kryzysu gospodarczego w Gruzji. Do najwi kszych
problemów nale a a potrzeba pomocy finansowej i medycznej, gdy  cz onkowie
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Polonii gruzi skiej to g ównie ludzie w podesz ym wieku, których emerytury
cz sto nie wystarcza y nie tylko na leki, ale nawet na po ywienie. Dlatego na
pocz tku swojej dzia alno ci zarz d Zwi zku musia  si  skupi  na organizowaniu
pomocy medycznej i humanitarnej. Jak po latach wspomina a prezydent
„Polonii” Maria Filina, organizacja ta by a tworzona w niebywale trudnych
warunkach. Po pierwsze dlatego, e w Gruzji nie by o wtedy ani pr du, ani gazu,
a sama Maria Filina organizuj c Zwi zek „Polonia”, jednocze nie opiekowa a si
ci ko chor  matk . Po drugie, by a to Polonia rekonstruowana od podstaw, to
znaczy brakowa o tu silnej diaspory czy o rodków kulturalnych, jakie istnia y
w innych pa stwach (np. w Ameryce), gdy  potomkowie Polaków byli
rozproszeni po terytorium ca ej Gruzji4.

Ju  w pierwszym roku dzia alno ci gruzi ska Polonia go ci a delegacj
lekarzy kardiochirurgów na czele z profesorem Zbigniewem Relig . W tym
samym roku uda o si  otworzy  gabinet medyczny dla cz onków Polonii,
w którym pacjentów przyjmowa a lekarz kardiolog Larysa Metreweli-Zawada.
Ponadto od pocz tku swojej dzia alno ci zarz d zajmowa  si  zbieraniem
i archiwizacj  danych osobowych cz onków Zwi zku. Do tej pory
systematycznie prowadzi si  i stale uzupe nia rejestr Polaków w Gruzji.
Odkrywane s  przy tym nies ychanie ciekawe dokumenty dotycz ce polskich
rodów.

W 1996 r. uda o si  zorganizowa  pierwszy wyjazd dzieci cz onków
Polonii gruzi skiej na obóz do Polski. W tym samym roku Zwi zek zacz
prowadzi  dla swoich cz onków kursy j zyka polskiego i zaj cia na temat kultury
Polski. Ponadto rozwijano zainteresowanie kultur  polsk  poprzez pokazy
filmów, czego przyk adem mo e by  projekcja filmu dokumentalnego o ojcu
Grzegorzu Peradze, zatytu owanego W poszukiwaniu Bia ego Anio a, która
odby a si  w Domu Kina w Tbilisi. Nale y tak e wspomnie  o inicjatywie
nakr cenia filmu dokumentalnego o samym Zwi zku, podj tej przez filmowców
z wroc awskiej telewizji (Pozosta  lud mi)5.

Pierwsza oficjalna delegacja Senatu RP, z wicemarsza kiem Senatu
Stefanem Jurczakiem na czele, przyby a do Gruzji w kwietniu 1997 r. Wizyta ta
zosta a przygotowana przy wsparciu i wspó pracy Parlamentu Gruzji6.  Z  tej
okazji Zwi zek zorganizowa  pierwsz  wystaw  artystów malarzy, którzy
jednocze nie byli cz onkami Zwi zku, oraz pierwszy koncert polskiej muzyki. Te

4 . ,     «   
», «   » 2005 (4.06), s. 8.

5 Kalendarium wydarze  zwi zanych z dzia alno ci  Zwi zku, zrelacjonowanych przez prezydent
Mari  Filin  (od jego powstania do 2001 r.), mo na znale  na stronie internetowej – M. Filina,

, http://www.pmmg.org.ge/home.php?option=diaspora&id=113&lang=Ru (18 listopada
2010).

6 We wrze niu 1997 r. Konsulat RP dzia aj cy na szczeblu charge d’affaire zmieni  swój status
i  sta  si  Ambasad  RP,  co  w  znacznym  stopniu  przyczyni o  si  do  o ywienia  dzia alno ci
Polonii gruzi skiej.
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wydarzenia mo na uzna  za aktywizacj  dzia alno ci Zwi zku na wy szym,
pa stwowym poziomie, co by o wyra nie widoczne w roku nast pnym, kiedy
Zwi zek móg  ju  z prawdziwym rozmachem zaplanowa  seri  wydarze
zwi zanych z obchodami dni mickiewiczowskich.

W ich ramach, obchodzonych z okazji 200-lecia urodzin poety, w dniu
3 grudnia 1998 r. na Pa stwowym Uniwersytecie im. Iwane D awachiszwilego
w Tbilisi odby a si  mi dzynarodowa konferencja. Wydarzenie to szeroko
komentowano w prasie i telewizji gruzi skiej. Zwi zek rozpocz  wtedy
nast pny etap swojej dzia alno ci, podejmuj c si  publikacji nie tylko zbiorów
artyku ów naukowych, a nast pnie tak e monografii, ale przede wszystkim
antologii poezji polskiej w przek adach na j zyk gruzi ski. Zainicjowano to
opublikowaniem tomu referatów wyg oszonych podczas konferencji
mickiewiczowskiej oraz wydaniem pierwszego dwuj zycznego (po polsku i po
gruzi sku) zbioru poezji Adama Mickiewicza pt. B ogos awie stwo.

Nast pnym obszarem dzia alno ci Zwi zku Kulturalno-O wiatowego
Polaków w Gruzji sta a si  popularyzacja polskiej muzyki. W grudniu 1998 r.
zorganizowano w Domu Aktora w Tbilisi koncert polskiej i gruzi skiej muzyki,
a na prze omie listopada i grudnia 1999 r., odby  si  festiwal muzyki Fryderyka
Chopina. By o to wyj tkowe wydarzenie, na które z o y o si  pi  koncertów
(koncert w wykonaniu G. acabidze w Wielkiej Sali Tbiliskiego
Konserwatorium, „Wieczór polskich romantyków” w foyer Konserwatorium,
koncert laureatów studenckiego konkursu chopinowskiego w Ma ej Sali
Konserwatorium oraz dwa koncerty polskiej muzyki zorganizowane przy
wsparciu Stowarzyszenia Muzycznego w Tbilisi i Pa stwowego Uniwersytetu
w Tbilisi), sesja naukowa po wi cona pami ci Fryderyka Chopina i Juliusza
S owackiego, przeprowadzona we wspó pracy z Pa stwowym Uniwersytetem,
oraz go cinne wyst py polonijnego trio (fortepian, skrzypce i flet) z Lublina.

Efektem tych wydarze  by y równie  publikacje – zbiór referatów
wyg oszonych podczas sesji naukowej oraz tom poezji Juliusza S owackiego Mój
testament (w j zyku polskim i gruzi skim). Ponadto w 1999 r. w Telewizji
Polonia zaprezentowano cykl dokumentalny o dzia alno ci Zwi zku oraz ukaza a
si  seria wywiadów z prezydentem Polonii gruzi skiej profesor Mari  Filin . Za
finalne zwie czenie tak udanego roku z pewno ci  mo na uzna  listopadow
wizyt  w Gruzji Jana Paw a II. Cz onkowie gruzi skiej Polonii mieli mo liwo
uczestniczy  w spotkaniu z papie em podczas oficjalnej mszy wi tej wraz
z ówczesnym prezydentem Gruzji Edwardem Szewardnadze i przedstawicielami
ambasad.

W roku 2000 nast pi o satysfakcjonuj ce podsumowanie sukcesów
gruzi skiej Polonii. Z okazji obchodów pi ciolecia dzia alno ci Zwi zku
Kulturalno-O wiatowego Polaków w Gruzji, w pa dzierniku zorganizowano
mi dzynarodow  konferencj  „200 lat Polaków na Kaukazie: historia
i perspektywy”. Wzi li w niej udzia  polscy i gruzi scy uczeni. W tym samym
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miesi cu prezydent Zwi zku, profesor Maria Filina, zosta a odznaczona Orderem
Honoru Gruzji za zas ugi dla rozwoju stosunków polsko-gruzi skich. Obchody
u wietni o jubileuszowe spotkanie w Sali Narodowej Biblioteki Parlamentarnej.
W programie przewidziano koncert muzyki polskiej i gruzi skiej, wystaw  prac
malarzy polskiego pochodzenia oraz wystaw  polskiej ksi ki. Doda  przy tym
nale y, i  to miejsce polonijnych spotka  wybrano nieprzypadkowo, gdy
jednym z za o ycieli biblioteki by  zes any do Gruzji 150 lat temu poeta, hrabia
Wojciech Potocki7.

W 2001 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprosi  cz onków Zwi zku do
Polski na konferencj  „Polacy w Gruzji”. W tym samym roku Zwi zek
zorganizowa  w Tbilisi dwie wystawy – prac fotograficznych Piotra Filina oraz
otwart  przez pierwsz  dam  RP,  Jolant  Kwa niewsk ,  wystaw  prac polskich
malarzy w Muzeum Narodowym. Natomiast w 2002 r. odby  si  koncert muzyki
Stanis awa Moniuszki w Stowarzyszeniu Muzycznym Gruzji w Tbilisi.

Dzia alno  Zwi zku zosta a zauwa ona i doceniona zarówno przez
w adze pa stwowe RP, jak i w adze Gruzji. Szczególnie znalaz o to wyraz
w roku 2002, gdy prezydent Polonii gruzi skiej, profesor Maria Filina, zosta a
odznaczona Z otym Pucharem Senatu RP za zas ugi dla Polski i Polonii, a sam
Zwi zek otrzyma  statuetk  „Fidelis Poloniae” w podzi kowaniu za umacnianie
zwi zków z praojczyzn . W maju, na zaproszenie gruzi skiej Polonii, przyby a
do Gruzji delegacja senatorów RP. Z tej okazji zorganizowano uroczysty wieczór
w Narodowej Bibliotece Parlamentarnej z udzia em przedstawicieli gruzi skiego
parlamentu, Kancelarii Prezydenta Gruzji oraz przedstawicieli gruzi skiej
kultury i nauki. Dzi ki docenieniu dzia alno ci Zwi zku Polaków w Gruzji przez
w adze polskie zarz d Zwi zku zdo a  w roku 2003 otworzy  biuro i bibliotek
Polonii gruzi skiej, które utrzymywane s  dzi ki finansowemu wsparciu,
stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przy Zwi zku od samego pocz tku
prowadzone s  kursy j zyka polskiego, wydaje si  podr czniki do nauki historii
Polski, dokonuje si  przek adów polskiej literatury, drukuje antologie poezji
polskiej. Niew tpliwym osi gni ciem Zwi zku jest zorganizowanie w 2003 r.
przy wspó pracy z Ambasad  RP, profesjonalnej sali wyk adowej do nauki
j zyka polskiego na Pa stwowym Uniwersytecie im. I. Czawczawadzego
w Tbilisi. W jednej ze szkó  publicznych w Tbilisi wprowadzono lekcje j zyka
polskiego.

Poczynaj c od 2004 r. dzia alno  Zwi zku nabra a wi kszego rozmachu,
co odnie  mo na równie  do nowego etapu w kontaktach polsko-gruzi skich po
„rewolucji ró ”8. Zwi zkowi uda o si  zorganizowa  trzy konferencje, wyda
trzy tomy zbiorów pokonferencyjnych oraz trzy antologie poezji polskiej
(w 2003 r. opublikowano jeszcze zbiór poezji Wies awy Szymborskiej).

7 L. Rakwiaszwili, ycie muzyczne Zwi zku „Polonia”, w: Etiudy na pograniczu kultur, pod red.
M. Filiny, Tbilisi 2007, s. 287.

8 Patrz: A. Furier, Polacy w Gruzji, op. cit., s. 397.
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Natomiast w kolejnych latach zorganizowano sze  konferencji: „Etiudy na
pograniczu kultur” (2005), „K.I. Ga czy ski wczoraj i dzi ” (2005), sesje
po wi cone pami ci A. Mickiewicza (2005), H. Sienkiewicza (2006), „Gruzja
i Polska” (2007), „Romantyzm i wspó czesno . ród a i perspektywy kontaktów
polsko-gruzi skich” (2010). Ukaza o si  siedem publikacji: zbiór artyku ów 200
lat Polaków na Kaukazie… (2004), tom poezji Konstantego Ildefonsa
Ga czy skiego (2004), zbiorek Etiudy na styku kultur (2006), wybór poezji
Czes awa Mi osza (2006), antologia polskiej literatury dzieci cej (2009),
monografia Marii Filiny i Danuty Ossowskiej Losy Polaków na Kaukazie (2007).
Przygotowywany jest do druku tom pokonferencyjny Romantyzm
i wspó czesno . ród a i perspektywy kontaktów polsko-gruzi skich.  Zadania
„Polonii” zmienia y si  z biegiem czasu. O ile na pocz tku g ównym celem by o
zrzeszenie gruzi skich Polaków, odbudowa zwi zków i kontaktów
z praojczyzn , o tyle po up ywie dziesi ciu lat g ównym zadaniem sta o si
propagowanie i popularyzacja kultury polskiej w ród Gruzinów. Zwi zek
rozwija  si , obejmuj c ju  nie tylko gruzi skich Polaków, ale i samych
Gruzinów zainteresowanych kultur  Polski9.

W 2005 r. Zwi zek „Polonia” wi towa  swoje dziesi ciolecie.
Patronowa  tym uroczysto ciom Marsza ek Senatu RP profesor Longin
Pastusiak. Z tej okazji gruzi sk  Poloni  odwiedzi a delegacja Senatu RP oraz
dyrektor Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie Andrzej
Chodkiewicz. Form  obchodów rocznicowych by a przede wszystkim
mi dzynarodowa konferencja naukowa „Etiudy na pograniczu kultur”, która
odby a si  w czerwcu. W grudniu z kolei gruzi ska „Polonia” odby a sesj
naukow  na Pa stwowym Uniwersytecie w Tbilisi, po wi con  pami ci Adama
Mickiewicza (z okazji 150 rocznicy jego mierci). Rok 2005 by  niezwykle
p odny w wydarzenia naukowe i kulturalne inicjowane przez Poloni  gruzi sk ,
gdy  oprócz tych dwóch imprez jeszcze w pa dzierniku odby a si  konferencja
„Ga czy ski wczoraj i dzi ”, w której udzia  wzi a córka poety, Kira
Ga czy ska. Paradoksalnie, wszystkie te wydarzenia przypad y na bardzo trudny
czas dla ich organizatorów i uczestników. Jak podkre la prezydent Zwi zku,
profesor Maria Filina, by  to okres przeprowadzania reformy edukacyjnej na
Pa stwowym Uniwersytecie w Tbilisi. Mimo tej stresuj cej sytuacji pracownicy
Uniwersytetu w czyli si  w przedsi wzi cia Zwi zku „Polonia” z wielkim
entuzjazmem, traktuj c udzia  w nich jako „intelektualne wytchnienie” od
dramatycznych wydarze  zwi zanych z reform 10. Sama Maria Filina w 2005 r.
otrzyma a kolejne odznaczenie – Krzy  Kawalerski Orderu Zas ugi dla RP.

Konferencja „Etiudy na pograniczu kultur” by a najwi kszym jak dot d
naukowym wydarzeniem polsko-gruzi skim. W spotkaniu tym wzi li udzia

9 . , -  :  , «  » 2005,
16-17 , s. 7.

10 M. Filina, Wst p, w: Etiudy na pograniczu kultur, pod red. M. Filiny, Tbilisi 2007, s. 15.
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historycy, filolodzy, arty ci, muzykolodzy, politolodzy. Na podstawie bogatych
materia ów przedstawili g bi  i wielostronno  zwi zków polsko-gruzi skich,
wzajemne wp ywy i obszary wspólnych zainteresowa . W obradach
uczestniczyli równie  przedstawiciele Ambasady RP wraz z samym
ambasadorem, Jackiem Multanowskim. Odczytano tak e yczenia i s owa
uznania dla Zwi zku od prezydenta Gruzji Michai a Saakaszwilego, który
podkre li , e dzia alno  gruzi skiej „Polonii” odgrywa znacz c  rol ,
wspomagaj c Gruzj  w jej staraniach o integracj  z Uni  Europejsk 11.

W 2006 r. Zwi zek „Polonia” otrzyma  medal mi dzynarodowej fundacji
„Tolerancja”, za wybitne osi gni cia w dziedzinie wprowadzania
i rozpowszechniania idei tolerancji12. Ta wyj tkowa nagroda by a wyrazem
uznania dla zas ug w sferze wzmacniania przyjaznych stosunków pomi dzy
narodami polskim i gruzi skim. By  to okres, kiedy do standardów dzia alno ci
„Polonii” nale a a te  wspó praca zarówno z parlamentem gruzi skim, jak
i polskim. Dzia alno  „Polonii” mia a ju  nie tylko o wiatowy, kulturalny czy
naukowy charakter, ale nabiera a tak e coraz szerszego wymiaru politycznego
i ekonomicznego. Coraz wi cej gruzi skich studentów i m odych naukowców
je dzi o  do  Polski  na  sta e  i  praktyki,  a  wracaj c  do  Gruzji,  stawali  si
propagatorami i popularyzatorami polskiej kultury13.

Ponadto w 2006 r. zorganizowana zosta a siódma z kolei konferencja
naukowa, tym razem po wi cona pami ci i twórczo ci Henryka Sienkiewicza.
W ród gruzi skich czytelników Sienkiewicz zawsze nale a  do najbardziej
znanych i lubianych polskich pisarzy. Konferencja odby a si  ju  tradycyjnie na
Pa stwowym Uniwersytecie im. I. D awachiszwilego w Tbilisi. S owo wst pne
wyg osi a dziekan Wydzia u Humanistycznego, profesor Dared an Twa twadze,
oraz konsul RP Zbigniew Wiktorowicz.

W 2007 r. odby a si  konferencja „Polska i Gruzja. Znaczenie wspólnej
historii dla przysz o ci w zjednoczonej Europie”. W podsumowaniu jej obrad
profesor Maria Filina podkre li a, e to w a nie 16 kwietnia 2007 r., dzi ki
oficjalnej wizycie prezydenta RP Lecha Kaczy skiego w Gruzji, stosunki polsko-

11 M. Saakaszwili, List Prezydenta Gruzji Micha a Saakaszwili, w: Etiudy na pograniczu kultur,
pod red. M. Filiny, Tbilisi 2007, ss.20-21.

12 Patrz: . , «   –   !», «
» 2006 (2.02),  22-23, s. 6.

13 Rok 2006 by  prze omowy, je eli chodzi o o ywienie kontaktów bilateralnych pomi dzy Gruzj
a Polsk : wizyta w Gruzji ministra Obrony Narodowej RP Rados awa Sikorskiego (maj); wizyta
delegacji Sejmu RP pod przewodnictwem Paw a Zalewskiego, przewodnicz cego komisji spraw
zagranicznych (czerwiec); robocza wizyta w Polsce Prezydenta Michai a Saakaszwilego (1-2
sierpie ); w Polsce przebywa a delegacja gruzi ska na XVI Forum Ekonomicznym w Krynicy,
na czele z prezydentem Michai em Saakaszwilim; w ramach wizyty odby o si  spotkanie
Prezydenta Gruzji z premierem Jaros awem Kaczy skim (wrzesie ); wizyta w Polsce delegacji
gruzi skich parlamentarzystów (pa dziernik); Gruzj  odwiedzi  z robocz  wizyt  - w ramach
obchodów 3. rocznicy rewolucji ró  - marsza ek Sejmu RP Marek Jurek (listopad); oficjalna
wizyta w Gruzji marsza ka Senatu RP Bogdana Borusewicza (listopad).
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gruzi skie wesz y w nowy etap, a sojusz polityczny mi dzy dwoma krajami
przek ada si  automatycznie na otwarcie nowego okresu w dzia alno ci Polonii
gruzi skiej. Podczas oficjalnej wizyty Prezydenta RP Maria Filina przekaza a
Lechowi Kaczy skiemu wszystkie tomy opublikowane w Gruzji przez Zwi zek
„Polonia”. Na konferencji kwietniowej rozmawiano nie tylko o sprawach
duchowych i kulturalnych, ale przede wszystkim o ekonomii i polityce.
G ównym tematem by o bezpiecze stwo energetyczne obu pa stw i wspó praca
w ramach regionu ba tycko-czarnomorskiego oraz zmiany zachodz ce z Europie
Po udniowej. Dyskutowano tak e nad wypracowaniem strategii energetycznej
korzystnej dla obu krajów. T  cz  debaty zorganizowa  Micha  Bogucki,
przedstawiciel Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Owocem tej
konferencji by o równie  wst pne porozumienie w sprawie otwarcia na
Pa stwowym Uniwersytecie im. I. D awachiszwilego w Tbilisi Centrum
Polonistyki, którego celem mia o by  nauczanie gruzi skich studentów polskiego
j zyka i literatury14.

Ponadto w 2007 r. za jedno z bardziej wyj tkowych przedsi wzi
Polonii gruzi skiej mo na uzna  zorganizowanie w Stowarzyszeniu Muzycznym
Gruzji wieczoru polskiej poezji modernistycznej. Wyj tkowo  tej imprezy
polega a na tym, e deklamacje wierszy Stanis awa Przybyszewskiego,
Boles awa Le miana, Juliana Tuwima, Cypriana Kamila Norwida czy Leopolda
Staffa u wietniono muzyk  Chopina i Moniuszki, w wykonaniu Niny Oleszko.
Równie  podczas tego wieczoru piosenki Anny German wykonywa a Anna
Kuntelia.

Rok 2008 by  czasem tragicznym dla Gruzji. Wojna rosyjsko-gruzi ska,
wywo ana w Osetii Po udniowej, niespodziewanie rozla a si  po ca ym kraju. Te
tragiczne wydarzenia bole nie prze yli wszyscy obywatele Gruzji, a szczególnie
mieszka cy okolic wojennego szlaku, który przez Gruzj  wytyczy y wojska
rosyjskie, czyli Cchinawali, Gori i Tbilisi. Te nastroje odbi y si  oczywi cie
równie  na aktywno ci Polonii gruzi skiej. Dlatego wydarzenia tego roku s
nieco skromniejsze ni  w latach poprzednich. Nie mo na by o zorganizowa
adnej konferencji ani skupi  si  na pisaniu, redagowaniu i wydawaniu ksi ek.

Mimo to uda o si  urz dzi  kilka spotka  okoliczno ciowych, takich jak
chocia by bo onarodzeniowe, po czone z obchodami 90. rocznicy odzyskania
przez Polsk  niepodleg o ci, czy po wi cone prezentacji polskich ksi ek od
wieku siedemnastego do pocz tków dwudziestego i wie o wydanego zbioru
artyku ów Etiudy na pograniczu kultur15.

W 2009 r. Zwi zek przy wspó udziale Sejmiku Dzieci cego w Tbilisi
oraz przy wsparciu Ambasady RP w Gruzji opracowa  i wyda  pierwsz

14 Patrz: . ,   :   , «   »
21 kwietnia 2007,  s. 17.

15 Patrz: . , . , - « », «    –
» 2008,  15, s. 16.
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antologi  polskiej literatury dzieci cej (edycja polsko-gruzi ska). Wyj tkowo
tego przedsi wzi cia polega a na tym, i  dzieci nie tylko same przet umaczy y
wiersze, bajki i proz , ale równie  zilustrowa y ca  ksi k .

W roku 2010 uroczy cie obchodzono pi tnastolecie dzia alno ci
pierwszej i najwi kszej na Kaukazie organizacji polonijnej Zwi zku Kulturalno-
O wiatowego Polaków w Gruzji „Polonia”. Jubileusz u wietni a
mi dzynarodowa konferencja naukowa „Romantyzm i wspó czesno . ród a
i perspektywy kontaktów polsko-gruzi skich” zorganizowana we wspó pracy
z Uniwersytetem Warszawskim, przy wsparciu Ambasady RP w Gruzji oraz
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Konferencja jubileuszowa odby a si
w dniach 4-5 czerwca na Pa stwowym Uniwersytecie w Tbilisi, pod honorowym
patronatem marsza ka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Zaznaczy  nale y, e
by o to wkrótce po niezwykle tragicznych dla obu krajów wydarzeniach. Na
wst pie uczestnicy uczcili pami  prezydenta RP Lecha Kaczy skiego i innych
ofiar katastrofy smole skiej. Podsumowaniem konferencji by y wyst pienia
podkre laj ce, z jednej strony, i  kontakty polsko-gruzi skie s  niezwykle bogate
i wielostronne, ale tak e, z drugiej strony, ci gle odkrywa si  nowe, nieporuszane
dotychczas tematy i w tki zarówno w dziedzinie historii, jak te  kulturze i sztuce.
Planowane jest wydanie materia ów z konferencji w tomie zbiorowym. W ten
sposób zarz dowi Zwi zku uda o si  osi gn  cel, jaki mu przy wieca  przy
organizacji 15. rocznicy dzia alno ci – obchody jubileuszowe nie by y jedynie
okazj  do ucztowania i podsumowania do wiadcze , ale sta y si  nast pnym
krokiem w procesie rozwoju i pog biania kontaktów polsko-gruzi skich.

Mimo e Gruzja jest od kilku lat strategicznym partnerem Polski, to
w ród gruzi skich Polaków s ycha  g osy wyra aj ce pewne zawiedzenie
i rozczarowanie wynikaj ce z faktu, i  w adze w Polsce spychaj  na margines
Poloni  w Gruzji, koncentruj c si  g ównie na Polakach na Bia orusi i Ukrainie.
Wynika to oczywi cie z faktu, e w tych krajach Polacy stanowi  wi ksz  si
polityczn , ni  Polacy w Gruzji, ale czy pomoc i uwaga ze strony ojczyzny
powinna by  uzale niona jedynie od tego, e Polacy musz  by  gn bieni
i prze ladowani, aby zwróci  na siebie uwag  rodaków?

Ponadto sytuacj  utrudnia wyga ni cie „Programu wykonawczego” do
„Traktatu o wspó pracy” podpisanego w Warszawie 15 grudnia 2004 r., który
mia  okre lon  dat  ko cow  realizacji (31 grudnia 2007 r.). Jak dot d rozmowy
w sprawie podpisania nowej umowy ci gle si  przed u aj , co hamuje chocia by
wymian  studentów mi dzy uniwersytetami obu krajów. W rezultacie polscy
studenci nie mog  si  stara  o sfinansowanie swojego pobytu w Gruzji
z funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Obecnie zwi zki pomi dzy Polakami a ich rodakami w Gruzji nie s
mocne i za y e. Wynika to oczywi cie z samego charakteru gruzi skiej Polonii,
która jest organizacj  zrzeszaj c  potomków Polaków w pi tym czy szóstym
pokoleniu. Wi kszo  Polaków nie ma wiadomo ci, e daleko na Kaukazie do
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dzisiaj yj  nasi rodacy. Niemniej jednak wydarzenia z 2008 r. pokaza y, e
Polacy potrafi  w sytuacjach tragicznych solidaryzowa  si  z narodem
gruzi skim i przypominaj  sobie o swoich „ubogich krewnych” w tej dalekiej
krainie. Wspó czesne stosunki Polaków w ojczy nie z Polakami na Kaukazie
przybieraj  charakter bardziej spo eczny i polityczny. Organizacje polonijne,
wspierane przez polsk  s u b  dyplomatyczn , Senat RP i Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, mog  poszerza  kr g polsko ci poza granicami
Rzeczpospolitej. Dzi ki temu Polonia gruzi ska prowadzi sw  dzia alno  nie
tylko w ród Gruzinów polskiego pochodzenia, ale i w ród rodowitych Gruzinów,
którzy zafascynowani polsk  kultur  staj  si  jej sympatykami i propagatorami.
Nieoceniona by aby inicjatywa rozszerzania i umacniania tych bilateralnych
stosunków poprzez propagowanie i popularyzacj  gruzi skiej kultury w ród
Polaków, a szczególnie w ród polskich studentów.
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Josefina Aleksik

DZIA ALNO  POLSKIEJ S U BY KONSULARNEJ TRZECIEJ RP
NA RZECZ POLAKÓW W NIEMCZECH

(Z OSOBISTYCH SPOSTRZE E )

Wst p

Transformacja systemowa w Polsce zapocz tkowana w 1989 r. wp yn a
równie  na zasadnicze zmiany na p aszczy nie opieki i kontaktów nad kilkunastu
milionami Polaków yj cych poza granicami kraju. Zmiany te dotyczy y przede
wszystkich charakteru dzia alno ci polskich s u b dyplomatycznych
i konsularnych dzia aj cych na wszystkich kontynentach wiata1.

Do momentu prze omu historycznego zarówno wi kszo  organizacji
polskich i polonijnych, podobnie jak wi kszo  polskich emigrantów udawa a si
do rodzimych ambasad i placówek konsularnych wy cznie w celu za atwiania
spraw formalnych, w tym uzyskania wizy wjazdowej do Polski.

Rz dy III RP zdawa y sobie spraw  jak wielki potencja  intelektualny
i finansowy zawarty jest w 17-milionowej rzeszy polskich emigrantów
rozsianych po ca ym wiecie. Dlatego ju  w 1989 r. zadanie opieki nad diaspor
polsk  zosta o powierzone Senatowi (jak przed wojn ). Izba wy sza by a
wówczas zdominowana przez tzw. stron  solidarno ciow . Taka sytuacja mia a
sprzyja  odbudowie zaufania Polonii – zw aszcza zachodniej, do tej i innych
krajowych instytucji. Dzia alno  polonijna mia a by  te  uwolniona od
powi za  z interesami rz du. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, jak
równie  komisja d/s kontaktów Polonii z Krajem Rady Polonii wiata stara a si
blokowa  dzia ania MSZ zmierzaj ce do podporz dkowania sobie organizacji
polonijnych2. W takiej sytuacji MSZ preferuje kontakty ze rodowiskami
polskimi w krajach emigracji, gdzie umiejscowione s  polskie
przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne i przez nie stara si  wspiera
i wspó pracowa  z polsk  diaspor .

1 Zob. Polonia w Europie. Red. Barbara Szyd owska-Ceglowa, Pozna  1992; Raport o sytuacji
Polonii i Polaków za granic  2009, Warszawa 2009.

2 Problem ten zosta  poruszony na konferencji Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania,
zorganizowanej pod patronatem ówczesnego ministra W odzimierza Cimoszewicza (ur. 1950)
we wrze niu 2002 r. na Uniwersytecie Szczeci skim.
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Krótka historia opieki konsularnej nad Polakami w Niemczech

Sprawy Polaków mieszkaj cych poza etnicznymi granicami kraju
uwa ane by y przez g ówne si y polityczne odradzaj cego si  pa stwa polskiego
za bardzo istotne na d ugo przed faktycznym odzyskaniem niepodleg o ci. Na
terenie Niemiec Departament Stanu nadzorowa  m.in placówk  w Berlinie, która
dzia a a pod nazw  przedstawicielstwa Rady Regencyjnej. W pa dzierniku
1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego wyda a dekret o przekszta ceniu
Ministerstwa Spraw Zewn trznych na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ten
moment uwa any jest przez wielu badaczy za pocz tek organizacji polskiego
MSZ. Oficjalnie Poselstwo Rz du Polskiego w Berlinie rozpocz o dzia alno
w marcu 1920 r. W 1934 r. placówk  podniesiono do rangi ambasady, na czele
której stan  Józef Lipski (1894-1958)3.

Prze omowym etapem w przejmowaniu przez MSZ opieki nad
wychod stwem polskim w Niemczech by a konferencja konsulów polskich
w dniach 22-23 listopada 1926 r. w Berlinie. W obradach tych uczestniczyli
tak e dzia acze Zwi zku Polaków w Niemczech (ZPwN). Wówczas to polska
s u ba zagraniczna d ca do centralnego systemu organizowania ycia Polaków
w Niemczech powierzy a Zwi zkowi Polaków w Niemczech odpowiedzialno
i kierownictwo za ca okszta t polskiej pracy w tym kraju. Pomys  ten, wspierany
przez Poselstwo RP w Berlinie oraz wszystkich konsulatów w Niemczech,
znacz co wp yn  na popraw  stosunków bilateralnych. W rezultacie mo liwe
sta o si  podpisanie uk adu polsko-niemieckiego, zawartego w styczniu 1934 r.4

W okresie mi dzywojennym na terenie Niemiec odby o sie kilkadziesi t
zjazdów konsulów polskich. Ca okszta t ich pracy i wag  problemów
dotycz cych zagadnie  zarówno mniejszo ci jak równie  emigracji polskiej
w Niemczech przedstawiaj  protoko y i sprawozdania z konferencji konsulów
polskich w tym kraju5.

3 „Dziennik Urz dowy MSZ” z 15 grudnia 1934, nr 9, poz. 86. Zob. J. Krasuski, Stosunki polsko-
niemieckie 1919–1932, Pozna  1975; M. Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie 1933-1938,
Pozna  1980; S. erko, Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939, Pozna  1998; B. Drewniak,
Polen und Deutschland 1919-1939. Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit, Düsseldorf
1999; ten e, Polsko-niemieckie zbli enia w kr gu kultury 1919-1939. Studia – szkice – sylwetki,
Gda sk 2005.

4 Zob. J.  Krasuski, Historia Niemiec, Wroc aw 1998; ten e, Polska i Niemcy. Dzieje wzajemnych
stosunków politycznych (do 1932 r.), Warszawa 1989; ten e, Polska-Niemcy. Stosunki polityczne
od zarania po czasy najnowsze, Pozna  2003 (wyd. II uzupe nione, Wroc aw 2009); D. Matelski,
Poljaki w Germanii po le I mirowoj wojny, w: Malcinstweni i etnoreligiozni problemi
w Jugoizto na i Centralna Jewropa mie du dwiema swietowni wojni. Red. Agop Garabedyan,
Sofia 2005, s. 45-74; ten e, Polacy w Niemczech mi dzy wojnami (1919-1939), „Przegl d Nauk
Historycznych”, r. 3, nr 2 (2004), ód  2006, s. 63-94.

5 Zob. szerzej Zjazdy i Konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protoko y i sprawozdania
1920-1939. Opracowali Henryk Cha upczak i Edward Ko odziej, Lublin 1999,..s. 82 – 98;
J Aleksik, Henryk A. C. Malhomme de la Roche (1894-1977). Dyplomata, o nierz, polityk.
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Prac  polskiej s u by konsularnej przerwa a druga wojny wiatowa.
W ostatnich dniach sierpnia i na pocz tku wrze nia 1939 r. wyjecha o z Niemiec
107 polskich pracowników dyplomatycznych i konsularnych, z tego 11 osób
z Ambasady RP w Berlinie6.

Nowy etap w historii polskiej dyplomacji, a zarazem s u by konsularnej,
to lata 1945-1989. Sprawami Polaków pocz tkowo zajmowa  si  Departament
Konsularny, który w 1946 r. przekszta ci  si  w Biuro Konsularne, zajmuj ce si
sprawami ogólnymi i paszportowo-wizowymi. Na przestrzeni lat dokonywano
wielu zmian, zwi zanych z dostosowaniem organizacji centrali do istniej cej
sytuacji mi dzynarodowej. W 1948 r. w okupowanych Niemczech dzia a y tylko
Poselstwo i przy nim Wydzia  Konsularny w Berlinie, dwa konsulaty generalne
w Düsseldorfie i Frankfurcie n/M oraz cztery konsulaty: w Hamburgu,
Hanowerze,  Monachium  i  Rasstatt  oraz  Ambasada  PRL  w  Kolonii  i  przy  niej
Konsulat Generalny 7.

Sytuacja Polaków i Polonii w RFN po 1989 roku

Polskie MSZ od 1991 r. opracowuje Rz dowe Programy Wspó pracy
z Poloni  i Polakami.  S  one przygotowywane co kilka lat, jednak niewiele si
zmieniaj  i obejmuj  prawie te same kwestie, tj. o wiat , kultur , dziedzictwa
narodowego, wspierania kultury polskiej we wszystkich jej aspektach, popierania
dzia alno ci gospodarczej. Natomiast po 2007 r. skupiono si  na emigracji
zarobkowej, która nasili a si  z momentem wst pienia Polski do Unii
Europejskiej. MSZ stara si  wi c nawi za  kontakty z wybitnymi
indywidualno ciami za granic , a tak e lobbuje za nadaniem Polakom
mieszkaj cym w Niemczech statusu mniejszo ci narodowej.

Te wytyczne Rz du III RP w Niemczech realizuj  polska ambasada
i osiem polskich konsulatów generalnych. Placówki te staraj  si  dociera  do ok.
dwóch milionów ludzi z tzw. grupy polskoj zycznej, zorganizowanej w ok. 180
stowarzyszeniach o charakterze kulturalnym, artystycznym i bran owym.

Tak liczna polska spo eczno  w RFN zamieszkuje 16 krajów
zwi zkowych i jest bardzo ró norodna. Na jej struktury wp yw mia y przede
wszystkim czas przybycia poszczególnych imigrantów, ich status maj tkowy,
tradycje regionalne, wykszta cenie czy te  sympatie polityczne.

Bardzo ogólnie mo emy grup  polskoj zyczn  w Niemczech
zaprezentowa  jako – star  emigracj  zamieszkuj c  g ównie tereny Nadrenii-
Westfalii, która jest ju  w du ej cz ci zasymilowana i powoli odchodzi. S

Praca doktorska pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Barbary Piechowiak-Topolskiej
w Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, Rozdzia  IV, s. 121-135.

6 P. ossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej s u by dyplomatycznej,
Warszawa 1992, s. 271.

7 K. Szczepanik, Dyplomacja Polski 1918-2005 – struktury organizacyjne, Warszawa 2005, s.145.
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potomkami Polaków przyby ych do Niemiec jeszcze przed I wojn  wiatow ,
posiadaj  obywatelstwo niemieckie. W 1945 r. szacowano ich liczb  na 150-160
tysi cy. Obecnie w Zag biu Ruhry liczb  tej cz ci polskiej diasporu oblicza si
na kilkadziesi t tysi cy.

Now  emigracj  tworzy y osoby wywiezione w czasie drugiej wojny
wiatowej na roboty, wi niowie i je cy wojenni, a tak e o nierze Polskich Si

Zbrojnych na Zachodzie. W chwili zako czenia dzia a  wojennych grupa ta
liczy a ok. 1,7 mln osób. W 1949 r., kiedy powsta a RFN, przebywa o na jej
terenie jeszcze 113 tys osób posiadaj cych status Dipisa8. Pocz tkowo ta bardzo
pr na i aktywna spo eczno , zwi zana w du ej mierze z Radiem Wolna
Europa,  z biegiem lat utraci a przoduj c  rol  w polskim ruchu organizacyjnym.
W rezultacie po 1980 r. zosta a zupe nie zdominowana przez siln  emigracj
postsolidarno ciow . W wi kszo ci t  fal  imigrantów stanowili ludzie m odzi,
w wieku produkcyjnym, wykszta ceni, energiczni i pe ni zapa u. Utworzyli oni
ok. 100 organizacji, cho  warto doda , e niektóre wykorzystywano nie zawsze
do szczytnych celów9.

Odr bn  grup  w spo eczno ci polskiej przebywaj cych w Niemczech
stanowili tzw. przesiedle cy – Aussidlerzy. W latach 1950-2005 przyby o ich do
RFN ok. 1,5 miliona. Co prawda na podstawie paragrafu 116 niemieckiej
Konstytucji posiadaj  oni narodowo  niemieck , to jednak stanowi  du y
potencja  polskiej, regionalnej tradycji i kultury. Wielu z nich nadal uwa a si  za
Polaków, czego daj  dowody, np. podczas widowisk sportowych.

Po 1989 r. nie dosz o do bli szej wspó pracy wszystkich organizacji
polonijnych w Niemczech. W wielu przypadkach dominuj c  rol  odgrywa a nie
tyle bie ca polityka, co ró ne do wiadczenia, które utrudnia y porozumienie
przedstawicieli emigracyjnych instytucji. W zwi zku z tym funkcj  po rednika
przyj o polskie MSZ. W kwietniu 1998 r. na spotkaniu delegatów
poszczególnych polskich organizacji dachowych w RFN10,  w  siedzibie
Ambasady RP w Kolonii powo ano Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
w sk ad którego wesz y trzy najwi ksze, polskie organizacje dachowe:

1. Kongres Polonii Niemieckiej – powsta  15 lutego 1992 r., za o ony przez
16 stowarzysze  jako dobrowolny zwi zek organizacji polonijnych.
Obecnie skupia w swoich szeregach 25 organizacji, spo ród których
najwi ksz  jest stowarzyszenie bran owe Polskie Towarzystwo
Medyczne, zrzeszaj ce ok. 400 lekarzy;

8 Zob.  szerzej:  G.  Janusz, Polonia w Niemczech, w: Polonia w Niemczech. Historia
i wspó czesno . Red. Albin Koprukowniak i Ryszard Kucha, Warszawa 1995, s. 21-45.

9 Zob.  szerzej:  J.  Górski,  D.  Tymochowicz, Polska emigracja i Polonia w Republice Federalnej
Niemiec i Berlinie Zachodnim. Informator 1981-1989, Warszawa 1990.

10 Organizacje dachowe (tu omówione) skupiaj  w swoich szeregach stowarzyszenia polskie
i polonijne – kulturalne, o wiatowe, bran owe, dzia aj ce na terenie ca ych Niemiec, deklaruj ce
swoj  przynale no  do której  z nich.
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2. Chrze cija skie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i J zyka
Polskiego w Niemczech T.z – powsta o w 1994 r., zrzesza 25 organizacji
dzia aj cych przy Polskiej Misji Katolickiej. Stowarzyszenia te zajmuj
si  g ównie organizowaniem nauki j zyka polskiego i przedmiotów
ojczystych w tzw. szkó kach niedzielnych, w których uczestniczy ok.
600 dzieci. Centrum posiada okaza y o rodek wypoczynkowo-
szkoleniowy w Herdorf-Dermbach. Od 1990 r. wydaje czasopismo
„Nasze S owo”11;

3. Polska Rada w Niemczech – powsta a w 1995 r., zrzesza organizacje
federalne i bran owe na terenie ca ych Niemiec, nale y do niej 106
ró nych stowarzysze 12.

W Konwencie nie znalaz  si  natomiast Zwi zek Polaków w Niemczech
w RFN „Zgoda”. Powsta y w 1950 r. w wyniku roz amu w Zwi zku Polaków
w Niemczech, w 1989 r. by  najliczniejsz  organizacj  polonijn  w RFN. Przez
pi  lat pozostawa  jedynie cz onkiem obserwatorem Konwentu i dopiero
21 listopada 2003 r. oficjalnie wst pi  w jego szeregi. Obecnie organizacja ta
prze ywa g boki kryzys, liczy ok. 300 cz onków, g ównie ludzi starszych,
skupionych w 26 gromadach, posiada Dom Polski w Recklinghausen. Od 1951 r.
wydaje czasopismo „G os Polski”, a tak e zrzesza 12 chórów13.

Do Konwentu nie przyst pi  Zwi zek Polaków w Niemczech T.z. spod
znaku „Rod a” – najstarsza polska organizacja polonijna powsta a w 1922 r.
Zwi zek mo e poszczyci  si  wielkimi tradycjami. W 1938 r. liczy  ok. 100 tys.
cz onków. Przed wybuchem drugiej wojny wiatowej organizacja posiada a
w asne domy, banki, kluby, pras . Zosta a reaktywowana w 1946 r. Zwi zek od
lat prze ywa kryzys organizacyjny i kadrowy. Wprawdzie posiada jeszcze swój
Dom Polski w Bochum i od 1966 r. wydaje gazetk „Ogniwo”, liczy jednak
zaledwie ok. 200 cz onków, o redniej wieku 75 lat14.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech jest symbolem polskiej
jedno ci zwi zkowej. Chocia  rz d polski uzna  go za jedynego reprezentanta
reprezentant Polonii w Niemczech, to strona niemiecka ci gle nie traktuje tej
organizacji zbyt powa nie. Przyznaje pieni dze z bud etu pa stwa niemieckiego

11 Zob. szerzej: J. Aleksik, Polska Misja Katolicka w Niemczech, w: Ze studiów nad polskim
dziedzictwem w wiecie. Red. Leonard Nowak i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wlkp. 2002,
s. 98-107.

12 Zob.  szerzej:  J.  Aleksik, Próby wyj cia z rozbicia organizacji polonijnych w Niemczech,
w: Polacy i Niemcy. P aszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pi ciolecia, Opole
1997, s. 108-114; tej e, Polska Rada w Niemczech. Zwi zek niespe nionych nadzieji,
w: W s u bie Polsce i emigracji Red. Leonard Nowak i Marek Szczerbi ski, Gorzów Wlkp.
2002, s. 139-148.

13 Zob. szerzej: M. Kupczak, Zwi zek Polaków „Zgoda” w RFN (1950-1970), Wroc aw 1983.
14 Zob. szerzej: Polacy spod Znaku „Rod a”. Opracowali: Helena Lehr i Edmund Osma czyk,

Warszawa 1972.
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na polskie projekty tylko na rok i wed ug w asnego uznania, nie zasi gaj c
w ogóle opinii Konwentu. Taka forma dotacji nie pozwala na adne
perspektywiczne dzia ania organizacyjne.

Po dwunastu latach istnienia liderzy Konwentu spotkali si  20 sierpnia
2010 r. w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie i powo ali do ycia nowy,
bardziej reprezentatywny twór: Sta  Konferencj  Przewodnicz cych tzw.
polonijnych central organizacyjnych. Organizacja ta ma by  reprezentacj  wobec
w adz niemieckich, polskich i Unii Europejskiej.

Formy opieki polskiej s u by konsularnej nad Polakami w Niemczech

Ambasada RP w Berlinie i polskie placówki konsularne na terenie
Niemiec s  obligowane do realizacji wspomnianych wcze niej Programów
Rz dowych. Jak wygl da to w praktyce?

Wypowied  swoj  opieram g ównie na w asnych do wiadczeniach,
poniewa  od 1983 r. mieszkam w Niemczech i moje ycie zawodowe oraz
dzia alno  spo eczna by y bezpo rednio zwi zane ze rodowiskiem polskim.
W ci gu tych kilkunastu lat zanotowa am wiele wydarze , w których bra am
bezpo redni udzia .

Kiedy w 1984 r. rozpocz am prac  w Centrum Kultury Europejskiej
w Kolonii, ju  wówczas mie ci a si  tam Ambasada PRL. By o to dla nas
miejsce cz stych wieców i protestów politycznych przeciwko re imowi
w Polsce.

Po przemianach 1989 r. przez kilka lat nikt z ambasady polskiej nie
uczestniczy  w licznych imprezach organizowanych przez nasze Centrum. Nikt
nie próbowa  z nami nawi zywa  kontaktu. Pierwsze próby mia y miejsce
dopiero w drugiej po owie lat 90. XX w., kiedy to na naszych spotkaniach zacz li
pojawia  si  nieliczni przedstawiciele ambasady, ale raczej nieoficjalnie - jako
widzowie i baczni obserwatorzy. Nie by a to adna wspó praca. Pocz tkowo
zacz li my otrzymywa  od ambasady zaproszenia na organizowane tam
uroczysto ci z okazji rocznic i wi t narodowych. My równie  zacz li my
oficjalnie zaprasza  pracowników konsularnych na nasze spotkania. Nawi za y
si  pierwsze kontakty, lody p ka y, zacz o rodzi  si  zaufanie.

Sytuacja zmieni a si  radykalnie po 2000 r. Kiedy w latach 2002-2005,
pe ni am funkcj  wiceprzewodnicz cej Stowarzyszenia „Polonica”w Kolonii,
zna am ju  wielu pracowników kolo skiego konsulatu i zwróci am si  z pro b
o obj cie patronatu nad naszym Chansonfestiwal i wystaw  rze b m.in. polskich
artystów, imprez organizowanych w Deutschlandfunk w Kolonii. Ta du a
polsko-niemiecko-francuska impreza wymaga a wielkiego wsparcia
finansowego, jak równie  pomocy organizacyjnej. Pracownicy kolo skiego
konsulatu u yczyli nam transportu, pokoi go cinnych dla artystów, zorganizowali
wspania y bankiet, promowali nasz  imprez  – pomogli bardzo du o. W czasie
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mojej kilkuletniej kadencji, co roku dostawa am pomoc i wsparcie, tak e
finansowe, od Konsulatu RP w Kolonii. Dzi ki tej placówce mogli my równie
zorganizowa  kilkana cie wystaw polskich artystów w Nadrenii-Westfalii.
W 2005 r., który zosta  og oszony jako: Deutsch-Polnische Jahr, we wspó pracy
Konsulatu RP w Kolonii i Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, zorganizowali my
w maju okaza  wystaw  pt. Polnische Kunat am Rhein.

Pe ni cy w tym czasie swoje funkcje konsul generalny El bieta Sobótka
i attache kulturalny, nie yj cy ju  – Wojciech Jakubowski, Ewa Jakubowska jak
równie  pracownicy administracyjni polskiej placówki, byli dla nas bardzo
yczliwi i pomocni.

W dniach 3-4 grudnia 2010 r. mia a miejsce kolejna edycja
Chansonsfestiwal, organizowana przez istniej ce ju  23 lata polsko-niemieckie
stowarzyszenie „Polonica” w Kolonii. Wprawdzie z wielu wzgl dów wymiar
imprezy jest znacznie skromniejszy, to nadal odbywa si  ona pod patronatem
i przy pomocy polskiego konsulatu w Kolonii.

W Nadrenii-Westwalii polska s u ba konsularna anga uje si  równie
w pomoc i opiek  na p aszczy nie nauki j zyka polskiego i upowszechniania
wiedzy i kultury polskiej. Odbywa si  to zarówno w zaj ciach prowadzonych
przez Chrze cija skie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i J zyka Polskiego,
jak i w sobotnich szko ach parafialnych Polskiej Misji Katolickiej. W dniach
24-26 wrze nia 2010 r. odby  si  w Domu PMK Concordia w Herdorf-Dermbach
ogólnoniemiecki Zjazd Nauczycieli J zyka Polskiego. Ambasada RP w Berlinie
i Konsulaty Generalne RP kilku krajów zwi zkowych w du ej cz ci
sfinansowa y to przedsi wzi cie.

Polska ambasada równie  od 5 lat organizuje ogólnoniemieck
Olimpiad  J zyka Polskiego.

Rok  2010,  jak  na  ca ym  wiecie,  tak  i  w  Niemczech  by  rokiem
szczególnym – Chopinowskim. W RFN rok ten obchodzony jest wspólnie
z rokiem Roberta Schumanna., który po lipskim debebiucie Polaka w swojej
pe nej uznania recenzji m. in napisa Panowie, oto geniusz.

Uroczysto  otwieraj ca obchody, nad któr  patronat obj li ministrowie
kultury obu pa stw Bogdan Zdrojewski i Bernd Neumann mia a miejsce
18 marca 2010 r. w Berlinie. Inauguracyjny koncert Adama Makowicza
i Krzysztofa Trzaskowskiego, pt. „Chopin na dwa fortepiany – klasyka” otworzy
seri  ponad 150 imprez po wi conych yciu i twórczo ci F. Chopina. Koncerty
mia y miejsce w wielu malowniczych zamkach niemieckich miast i miasteczek.
W ród nich znalaz  si  zamek Gracht w Erfstad, do którego przybyli polscy
melomani z Kolonii oraz dalekich stron Niemiec – Monachium, Wissbaden.
W koncercie wzi li udzia  tak e go cie z Brukseli i Katowic.

W dniu 17 pa dziernika 2010 r. Konsulat Generalny RP zaprosi  poloni
bawarsk  na koncert muzyki Chopina w Künstlerhaus w Monachium.
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Nast pnego dnia w Parku Poetów ods oni to pomnik wielkiego kompozytora
projektu Józefa Nowaka, absolwenta Akademii Sztuk Pi knych w Krakowie.

Podkre li  nale y, e powy sze imprezy – tak wa ne dla polskiej
diaspory w Niemczech – organizowa y polskie s u by konsularne.

Kolejn  sfer  dzia alno ci polonijnej w Niemczech wspieranej przez
polsk  s u b  konsularn  jest dzia alno  gospodarcza. Sprawy te le  w gestii
Wydzia  Promocji Handlu i Inwestycji, usytuowany przy Ambasadzie RP
w Berlinie i konsulatach generalnych. Pracownicy wydzia u promuj  polsk
gospodark  w RFN, pomagaj  w nawi zywaniu kontaktów polsko-niemieckich
handlowych, informuj  o targach i wystawach, wspó organizuj  seminaria na
tematy gospodarcze, wspó pracuj  z Forum Polskich Przedsi biorców
i Profesjonalistów oraz niemieck  Industrie und Handelskammer.

W gestii konsulatów le y równie  ca a sfera dzia a  administracyjnych
dotycz cych informacji paszportowych, wizowych, obywatelstwa, prawnych
oraz ruchu drogowego i transportu.

Wnioski

Dzia alno  polskiej s u by konsularnej w RFN jest szeroka i wielo-
p aszczyznowa, ma miejsce w mniejszym lub wi kszym zakresie prawie we
wszystkich sferach ycia Polaków i Polonii w Niemczech. Warto jednak pami ta ,
e pracownicy konsulatów cz ciej docieraj  do grup zorganizo-wanych, ni  do

pozosta ych emigrantów. Z pomocy ich korzystaj  przede wszystkim te
organizacje, które maj  zaanga owanych, pr nych liderów i aktywnych
spo eczników. Wymiar pomocy konsularnej uzale niony jest równie  w du ej
mierze od funduszy jakie rz d polski przeznacza co roku na ten cel.

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech stawia w adzom polskim
i niemieckim wysokie wymagania – da biur, komputerów, mediów, szkó  itp.
Jednak po 12 latach dzia alno ci jest dopiero na etapie powolnej konsolidacji
polskiego ruchu organizacyjnego. Fakt ten jest równie  przyczyn  jego z ej
oceny przez przedstawicieli w adz niemieckich. W Niemczech s  utarte pewne
sterotypy dzia ania i finansowania stowarzysze  wy szej u yteczno ci. Po
powstaniu organizacja powinna przynajmniej przez trzy lata sama si  finansowa
i pokaza  sens i u yteczno  swego istnienia. Nast pnie nale y zdoby  bardzo
dobre rozeznanie dotycz ce finansowania projektów na dany rok, przedstawi
dok adnie opracowany wniosek do odpowiedniego urz du niemieckiego
i wówczas mo na liczy  na dofinansowanie.

Nieustanne utyskiwanie nad asymetri  maj c  miejsce w traktowaniu
mniejszo ci niemieckiej w Polsce i polskiej grupy etnicznej w Niemczech przez
prawie dwadzie cia lat nie przynios o adnych efektów. Dlatego mo e
nale a oby si  zastanowi  nad zmian  form dzia alno ci na takie, które
przekonaj  rz d niemiecki do finansowania polskich projektów.



Dominik Kubicki

POLONIA I EMIGRACJA JAKO NOWY WYMIAR PATRIOTYZMU
Z PERSPEKTYWY TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ

Najpewniej nie odbiega od faktycznego stanu przekonanie, które ch tnie
przywo aliby my jako wst p do niniejszych rozwa a , e dla wi kszo ci
spo eczno ci polskiej do ustrojowej i ekonomiczno-gospodarczej transformacji
z prze omu lat osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XX stulecia emigracja
zazwyczaj kojarzy a si  z negatywnymi emocjami i uczuciami. Oznacza a
w istocie konieczno  opuszczenia ojczy nianej ziemi, a wi c rodzinnego kr gu
najbli szych i wspólnoty s siedzkiej, oraz przymus udania si  w nieznane strony
– i to bardziej z motywu pozazarobkowego. Powy sza uwaga wydaje si
zrozumia a, je li chodzi o sens s owa emigracja czy wychod stwo, gdy
pozostawanie w gronie bliskich na ojczy nianej ziemi stanowi niew tpliwie
mocniejszy moralny argument nad pokus  materialnej syto ci na obczy nie,
wyzwalaj c wol  moralnego przeniesienia i przezwyci enia nawet dotkliwego
okresowego niedostatku1. Takie przekonanie wydaje si  pozostawa  udzia em
sporej cz ci wspó czesnej spo eczno ci Trzeciej Rzeczypospolitej jako pa stwa
cz onkowskiego (od 2004 r.) Unii Europejskiej, drugiej dekady XXI stulecia,
a co najmniej pokolenia ukszta towanego w tradycji kulturowo-religijnej Drugiej
Rzeczypospolitej, stanowi cego zrozumia  mniejszo  spo ecznej struktury
pokole  wspó czesnej Polski2. Oczywi cie, mo na by poczyni  bardziej
miarodajne pod wzgl dem obiektywno ci badania socjologiczne nad zmian
paradygmatu emigracyjnego Polaków pod wp ywem do  upowszechnionej idei
europejskiej integracji. Jednak wydaje si , e powy szego negatywnego odczucia
wobec przymusu wychod stwa nie zmienia nawet wspó czesna mo liwo
emigracji, która zawsze b dzie oznacza  pewien rodzaj kulturowo-spo ecznego
wyobcowania. Wiadomym jest, e dla wi kszo ci Polaków – poza nielicznymi
wyj tkami b d  przywilejami wobec grup specjalistów w okre lonej potrzeb

1 Zachodzi mo liwo , e wraz z up ywem czasu przymusowa emigracja zarobkowa zdawa a si
nabiera  charakteru sta ego pobytu i zamieszkania, zw aszcza od etapu powi kszenia si  rodziny
o w asne potomstwo w warunkach emigracji. Jednocze nie fakt narodzin sprawia , e nabywa a
ona inny charakter dla samych potomków emigrantów.

2 Dopowiedzmy, ju  nieliczne pod wzgl dem ich liczebno ci, a tak e s abe i wzgl dnie raczej
bierne w kszta towaniu wiadomo ci patriotycznej – oczywi cie, w sensie umi owania ziemi
ojczy nianej i przekazywanego w dziedzictwie, wykszta conego nast pstwem pokole , zespo u
kulturowych warto ci wspólnoty narodowej (wielonarodowej).
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rynku unijnego dziedzinie3 – za ka dym razem oznacza w praktyce podj cie
dzia alno ci pracy (zarobkowej) poni ej posiadanych kwalifikacji4 –  nawet,  gdy
jest ona postrzegana z perspektywy UE jako migracji wewn trz-unijnej. Nie
sposób tutaj nie przywo a  sugestywnego i bardzo symbolicznego przyk adu
osoby gen. Stanis awa W adys awa Maczka (1892-1994)5,  który  w  realiach
politycznego uchod stwa zarabia  na ycie prowadz c skromny warzywniak
w powojennej Anglii, pokole  polskich emigrantów zarobkowych z okresu
Polski Ludowej – zw aszcza z lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych XX
stulecia, a tak e po 1989 r.

Jest zrozumia e, e emigracji Polaków i wykszta caj cych si  rodowisk
Polonii nie mo na nie postrzega  z perspektywy idei patriotyzmu. Stanowi ona
bowiem jedyn  mo liwo  uchwycenia zjawiska emigracji w kategoriach
warto ci moralnych. Nadto, jedynie poprzez odniesienie rodowisk polonijnych
do wspólnoty narodu i jego materialno-duchowej kultury mo na rozstrzygn
problem ich to samo ci i autentyczno ci ich jako ci moralnej.

W powy szym kontek cie nie sposób nie podj  analizy zjawiska
przyczyn wyst powania polskiej emigracji. Mo na by podnie  kwesti ,
dlaczego w odniesieniu do spo ecze stw zachodniej Europy nie wyst puje ona
w sposób tak nieprzerwany – gdy  nale y zauwa y , e fakt emigracji trwa od
ponad stulecia – i z ró nym nat eniem, jak w przypadku polskiego
spo ecze stwa. Rozstrzygni cie tak sformu owanego zagadnienia okazuje si
mo liwe na p aszczy nie warto ci moralnych, porz dkowanych ide
patriotyzmu. Oczywi cie, mo na postawi  kwesti  w sposób do  prosty
i banalny – czy udaj cy si  wspó cze nie na zarobkow  emigracj  zdaj  si  mie
Polsk  za nic, e nie chc  uczestniczy  w jej transformacji – przedsi wzi ciu
przecie  decyduj cym o najbli ej i dalszej jej przysz o ci? Czy s  na tyle
wyzbyci z uczu  zwi zywania si  z jej losem, e ju  ich nie obchodzi jej stan?
A mo e sytuacja zdaje si  wygl da  radykalnie odmiennie? Mo e istotnym
powodem emigracyjnym okaza a si  i nadal okazuje ograniczona b d
w niektórych przypadkach wprost adna mo liwo  wp ywu na kszta t

3 Aktualnie, m.in., lekarze, stomatolodzy, protetycy itd., nie potrzebuj cy zbytnio wysokich
umiej tno ci j zykowych w wykonaniu wysokokwalifikowanej us ugi na maj cym na ni
zapotrzebowanie wewn trzunijnym rynku pracy.

4 Niekiedy poza wyuczonym i praktykowanym w kraju zawodem, je li by  on zwi zany z aktywno-
twórczym pos ugiwaniem si  j zykiem ojczystym, do czego przyczynia si  brak wystarczaj cej
znajomo ci j zyka kraju imigracyjnego.

5 Przypomnijmy wa niejsze etapy dokona  genera a St.W . Maczka (1892-1994), który ze wzgl du
na zmiany polityczno-ustrojowe Polski powojennej zmuszony zosta  pozosta  na uchod stwie:
od 1938 dowódca 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej, któr  dowodzi  we wrze niu 1939 r.,
a nast pnie organizator i dowódca 10 brygady kawalerii pancernej we Francji (1940) oraz
w Wielkiej Brytanii – 10 brygady kawalerii zmotoryzowanej (1940–1942) i do 1945 1 Dywizji
Pancernej (ws awionej m.in. w 1944 r. w bitwie pod Falaise), a w latach 1945-1947 dowódca
1 Korpusu Polskiego w Szkocji.
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podejmowanych reform w obszarach lokalnych i regionach, jakie stanowi y ich
yciowe rodowiska?6. Nale a oby zatem rozstrzygn , na ile, w konsekwencji

powy szego, zostali przymuszeni do emigracji sytuacj  braku racjonalnych
perspektyw zaanga owania si  w dzie o przemian pa stwa – oczywi cie,
w wymiarze jednostkowych przypadków?

Zachodzi tak e inna jeszcze mo liwo , w której podj li dramatyczny
wybór emigracji zarobkowej. Za ó my, i  byli powodowani sytuacj  dotkliwego
niedostatku pracy, niedostatecznie wynagradzanej, niewystarczaj cej na
utrzymanie rodziny. W takiej perspektywie zjawisko emigracji i Polonii
przybiera ca kowicie inny wymiar i kategori  moraln . Otó  nie sposób okre la
faktu emigracyjnego o pod o u osobowo-zawodowego niespe nienia si
w warunkach ojczy nianej wspólnoty i spo eczno ci w asnego narodu i pa stwa
jako wykszta caj cej si  nowej kategorii wy szego rz du, za któr  w dobie
obecnej europejskiej integracji pa stw cz onkowskich UE proponuje si
rozpoznanie poczucia to samo ci europejskiej. Z do  sporym
prawdopodobie stwem mo na by za o y , e jest ona mo liwa wtedy i tylko
wtedy, kiedy spe ni si  postulat aktywnego spo ecze stwa obywatelskiego, co
pozwoli mu na twórcze kszta towanie rzeczywisto ci unijnej wspólnoty narodów
i pa stw. Niew tpliwie w tym wymiarze sytuacja jest ca kowicie odmienna
w przypadku spo eczno ci angielskiej i francuskiej czy niemieckiej ni  obywateli
spo eczno ci polskiej, lub szerzej, Europy rodkowej i Wschodniej. Nie chodzi
jedynie o kwestie j zykowe, kiedy w asn  mow  ojczyst  mo na swobodnie
pos ugiwa  si  na poziomie pa stw europejskich7, ale zasadniczo o (statystyczn
w stosunku do liczebno ci w asnego spo ecze stwa) swobod  biznesowego
anga owania si  na poziomie europejskim, czyli krajów cz onkowskich UE
i innych, co przecie  – poza nielicznymi wyj tkami – nie jest mo liwe dla
zdecydowanej wi kszo ci Polaków i prowadz cych w asny lokalny biznes
w Polsce8.

6 Przywo ujemy w tym miejscu wypowied  prof. J. Staniszkis dla „Rzeczpospolitej” z 30 listopada
2010 r. o skomplikowaniu si  debaty nad tym, co jest reform , a co jej nie stanowi, oraz
o pozorowanej przez rz d pasywno ci, gdy „cichaczem wprowadza innowacje, cz sto
niekorzystne dla spo ecze stwa, a na pewno nie poddane debacie”, których konsekwencji nie
b dzie mo na ju  odwróci  (ibidem). Nie sposób nie podnie  w tym e miejscu retorycznego
pytania o mo liwo ci sprzeciwu, jakie mog  by  udzia em poszczególnego cz onka spo eczno ci
polskiej wobec skonsolidowanych ró nych lobby, wspartych organizacyjnie i finansowo, a tak e
wobec silnego sfeudalizowania wszystkich niemal rodowisk Polski po 1989 r. w stosunku do
instancji nadrz dnych. W tek powy szy podejmiemy w zasadniczej perspektywie rozwa a
w próbie nakre lenia moralnej postawy patriotycznej.

7 Zob.  kwestia  angielskiego  jako  j zyka  o  wymiarze  globalnym.  Por.  J.  Krasuski, Wyznaczniki
biegu historii, Wroc aw 2008, s. 212-232.

8 Natomiast powy sze okazuje si  w przewa aj cej mierze mo liwe ze strony Polaków, tkwi cych
na emigracji od d u szego okresu czasu, cz sto sprzed 1989 r. jako przyj tej w niniejszej pracy
cezury mi dzy Polsk -pa stwem bloku sowieckiego, a Polsk -pa stwem ówcze nie aspiruj cym
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  Nale a oby zatem postawi  pytanie o przyczyny swoistego „wycieku
emigracyjnego” – nie przezwyci onego w jego wyst powaniu, a nawet
nasilonego w rozmiarze po przej ciu od realiów „demokracji ludowej” Polski
sprzed 1989 r. do mudnie budowanej Trzeciej Rzeczypospolitej po 1989 r.
Zauwa a si  bowiem, e ów emigracyjny „upust” osób twórczych i yciowo
zaradnych sporo na sposób moralny kosztuje zarówno Polsk , jak i Polaków,
zmuszonych przecie  do wykonywania pracy zarobkowej poni ej swych
zawodowych kwalifikacji. Nale a oby zatem w odniesieniu do emigracji
i rodowisk Polonii zasilanych wspó czesn  fal  emigracji zarobkowej9 podnie ,
czy nie ma adnych szans na odwrócenie niepokoj cego procesu marnotrawienia
umiej tno ci i nabytego wykszta cenia, a tak e tendencji wyczerpywania
spo ecznie twórczych si  narodu? Wydaje si  bowiem, e nie wystarczy
postulowanie niezb dno ci wprowadzenia przewarto ciowa  b d  zmian
prawno-politycznych na p aszczy nie pa stw cz onkowskich UE w sprawie
migruj cych obywateli – zasadniczo z krajów Europy rodkowej i Wschodniej.
S  one, oczywi cie, konieczne w ramach standardów unijnych b d
dwustronnych umów partnerskich – krajów unijnych. I tak, niew tpliwie jest
zrozumia e domaganie si , aby m.in. dotychczasowa asymilacja emigrantów (np.
Polaków w Niemczech), zgodna z prawodawstwem sprzed okresu ukszta towania
si  UE w jej ideale instytucjonalnej wspólnoty pa stw cz onkowskich,
ust powa a w dobie obecnej wspólnoty 27 pa stw cz onkowskich na rzecz planu
europejskiej integracji, któremu odpowiada yby odpowiednie ramy prawne.
Natomiast pytaniem zasadniczym z perspektywy patriotyzmu w kontek cie
emigracji i Polonii w realiach Trzeciej Rzeczypospolitej jest kwestia, czy
pomimo wszystko nie ujawnia ona niepokoj co dramatu kraju ojczy nianego –
przed u aj c tak e na cz onkostwo unijne Polski niedol  rzesz Polaków
w emigracji zarobkowej, zapocz tkowan  dramatem powojennej patriotycznej
emigracji i rodowisk polonijnych wobec ówcze nie narzucanych si  i realiów
„demokracji ludowej” w Polsce po 1944 r. za przyzwoleniem pa stw z tak
zwanej (antyhitlerowskiej) koalicji alianckiej?10.

Niew tpliwie kwestii patriotyzmu w odniesieniu do emigracji i Polonii
Trzeciej Rzeczypospolitej nie zmieni  postulaty odmiennego uj cia tej kategorii
w dobie aktualnych procesów integracyjnych, jak to zdaje si  sygnalizowa
upowszechniane ma o konkretne a niezwykle popularne okre lenie: integracji

do ponownego odnalezienia si  we wspólnocie europejskiego Zachodu, co po 1 maja 2004 r.
sta o si  jej udzia em.

9 Za taki bowiem, poza nielicznymi wyj tkami, nale y uzna  w przewa aj cej mierze obecny
obfity ruch migracyjny – Polaków, a wraz z nimi tak e obywateli z innych krajów
cz onkowskich UE z Europy rodkowej i Wschodniej (w uproszczeniu) – w obecnych
warunkach spo ecznych i gospodarczo-ekonomicznych, wyznaczany etapami dost pno ci do
rynków pracy w poszczególnych pa stwach Zachodu dla emigrantów rodkowo-wschodnich.

10 Zob. J. Krasuski, Tragiczna niepodleg o  Polski 1918-1947, Toru  2007.
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europejskiej. yciowych realiów ekonomiczno-spo ecznych i kulturowych
wspó czesnych obywateli pa stw postkomunistycznych nie rozwi , ani nie
skryj  koncepcje integracyjne. Podstawow  w tym wzgl dzie pozostaje nadal
kwestia spe nienia si  we w asnej wspólnocie ojczy nianej, która podnosi
wa no  idei i kwestii patriotyzmu. Nadto wiadome jest, e w globalizacyjnej
wspó czesno ci kszta tuje si  przekonanie, i  zbyteczne wydaje si  by
odwo ywanie do postaw patriotycznych w nowych realiach europejskiego
bezpiecze stwa i wspólnotowej integracji. Nale a oby jednak rozró ni  ród o
wykszta cania si  takiego przekonania i jego upowszechniania – wobec
rozró nienia spe nienia si  w stabilnym spo ecze stwie obywatelskim,
a niespe nieniem si  we w asnej ojczy nianej wspólnocie. Nie wydaje si
mo liwe, aby integracja europejska oznacza a dla wszystkich taki sam koncept
moralno-polityczny. Jednocze nie warto zauwa y , e Zachód nie zna
w zasadzie poj cia patriotyzmu i postawy moralnej w sensie, jak jest to
okre lenie u wiadomione w kulturze kr gu spo eczno ci rodkowo-
i wschodnioeuropejskich. Czy by my w establishmencie politycznym krajów
cz onkowskich UE pos ugiwali si  odmiennymi „ wiatami” (koncepcjami)
odniesie  i warto ci kulturowych? Czy by niedostatecznie dojrza e pod
wzgl dem praktyki politycznej i przy znikomej znajomo ci w asnej kultury elity
rodkowo- i wschodnioeuropejskie nie by y w stanie wypracowa

konstruktywnych, korzystnych rozwi za  i wizji politycznej integruj cej si
wspólnoty pa stw europejskich z rozpoznaniem godnego w niej miejsca dla
reprezentowanej przez siebie spo eczno ci pa stwowej?

Na skutek odmiennych dziejów ni  wspólnoty narodów i kraje Europy
rodkowej i Wschodniej, rodowiska polityczno-ekonomicznych elit zachodniej

Europy s dz , i  w koncepcji patriotyzmu chodzi o negatywn  stron  tego, co
okre la si  mianem nacjonalizmu. Natomiast wydaje si , e b d c zbytnio
zapatrzonymi we wzorzec gospodarki kapitalistycznej oraz idea  demokracji
liberalnej wspó czesnego Zachodu postkomunistyczne spo eczno ci
rodkowoeuropejskie wraz z nowo ukszta towanymi politycznymi elitami swych

krajów w pewnym sensie nadal pozostaj  niezdolne rozezna  warto ci
patriotyzmu, jaki wykszta cony zosta  w ich w asnej tradycji kulturowej. Mo na
w sporym uproszczeniu przyj , i  pod presj  konieczno ci przeprowadzenia
wielow tkowych transformacji spo eczno ci postkomunistyczne11 przesun y
niektóre z nich na realizacj  w pó niejszym terminie, godz c si  z now  sytuacj .
Jednocze nie wobec braku rozwi zanej moralnej kwestii w asnej przesz o ci
próbuj  zamiast dotychczasowego patriotyzmu, bardziej akcentowa  europejsk
to samo  – podpowiadan  ze strony establishmentu politycznego europejskiego
Zachodu jako nadrz dn  warto  moraln .

11 Powy sze nie wyklucza równie  presji w asnych rz dów o ró nych orientacjach politycznych,
osadzonych na hermetycznych rodowiskach w asnych partii politycznych b d  wykszta canych
liderach politycznych.
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Jednocze nie doba europejskiej integracji zaowocowa a swobodn
migracj  ludno ci w ramach pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. Po ród
emigrantów z krajów dawnego bloku wschodniego do pa stw stabilnych
gospodarczo i ekonomicznie zapewne wielu motywuje si  szybkim uzyskaniem
pragmatycznych yciowych korzy ci z cywilizacji dobrobytu ni  d ugim
oczekiwaniem na pozytywne rozstrzygni cie wdra anych transformacji
ustrojowo-gospodarczych w asnych krajów. W gronie emigruj cych najpewniej
znajduje si  tak e wielu zawiedzionych jako ci  wdra anych reform. Decyduj c
si  na wybór pobytu za granic  pod presj  moralnej nijako ci, jaka wykszta ci a
si  w wi kszo ci tych e postkomunistycznych spo ecze stw, które – co
nale a oby zauwa y  – zasadniczo nie poradzi y sobie z dekomunizacj 12, b d
te  nie dostrzeg y konieczno ci rozdzia u mi dzy sfeudalizowan  demokracj
ludow , w obr czy ideologicznego my lenia, scentralizowanej gospodarki,
a rzeczywisto ci  wolno ci spo ecze stwa obywatelskiego.

Niezale nie jednak od rozstrzygni cia powy szego dylematu konieczna
wydaje si  refleksja nad przyczyn  pewnego niedowarto ciowania patriotyzmu
Polaków w realiach europejskiej integracji i wyra ania nowej migracyjnej
rzeczywisto ci w kategoriach to samo ci europejskiej. Czy zatem patriotyzm
znoszony jest przez europejsk  to samo ? Czy to samo  europejska faktycznie
wyklucza patriotyzm narodowy, pa stwowy, regionalny b d  lokalny w asnego
Heimat-u? Jaka jest relacja pomi dzy obu warto ciami etycznymi?

Oczywi cie nie jest mo liwe rozwa anie powy szego w spo eczno-
politycznej pró ni, bez konkretnych odniesie . Dlatego te  zale no  pomi dzy
obu warto ciami podejmiemy na przyk adzie spo eczno ci Trzeciej

12 Powrócimy do tego w tku w zasadniczej cz ci refleksji. Natomiast chcieliby my zauwa y , e
dominuj cy problem zdaje si  stanowi  kwestia zjawiska nas czenia spo eczno ci –
spo ecze stwa w jego strukturze nak adaj cych si  warstwowo pokole , od wiekowo
najstarszego do m odych, kszta towanych mentalno ci  wspó czesno ci – destruktywn
(w uproszczeniu) „ideologiczno ci ”, a tak e zbytniego nas czenia stosunków spo ecznych
wykszta conym w dobie „demokracji ludowej” sfeudalizowaniem, powodowanym
centralistyczno-biurokratyczn  struktur  re imu o charakterze totalitarnym. Czy przypadkiem nie
zosta a przekroczona pewna miara, poza któr  tkanka spo eczno-biologiczna nie jest ju  w stanie
podnie  si  do stanu normalno ci spo ecznej? Czy w odniesieniu do spo eczno ci
posttotalitarnych nie zachodzi w pewnej mierze podobne zjawisko do sugestywnego przyk adu
osoby uczestnicz cej w pojedynku na mier  i ycie, kiedy pomimo, e zwyci y  i zabi
miertelnego wroga, to jednak miertelnie ranny, wykrwawiaj c si  z otrzymanych ran, nie ma

przed sob  adnej przysz o ci – i tak pozostaje skazany na powolne umieranie? Czy powy sze
mo e by  udzia em spo eczno ci postkomunistycznych – zbytnio nas czonych zgubn
ideologiczno ci  i zbytnio sfeudalizowanych uk adem relacji w strukturze spo ecznej,
wzmocnionym falstartem prywatyzacyjnym, kiedy nomenklaturowe rodowiska
postkomunistyczne mia y bardziej u atwiony dost p do przejmowania tzw. „inwestycyjnych
k sków” czy maj tku pa stwowego po znikomej warto ci (w uproszczeniu), czerpi c w nowych
realiach gospodarki rynkowej z uzyskanego maj tku dodatkowy presti  i walor stabilno ci
materialnej wobec zmuszonych do intensywniejszej zarobkowej pracy innych warstw
spo ecznych – np. nauczycieli, kadry uniwersyteckie itd.?
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Rzeczypospolitej i nadal funkcjonuj cych w jej rzeczywisto ci silnych ruchów
migracyjnych zasilaj cych dotychczasowe rodowiska polonijne w pa stwach
euro-ameryka skiego Zachodu, a tak e w odleg ej Australii.

Nale y podkre li , e powy sza refleksja jest tak e donios a
z perspektywy integracji europejskiej. ycz c jej by unikn a ona niepowodzenia
koncentrowaniem si  wy cznie na problemach gospodarczo-ekonomicznych
i polityczno-militarnych, zaniedbuj c dowarto ciowania wymiarem kulturowo-
spo ecznym, niew tpliwie najwa niejszym, je li chodzi o integracyjny cel.

1. Debata o ró nicy kulturowej jako przejaw postaw patriotyzmu
osadzonego na kr gu kulturowym Slavia Latina

Okres transformacji ostatniej dekady XX stulecia – zarówno ze strony
pa stw cz onkowskich ówczesnej Dwunastki i samej instytucji Wspólnoty
Europejskiej (Communauté Européenne), jak i ze strony poszczególnych pa stw-
kandydackich z by ego bloku wschodniego13 wywo a  liczne refleksje dotycz ce
Europy i jej spo eczno ci. Zró nicowanych pod wzgl dem narodowym
i pa stwowym, wobec zarysowuj cej si  mo liwo ci integracji z krajami
postkomunistycznymi, poszukuj cymi po upadku re imu komunistycznego
Zwi zku Sowieckiego stabilnej wspólnoty politycznej oraz mo liwo ci
wydobycia si  z tragicznej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, spowodowanej
funkcjonowaniem w dotychczasowym systemie zale no ci hegemonialnej na
bazie ideologii marksistowsko-leninowskiej. W naturalny sposób zosta y
wykorzystane idee zjednoczeniowe, do których odwo ywano si  formu uj c
wspó czesne wizje integracji14. Ograniczymy si  do koniecznego nie tyle
zaw enia, co sumarycznego uproszczenia tych e stanowisk. Otó , z jednej
strony zachodnioeuropejskie rodowiska intelektualne zdawa y si  wyra a
pogl d (mo liwy do poni szego wyartyku owania w do  sporym uproszczeniu),
e to co zazwyczaj okre la si  mianem Europy stanowi w istocie ide

kszta towan  wci  na nowo przez kolejne epoki i pokolenia mieszka ców

13 Dopowiedzmy, po wykszta ceniu si  w Polsce pierwszego nie w pe ni komunistycznego rz du
w 1989 r., wydarzenia o sporej symbolice z jesieni tego  samego roku, jaki okre la si  mianem
upadku muru Berli skiego, a zw aszcza po bezprecedensowej decyzji kierownictwa Zwi zku
Sowieckiego o likwidacji komunizmu w 1991 r., zob. J. Krasuski, Europa mi dzy Rosj
i wiatem Islamu, Toru  2005; ten e, Germa sko-roma ska Europa Zachodnia po drugiej
wojnie wiatowej, Toru  2008; ten e, Polska-Niemcy. Dzieje stosunków politycznych od zarania
po czasy najnowsze, Wroc aw 2009.

14 Nale y oczywi cie pami ta  o wcze niejszych stanowiskach intelektualnych – wielkich twórców
i my licieli XX stulecia, jak np. T.S. Eliota, który w 1947 napisa : „nowa jedno  mo e
wyrosn  tylko ze starych korzeni: chrze cija stwa i j zyków klasycznych, które s
dziedzictwem wszystkich Europejczyków” (za: A. W. Miko ajczak, aci ska to samo
S owia szczyzny, w: Idee wspólnotowe S owia szczyzny. Red. A.W. Miko ajczak, W. Szulc,
B. Zieli ski, Pozna  2004, s. 10).
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wspólnego terytorialnie kontynentu15. Natomiast z drugiej strony poszczególni
przedstawiciele rodowisk naukowych z Europy rodkowej i Wschodniej
podnosili konieczno  uwzgl dnienia istnienia archetypów cywilizacyjnych.
Stanowi yby one pod o e samego procesu poszukiwania europejskiej to samo ci.
Inaczej, postulowano uwzgl dnienie twórczego dualizmu w spojrzeniu na
dziedzictwo kulturowe Europy, czyli zauwa enie s owia skiej Latinitas (Slaviae
Latinae) jako stanowi cej rodzaj duchowej wspólnoty, która w dziejach
wyró nia a si  na tle Latinitatis zachodnioeuropejskiej – dualizmu, który z kolei
przeciwstawia w tradycji europejskiej wielo  etniczno-kulturow  jedno ci
zakorzenionej w archetypach grecko-rzymskiego i chrze cija skiego dziedzictwa
Europy16. Ujmuj c powy sze jeszcze w inny sposób nale a oby podnie , e idee
zjednoczeniowe S owia szczyzny mo na by stre ci  w postulacie uwzgl dniania
w rodowiskach decyzyjnych pa stw zachodnioeuropejskich ró nicy
cywilizacyjnej narodów i krajów Europy rodkowo-Wschodniej w odniesieniu
do spo ecze stw pa stw Europy Zachodniej17.

Nietrudno zrozumie , e w procesie integracyjnym krajów
postkomunistycznych chodzi o przedstawicielom krajów Europy rodkowo-
Wschodniej zarówno o docenienie ich dziejów, jak równie  wykszta cenia
w asnej kulturowo-narodowej to samo ci. Z perspektywy kryterium
ekonomiczno-gospodarczego zdaje si  by  ono prawie niezauwa alne –
zw aszcza, e materialny niedostatek spo eczno ci krajów bloku wschodniego
wykszta ci  niebezpieczne dysproporcyjne ci nienie pomi dzy ekonomiczno-
gospodarczym centrum Europy i jego obrze em, powoduj ce w ludno ci tych e
krajów wol  naturalnej emigracji zarobkowej i innej18.

15 Por.  G.  Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, to samo , rzeczywisto , t um. B. W odek,
Warszawa-Kraków 1999.

16 A.W. Miko ajczak, aci ska to samo  S owia szczyzny…, s. 9-15.
17 Por. J. K oczowski, M odsza Europa. Europa rodkowo-Wschodnia w kr gu cywilizacji

chrze cija skiej redniowiecza, Warszawa 1998.
18 Wspó cze nie podnosi si  tak e determinuj c  rol  kryterium demograficznego. Otó  przyjrzenie

si  szacunkowej g sto ci zaludnienia oko o roku 1000 (por. M. Ma owist, Wschód i zachód
Europy w XIII-XVI w. Konfrontacje struktur spo eczno-gospodarczych, Warszawa 1973, s. 20)
pozwala na uchwycenie pewnych zale no ci. Zauwa a si , e zwarta elipsoidalnie po a
terytorium rozci gaj cego si  od Palermo, poprzez Neapol i Antwerpi , a  do Londynu – co
odpowiada terytorium W och, pó nocnej i po cz ci po udniowo-wschodniej Francji,
Niderlandom, zachodnim i po cz ci po udniowym Niemcom, po udniowej Anglii – stanowi y
niezmiennie od XIV stulecia a  po wspó czesno  prze omu stuleci XX i XXI stosunkowo do
g sto zaludniony obszar, poszerzony o Szwajcari  i Szwecj . Czy by wi c w kategoriach
pó obrze y w stosunku do obszaru centrum nale a o postrzega  wydarzanie si  dziejów
spo ecznych oraz ekonomiczno-gospodarczych i kulturowych po obu stronach tego  g sto
zaludnionego obszaru, a wi c po udniowej Francji, Hiszpanii, Portugalii, Brandenburgii, Czech,
W gier i Polski? Konsekwentnie, czy by nale a o uchwyci  Skandynawi , Litw , Rosj
i Ba kany jako najbardziej zewn trzn  stref  obrze y wyró nionego demograficznego centrum?
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Spróbujmy zauwa y , e ju  na tym etapie debaty o europejskiej
integracji i to samo ci w ramach wykszta conej instytucjonalno ci Unii
Europejskiej – mo na by dostrzec postaw  ró nicuj c  rodowiska
zachodnioeuropejskie i rodkowo-wschodnioeuropejskie. Postawy mo na
bowiem rozró ni  kwesti , na ile owe upominanie si  o w a ciw  interpretacj
w asnych dziejów wynika z postawy naukowej dociekliwo ci, a na ile z postawy
szeroko poj tego patriotyzmu ze strony spo eczno ci m odszych cywilizacyjnie,
wyartyku owywanego w ramach debaty na poziomie europejskim? Przecie  nie
trudno zauwa y , e naukowa obiektywno  nakazywa aby raczej rodowiskom
naukowym Zachodu podnoszenie historycznego faktu przekazania przez
Bizancjum swej kultury S owianom po udniowym i wschodnim. W tym samym
czasie Zachód rozpocz  chrystianizacj  Europy rodkowej i Pó nocnej. Czy by
zatem osadzanie si  w intelektualnej kulturze cywilizacyjnego centrum
(gospodarczo-ekonomicznego) zdawa o si  odmiennie determinowa  kryteria
naukowej oceny przesz o ci zachodnioeuropejskich o rodków badawczych
i rodowisk naukowych krajów m odszo ci cywilizacyjnej? Czy by wszcz ta
i rozpocz ta debata naukowa nie wyrasta a z poczucia patriotycznego odnoszenia
si  do w asnych dziejów narodowych i kulturowych? Inaczej, czy by wi c
powy sza postawa intelektualna, osadzaj ca si  na do wiadczeniu to samo ci
narodowej i kultury w asnego j zyka, nie stanowi a pewnego rodzaju zapowiedzi
nowego wymiaru patriotyzmu na poziomie integruj cej si  Europy?19.  Czy  te
postawy mo na kwalifikowa  (na poziomie debaty o jako ci i etapach
europejskiej integracji) jako wynikaj ce z poczucia patriotyzmu b d  jako
osadzaj ce si  na swoistym patriotyzmie kr gu m odszo ci cywilizacyjnej?
Wreszcie, czy mo na w dobie europejskiej integracji postrzega  patriotyzm
w sensie dzia a  umo liwiaj cych wykszta canie koniecznych warunków, aby
nie dokonywa a si  i nie zachodzi a alienacja spo eczna i obywatelska
poszczególnych cz owieczych podmiotów? A w konsekwencji erozja moralno-
aksjologiczna spo eczno ci?

Chcieliby my okre li  g ówn  perspektyw , w której zawarli my
rozwa ania o zasadniczych kwestiach Polonii i emigracji polskiej w dobie
Trzeciej Rzeczypospolitej. Otó  szacuje si , e w ostatnich dwóch dekadach

19 Konsekwentnie, nale a oby zatem rozwa y , czy mo na mówi  o patriotyzmie na poziomie
integracji europejskiej? Czy – w stosunku do powy ej wyartyku owanych rozwa a  dotycz cych
spe nienia si  we w asnej wspólnocie spo eczno-kulturowej – wymóg patriotyzmu stanowi
warunek konieczny, pozwalaj cy na dojrza e kszta towanie zintegrowanej wspólnoty
europejskich narodów kulturowych? A poniewa  równie  dostrzegli my, e w pewnym sensie
patriotyzm pojawia si  w p aszczy nie europejskiej jako pewna warto  (tak e w sensie twórczej
postawy badawczej) w kontek cie prawdy historycznej, nale a oby postawi  konsekwentnie
tak e badawcze pytanie, w jakim sensie pojawia si  ów patriotyzm w wymiarze europejskim?
Oraz, jaka jest jego relacja w odniesieniu do idei patriotyzmu i moralnej postawy patriotycznej
na poziomie pa stwa, narodu, spo eczno ci ma ej ojczyzny (Heimat-u), lokalno ci czy
europejskiego regionu?
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minionego stulecia wyemigrowa o z Polski do Niemiec oko o 840 tysi cy
obywateli polskich20.  Od przyst pienia pa stwa polskiego do Unii Europejskiej
nast pi a fala emigracji Polaków na Zachód, której wielko  na 2010 r. szacuje
si  na oko o ponad pó tora miliona osób. Zasadniczym okazuje si  zatem pytanie
– jak powy sza liczba emigruj cych Polaków wp ynie na najbli sz  przysz o
Trzeciej Rzeczypospolitej i jej funkcjonowanie w strukturach unijnych.
Wiadomym jest, e o ile w globalnej perspektywie dokonuj ce si  aktualnie
przej cie do epoki informacyjnej pozostaje niew tpliwie wyzwaniem dla
wszystkich spo eczno ci zglobalizowanego wiata, o tyle trudno ci spo ecze stw
krajów Europy Zachodniej zdaj  si  wskazywa  na zwielokrotnione trudno ci
i wyzwanie wobec spo ecze stw postkomunistycznych. W wi kszym stopniu ni
krajom Europy Zachodniej zagra a im sprowadzenie do roli pó peryferii
globalnego wiata, b d cym konsekwencj  zagubienia intelektualnego,
duchowego i politycznego. Jak zatem emigracja osób twórczych, aktywnych
i yciowo zaradnych – gdy  takimi cechami musz  zasadniczo charakteryzowa
si  funkcjonuj cy zawodowo i zamieszkuj cy Polacy w pa stwach zachodniej
cz ci Europy – mo e zawa y  na sukcesie transformacji gospodarczo-
ekonomicznych, czyli zwi kszaniu potencja u ekonomiczno-intelektualnego
polskiej spo eczno ci i wykszta caniu – z jednej strony – dojrza ego
spo ecze stwa obywatelskiego, za  – z drugiej – spo ecze stwa informacyjnego?

Jednak pytania nie ko cz  si  na powy szym. Czy mo na w ogóle
postrzega  rol  emigracji i Polonii w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej we
wspomo eniu wysi ku kraju macierzystego w powy szym procesie, który
w warunkach globalizacji staje si  udzia em wszystkich spo eczno ci regionalno-
lokalnych i narodowych? Czy nale y emigracj  z lat Trzeciej Rzeczypospolitej
i kszta towane przez ni  nowe rodowiska Polonii, a w pewnym sensie zasilaj ce
dotychczas istniej ce wspólnoty Polonii, postrzega  wy cznie jako
destabilizacj  rozwoju transformacyjnego Polski i jej spo eczno ci, czyli
rozumie  jako w sporej cz ci ubytek osób twórczych, kompetentnych
zawodowo?

W pewnym sensie jest to bowiem kwestia rozumienia patriotyzmu jaki
wspó czesne warunki kszta tuj  poprzez europejsk  integracj  w kontek cie
mondializacji. Niew tpliwie zatem jedynie pytaniem retorycznym wobec
spo eczno-kulturowego i ekonomiczno-gospodarczego niespe nienia cz ci
rodkowo- i wschodnioeuropejskich spo eczno ci zdaje si  pozostawa  kwestia,

czy pewnego rodzaju substytutem patriotyzmu b d  jego alternatyw  mog  sta
si  nowo wykszta cane to samo ci w tym, co wydarza si  wspó cze nie
w realiach Unii Europejskiej, licz cej 27 pa stw cz onkowskich, i nastawionej na
dalszy integracyjny rozwój, czyli w czasach transformacji europejskich?

20 Por. J. Schmidt, Nowe to samo ci w czasach transformacji europejskich. Imigranci z Polski
w Niemczech, Pozna  2009.
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Niezale nie od powy szego problemem pozostaje dynamika pomi dzy
cywilizacyjnym centrum europejskiego Zachodu a jego obrze em. Najpewniej
jest ona tak e udzia em innych kontynentalnych mateczników cywilizacyjnych,
a poniewa  wiat ludzkich spo ecze stw w dobie zjawiska globalizacji pozostaje
gospodarczo i ekonomicznie po czony oraz informacyjno i komunikacyjnie
zwarty, wi c zdaje si  wykszta ca  naturalne zdynamizowanie pomi dzy tymi
matecznikami cywilizacyjnymi d ce do uzyskania globalnej dominacji przez
jedno z nich w stosunku do innych. Wydawa  by si  mog o zatem, e potrzebna
by aby naturalna konsolidacja spo eczno ci europejskiego Zachodu. Jednak
kwesti  pozostaje model takiej konsolidacji, czy dokona si  ona w ramach
unijnej integracji, czy te  w oparciu o inny projekt – np. uwzgl dniaj cy Rosj
jako surowcowe mocarstwo21. Sprawa ta jednak pozostaje w gestii polityków
i ich kr gów doradczych. Nie zmienia to jednak konieczno ci podj cia
wielosektorowych transformacji przez postkomunistyczne pa stwa cz onkowskie
UE. Nale y jednak pami ta , i  obracamy si  w sferze teoretycznych rozwa a ,
zak adaj c z jednej strony, e rynki funkcjonuj  w sposób doskona y (na wzór
teoretycznych konceptów), zgodnie z uproszczonymi modelami, a wi c
konkurencj  i informacj , a tak e wyborem najlepszych koncepcji rozwoju.
Z drugiej strony, e wypracowywane i proponowane na politycznym forum
projekty integracyjne zdaj  si  by  najbardziej korzystne (dla wszystkich
spo eczno ci pa stwowych) i optymalne. Problem zdaje si  polega  na
mechanizmie wielopoziomowego naturalnego naboru kompetencyjnych kadr
establishmentu politycznego, który w podlegaj cym zmianie zakresie nie jest
uwolniony od niedoskona o ci swoistego „wsysania” w elity w adzy osób
moralnie niepo danych22. Jest ono w równiej mierze udzia em spo eczno ci
cywilizacyjnie stabilnych i rozwini tych oraz pozostaj cych na drodze przemian.
Ró nic  pozostaje nat enie tego zjawiska – mniejszego dla spo ecze stw
cywilizacyjnego centrum europejskiego Zachodu i bardziej nat onego
w odniesieniu dla przechodz cych od gospodarki komunistycznej do gospodarki
rynkowej.

21 Zob. D. Matelski, Dziedzictwo kultury jako element Partnerstwa Wschodniego w polityce
Trzeciej Rzeczypospolitej, w: Wspólne czy osobne? Miejsca pami ci narodów Europy
Wschodniej. Red. Wojciech leszy ski, Bia ystok 2011.

22 Za ó my, e kompetentny w swej dziedzinie wybitny specjalista moc  swego wp ywu w kr gach
rodowisk w adzy b d  uzyskanego presti u upowszechnia osobiste (np. skrajnie spo eczne)

przekonania, w których nie jest w adny pod wzgl dem kompetencji, b d  przekraczaj c swe
uprawnienia i kwalifikacje wp ywa na wybór okre lonych perspektyw rozwoju spo eczno ci. Nie
sposób wykluczy  takich mo liwo ci. Konieczne jest zatem postrzeganie poza doskona o ci
modeli intelektualnych.
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2. Konsekwencje uproszcze  transformacyjnych wobec rozwoju ludzkich
spo eczno ci w napi ciu pomi dzy cywilizacyjno-kulturowym centrum

a jego obrze em b d  peryferiami

Szczup o  miejsca na refleksj  nie pozwala szerzej rozwin
nieuniknionego, jak si  zdaje, faktu rozwoju ludzkich spo eczno ci
w nieprzezwyci alnym kulturowo napi ciu pomi dzy cywilizacyjno-
kulturowym centrum a jego bliskim obrze em i peryferiami. Ewolucyjne
nast pstwo wykszta caj cych si  centrów cywilizacyjnych, ulegaj cych
przekszta ceniom i przenosz cych si  z jednych terytorialnych lokalno ci na
inne, zdaje si  by  zjawiskiem determinuj cym ludzkie dzieje w ich
nast pstwach pokole 23. Rozwa aj c aktualne dysproporcje rozwoju
ekonomiczno-gospodarczego oraz kultury spo ecznej i politycznej spo ecze stw
pa stw cz onkowskich UE, a szerzej spo ecze stw Europy Zachodniej
i spo eczno ci krajów postkomunistycznych Europy rodkowej i Wschodniej nie
sposób nie zwróci  uwag  na ca o  dziejowego procesu, jaki rozci ga si
w pewnej mierze tak e na wspó czesno .

róde  wspó czesnych dysproporcji cywilizacyjnych nie sposób nie
dostrzega  w samych pocz tkach wykszta cania si  kulturowo-cywilizacyjnego
Zachodu. Konieczne jest przywo anie – na tym etapie refleksji – faktu, e kiedy
za Zachodzie wykszta ci a si  nowa chrze cija ska oikoumene,  która zdo a a si
od czy  od wiata ze rodkowanego wokó  Konstantynopola – Nowego Rzymu,
to  na  przestrzeni  swych  dziejów  Europa  sk ada a  si  z  wielu  stref  o  ró nym
poziomie rozwoju. Czynnikiem determinuj cym by o funkcjonowanie
francuskich i angielskich monarchii na starych fundamentach cywilizacji
Imperium Romanum. Uwa niejsze spojrzenie historyka ka e równocze nie
dostrzec, e poszczególne ponad plemienne wspólnoty S owian z terytorium
pomi dzy ab  a Bugiem czy etniczna wspólnota Madziarów (W grów) nie
wykazywa y zbytniego opó nienia w formowaniu si  jako królestwa (np. polskie
i w gierskie) w stosunku do swych ówczesnych wzorców, czyli dawnych
królestw wizygockich frankijskiego Zachodu, kiedy od X stulecia stawa y si

23 Niech wystarczy zauwa enie, e frankijski Zachód (nale y pami ta , e renesans karoli ski
z czy  nazw  Europy z formuj cym si  kr giem zachodnim, której spo eczno , okre lana jako
Christianitas b d Res Publica Christiana, wyra nie ró ni a si  od spo eczno ci bizanty skiej)
ust powa  pod wzgl dem cywilizacyjnym ówczesnemu Bizancjum oraz ówczesnemu wiatu
arabskiemu, ekspansywnie zak adaj cemu sw  struktur  administracyjno-polityczn  kalifatów
i królestw wokó  basenu ródziemnomorskiego. Nadto nale y pami ta , e Bizantyjczycy
niszczyli dziedzictwo kultury greckiej i, e gdyby nie Arabowie, którzy t  kultur  uchronili przed
zniszczeniem, a w pewnym sensie przechowali, a nast pnie przekazali wykszta conym
królestwom wizygockim ówczesnej Europy IX stulecia, to najpewniej nie by by mo liwy
niezwyk y cywilizacyjny wzrost redniowieczej Christianitas inspirowany idea em greckich
poleis w stuleciach XII i XIII.
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cz ci  redniowiecznej Christianitas – europejskiej wspólnoty i europejskiej
cywilizacji24.

W modelu stosowanym w historii politycznej i spo eczno-gospodarczej –
obowi zuje zasada, e kryteriów ilo ciowych nie da si  przetransponowa  b d
zastosowa  do kwestii zwi zanych z kultur , chocia  istnieje niew tpliwa pewna
zale no  pomi dzy stopniem rozwoju spo eczno-gospodarczego a dorobkiem
kultury25. Jednak z pewno ci  perspektywa centrum-jego obrze e jest pomocna
w zrozumieniu niektórych mechanizmów ekonomiczno-gospodarczych
i politycznych, a tak e spo ecznych i postaw moralnych poszczególnych grup
spo ecznych, a nawet podmiotów cz owieczych.

Wykszta caj ce si  w sposób naturalny zró nicowanie pomi dzy
cywilizacyjno-kulturowym centrum a jego obrze em powoduje jednocze nie
tendencj  dogonienia spo ecze stw o wysokim rozwoju ze strony wspólnot
narodowo-pa stwowych cywilizacyjnych peryferii. Czy konieczne jest
ilustrowanie powy szego otwarciem si  Rosji za cara Piotra Wielkiego i jego
nast pców oraz zapocz tkowanej i realizowanej okcydentalizacji? Oczywi cie
nie wszystko mo na t umaczy  teori  modernizacji, lecz z pewno ci  d enie do
modernizacji mo e powodowa  pewne napi cia kulturowo-spo eczne
i wykszta ca  zrozumia e uproszczenia polityczno-gospodarcze. Nie jest zatem
wykluczone, e niekiedy fascynacja sta ym d eniem ku modernizacji mo e
doprowadza  do nadmiernych uproszcze , a nawet wypacze . Otó , odnosz c
powy sze do obecnej sytuacji integracji europejskiej, czy nie nale a oby
postrzega  narzuconych przez dominuj ce mocarstwa gospodarczo-ekonomiczne

24 Jednocze nie nale a oby pami ta  o podziale wiata s owia skiego, jaki nast pi  w wyniku
nap yni cia chrze cija stwa z dwóch centrów – Rzymu i Bizancjum (po cz ci), co w cz ci
podnie li my we wst pie. Odmienna na Zachodzie i na Wschodzie recepcja dziedzictwa
antycznego spowodowa a zjawisko podwójnej rzymsko- aci skiej i grecko-bizanty skiej
identyfikacji. Dopowiedzmy, konsekwencje religijno-kulturowego podzia u S owia szczyzny,
a jednocze nie wch oni cia staro ytnego dziedzictwa przez poszczególne kultury narodowe
wykszta caj cych si  o rodków w adzy wraz ze wiadomo ci  przynale no ci b d  do
aci skiego, b d  do grecko-bizanty skiego kr gu kulturowego, uwidaczniaj  si  na przyk adzie

Polski i Rosji. Równie  zorientowanie si  Rusi Kijowskiej (Moskiewskiej) w stron  Bizancjum
naznaczy o j  w pó niejszym rozwoju kulturowo-spo ecznym charakterystyczn  cech
autokratycznych rz dów i podporz dkowaniem Pa stwu Ko cio a, co obce by o tradycji
Zachodu, podobnie jak obcy by  oparty na islamie ustrój pa stwa ottoma skiego.

25 Por.  P.  Wandycz, Cena wolno ci. Historia Europy rodkowo-Wschodniej od redniowiecza do
wspó czesno ci, t um. T. Wyrozumski, Kraków 1995, s. 16. Dopowiedzmy, pomimo niema ej
z o ono ci problemu zauwa a si  jednak, e chocia  wi kszo  g ównych nurtów w kulturze
europejskiej wykszta ci a si  w krajach centrum demograficznego, to jednak wk ad spo eczno ci
obrze y – bli szych i dalszych – okazywa  si  niejednokrotnie niezwykle cenny. Czy w takiej
perspektywie nie nale a oby postrzega  i rozpoznawa  wagi husytyzmu jako idei i ruchu
spo ecznego, a tak e polskich idei wolno ci i konstytucjonalizmu oraz niespotykanego nigdzie
idealizmu? Czy powy sze nie odnosi si  tak e do zauwa anego zjawiska rozwoju niektórych
instytucji do  cz sto wyprzedzaj cych realia spo eczno-gospodarcze, czego przyk ad stanowi
funkcjonowanie polskiej demokracji szlacheckiej w obr bie archaicznej struktury spo ecznej?
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Zachodu transformacji ustrojowo-ekonomicznych krajom postkomunistycznym
jako regu , które nie uwzgl dni y odmienno ci wspólnot i spo eczno ci
narodowych pa stw tak zwanej m odszej Europy?

Nawi zuj c nie tylko do rodowiska polskiego i rodkowoeuropejskiego,
ale tak e do rodowisk serbsko-chorwackich26 – konieczne wydaje si
postawienie pytania, czy nie przyczyni y si  one w pewnym sensie do
wyniszczenia i zainicjowania nieodwracalnych ju  dewastacyjno-grabie czych
procesów przekszta ce  w dotychczasowym wielkim przemy le pa stw
postkomunistycznych, a tak e prawie ca kowitej degradacji wszystkich
pozosta ych dziedzin ycia – poczynaj c od materialnej, a na zjawiskach ycia
duchowego ko cz c, w tym na edukacji i systemie nauki, które zdaj  si
nieprzezwyci alnie upo ledza  dalsze mo liwo ci rozwoju spo ecze stwa,
marginalizowanego w mo liwo ciach decyzyjnych i dokonywaniu obiektywnych
wyborów w asnej przysz o ci? Dlaczego nie podniesiono konieczno ci
transformacji politycznych – p yn cych z do wiadczenia powojennych
Niemczech czy Francji, usuwaj cej z ycia politycznego funkcjonuj cych
w kolaboracyjnym z hitlerowsk  Trzeci  Rzesz  rz dzie Vichy funkcjonariuszy
pa stwowych – i nie zapisano z równ  troskliwo ci  i staranno ci  tych e
wymaga  tak, jak dogl dano etapów realizacji ekonomiczno-gospodarczych
okresów przystosowania do unijnego cz onkostwa? Czy ujawnione przez portal
Wikileaks tre ci ameryka skich not dyplomatycznych nie zdaj  si  wyra nie
ukazywa , e zaatlantycki Zachód zdaje si  nie kierowa  w polityce globalnej ani
wzgl dami globalnego bezpiecze stwa lub wzajemnie dzielonego dobrobytu
post pu cywilizacyjnego pomi dzy wszystkie spo eczno ci ziemskiego globu,
lecz z perspektywy kryterium w asnej polityki maksymalnie osi ganych zysków
finansowych? Czy by wi c na poziomie aktualnie uprawianej polityki
zachodnioeuropejskich mocarstw ekonomiczno-gospodarczych i militarnych nie
zaprz tano sobie uwagi kwesti  harmonijnego rozwoju spo ecznego czy prawami
rz dz cymi rozwojem pa stw i narodów b d  etapami wykszta cania si
spo ecze stwa obywatelskiego, a jedynie kryterium dostosowania
zró nicowanych rynków – zachodniego wolnego handlu i komunistycznej
gospodarki planowej?27.

26 Por. N.S. Kosti , O znieweczonym umy le (t um. H. Pisarek), A 3 (2003), s. 327-331; zob.
Ten e, Razaranje uma i pogled u mogu e, Belgrad 1998.

27 Powy sze pytanie powoduje kolejne. Dlaczego wi c establishment europejskiego Zachodu,
a wraz z nim elity finansowe i przemys owców, nie wymusi y transformacji polityczno-
spo ecznej – np. dekomunizacji czy podobnych zasadniczych reform polityczno-spo ecznych –
na równi narzuconej transformacji ekonomiczno-gospodarczej? Czy zatem quasi-nowatorskie
wizje Zachodu wobec dawnych pa stw-kandydackich Unii Europejskiej nie okazuj  si  chybione
wobec odmiennych i nie uwzgl dnionych realnych potrzeb narodów i pa stw
postkomunistycznych – chocia by wobec prawie nie znanego w krajach anglo- lub
francuskoj zycznych rozró nienia pomi dzy narodowo ci  a obywatelstwem, a tak e wobec
historycznego faktu wykszta cenia si  idei spo ecze stwa obywatelskiego o silnym zabarwieniu
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Czy zatem nie jest pewnego rodzaju postaw  moralnego patriotyzmu na
poziomie obecnej integracji europejskiej i w realiach Trzeciej Rzeczypospolitej
stanowcze domaganie si  uwzgl dnienia ró nic kulturowego rozwoju
i odmiennej kulturowej to samo ci? Stawka jest niezwykle wysoka, gdy  zamiast
zlikwidowania dystansu pomi dzy stabilnym europejskim Zachodem a krajami
przechodz cymi z gospodarki komunistycznej do wolnorynkowej zagra a
umocnienie dysproporcji ekonomiczno-gospodarczych, polityczno-militarnych
i innych. Czy by zatem projekt integracyjny okazywa  si  idea em skazanym na
niepowodzenie w jego odwzorowaniu wobec spo eczno ci pa stw
cz onkowskich UE?

Zatem, czy wobec niezrozumienia s owia skiej idei lub koncepcji
patriotyzmu i odmiennych róde  rodkowo- i wschodnioeuropejskiego
nacjonalizmu ni  w pa stwach Europy Zachodniej, nie nale a oby przywróci  na
czas owych transformacji i wzmocni  idei patriotyzmu na poziomie wspólnoty
kulturowo-cywilizacyjnej, pa stw, regionów i lokalno ci na pewien sposób
integruj cych si  jak osiemnastowieczna Europa sk adaj ca si  z solidarnych
wspólnot – universitas – tysi cy ma ych wspólnot – czyli idei lokalnego, ma ego
Heimat-u – idei tak bardzo ywej w Niemczech, idei lokalnego regionu i kraju,
narodu i pa stwa? Pozostaje kwestia zasadnicza, co mia oby stanowi
o warto ciach patriotycznych, skoro europejski bli ej nieokre lony
kosmopolityzm zdaje si  odrywa  od kulturowego osadzenia i pozbawia
jakiegokolwiek odniesienia? Czy zatem patriotyzm w krajach ustrojowych
transformacji – dokonywanej wed ug modelu zachodniego – nie powinien
w warunkach europejskiej integracji przybiera  formy odmienno ci kulturowej
oraz odmienno ci koncepcji pa stwo- i narodowotwórczych? Co oczywi cie nie
oznacza niemo liwo ci integracyjnej b d  woli wspólnej integracji, a jedynie
przypomnienie o dziejowej perspektywie w asnego kulturowo-religijnego
rozwoju i niemo liwo ci zarzucenia go w realizacji dla obcych kategorii
rozwoju, zw aszcza wobec wyst pienia pierwszych oznak niespójno ci
integracyjnych we w asnych spo eczno ciach, a tak e w odniesieniu do
emigruj cych cz onków swych spo eczno ci do wysoko-uprzemys owionych
pa stw Unii, jakimi s : g bokie rozwarstwienie spo eczne, pauperyzacja,
marginalizacja ludno ci najemnej oraz regres kulturowy?

narodowym w spo eczno ciach Europy rodkowej i Wschodniej (zw aszcza w okresach obcej
dominacji), gdzie wspierane narodow  kultur  spo ecze stwo obywatelskie stanowi o
jednocze nie ostoj  narodowej to samo ci? Czy by dopominanie si  o powy szym nie
stanowi oby w obliczu europejskiej integracji pewnego rodzaju przejawu patriotyzmu –
osadzonego na kulturowej to samo ci krajów i narodów m odszej Europy, bowiem
niepowodzenie transformacji w odniesieniu do obecnych pa stw cz onkowskich UE z kr gu tak
zwanej m odszo ci cywilizacyjnej jako niedawnych krajów postkomunistycznych mo e
skutkowa  ich wtórnym pogr eniem si  w niedorozwoju i umocnieniem dysproporcji
ekonomiczno-gospodarczych, spo eczno- politycznych i innych?
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3. „Podwójna Polska” – zam t moralny w wymiarze patriotycznym
i dwuznaczno  patriotyzmu doby europejskiej integracji

W kontek cie jedynie przywo ania naturalnego zrastania si  spo eczno ci
Europy na zasadzie s siedztwa w ich biologiczno-spo ecznej tkance28, a tak e
kszta tuj cych si  ruchów migracyjnych w dziejach Europy i jej ekspansji poza
w asny kontynent, które wykszta ci y w miar  pe ny katalog wielu rodzajów
emigracji z dominuj cymi po ród nich emigracj  religijna, polityczn  oraz
ekonomiczno-zarobkow , kwestii poj cia „ojcowizny” i rozró nie  na
patriotyzm i nacjonalizm w ich odniesieniu do wspólnoty ojczy nianej, nasz
refleksj  na tym etapie rozwa a  chcieliby my skoncentrowa  na próbie
uchwycenia i ustalenia w zarysie przyczyn utrudniaj cych b d  wr cz
uniemo liwiaj cych zdefiniowanie patriotyzmu w okresie Trzeciej
Rzeczypospolitej.

28 Niezwykle interesuj c  badawczo i pouczaj c  dydaktycznie prób  postrzegania rozumienia
genealogii ukazuje E.M. Roztworowski: „Cz owiek jest synem, wnukiem czy prawnukiem
konkretnych osób, ale pra-pra-pra (20-30 razy) wnukiem ca ego etnicznego substratu narodu
zasilanego obcymi dop ywami. Dlatego te  rzecz  nader prawdopodobn  jest na przyk ad
obecno  odrobiny krwi piastowskiej w y ach bardzo wielkiej ilo ci Polaków. /.../ im
odleglejsza przesz o , to tym bardziej wspólna” (E. M. Rostworowski, Popio y i korzenie,
Kraków 1985, s. 11-13). W tym kontek cie nie sposób nie podnie  kwestii, e niew tpliwie
wspó czesna Polska by aby dog bnie inna, gdyby nie wyrwano z jej ywego organizmu tkanki
spo ecznej ludno ci ydowskiej – i to nie tylko przez hitlerowsk  Trzeci  Rzesz , ale tak e ze
strony w adz stalinowskiego Zwi zku Sowieckiego, a zw aszcza gdyby nie dokonano
eksterminacji elit spo ecznych Drugiej Rzeczypospolitej. Zob. D. Matelski, Hitlerowska
i stalinowska polityka eksterminacji obywateli polskich w czasie II wojny wiatowej, „ ycie
i My l", r. XLIII, nr 2 (426), 1995, s. 21-30.
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Chodzi o fakt okre lany podwójn  Polsk  po 1944 r.29 – powoduj cy
zam t moralny i dwuznaczno  patriotyzmu, w wyniku braku jednoznacznego
rozliczenia si  z przesz o ci  „demokracji ludowej”. Bez w tpienia na ca ej
sytuacji zdaje si  bowiem wa y  zasadniczy problem braku wyra nej cezury
pomi dzy Polsk  Rzeczpospolit  Ludow  a [Trzeci ] Rzeczypospolit  Polsk .
W konsekwencji, w sposób tragiczny prezentuje si  rozumienie wymiaru
patriotyzmu, które bez dokonania osadzenia warto ci moralnych na suwerenno ci
i niepodleg o ci narodu nie jest wr cz mo liwe. Przy braku takiej moralnej bazy
niemo liwe jest ustalenie, co stanowi autentyczny patriotyzm, a co jego brak lub
przeciwie stwo – zdrad . Pozostajemy jako polska spo eczno  tak d ugo
w moralnym dylemacie, jak d ugo (dawny, zimnowojenny) system warto ci
uznaj cy wspomaganie sowieckiego hegemona za zas ug , a wspó dzia anie ze
Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó nocnej za zdrad , jak d ugo mierzymy
patriotyzm w realiach Trzeciej Rzeczypospolitej kategori  dawnego,
nieaktualnego ju  uk adu b d  prób  wprowadzenia wielu moralnych
odniesie 30. W sumie nadal arzy si  dylemat w okre leniu, co jest faktycznym

29 Od 1944/1945 do 1989/1990 faktyczna suwerenno  Polski pozostawa a drastycznie
ograniczona. Odebranie Rz dowi Rzeczypospolitej Polskiej uznania przez zachodnich aliantów
pozostawi o przed trudnymi decyzjami moralnymi zarówno liczebnie niema  rzesz  Polaków,
którzy po ustaniu dzia a  militarnych drugiej wojny wiatowej znajdowali si  w krajach Europy
Zachodniej, jak równie  elit  polityczn , wojskow  i intelektualn . Jednocze nie wysoki status
spo eczny demobilizowanych o nierzy pozosta ych po 1945 r. na Zachodzie wraz z politycznym
zaanga owaniem, krystalizuj cym si  w nowo powsta ych partiach, przyczyni  si  do sprawnego
wykszta cenia si  pot nego rodowiska – okre lanego jako „emigracja kombatancka”, które
niew tpliwie stanowi o ewenement w dziejach ponowo ytnej Europy. Nale y jednocze nie
pami ta , e nieco odmienny charakter uzyska o drugie pod wzgl dem liczebno ci rodowisko
Polaków, skupione w kilkudziesi ciu obozach na terenie Niemiec. Szacuje si , e w tych e
obozach znajdowa o si  ok. 120 tysi cy Polaków w chwili ich rozwi zania jesieni  1951 r. (por.
A. Paczkowski, Pó  wieku dziejów Polski, Warszawa 20075 [wydanie rozszerzone], s. 139).
Natomiast zaprowadzanie struktur Polski Ludowej przez stalinowski Zwi zek Sowiecki,
reguluj cy i jednocze nie kontroluj cy wszystkie sfery ycia publicznego, przyczyni o si  do
niespotykanego w dziejach Polski czasowo ograniczonego istnienia dwóch „organizmów”
pa stwowych – oprócz instalowanego si  omnipotentnego ideologicznie pa stwa „demokracji
ludowej”, na terytorium Polski pozostawa y struktury tzw. Pa stwa podziemnego, naturalnie
wykszta conego w realiach wojny i zwi zanego z rz dem RP na uchod stwie. Jednak po
zd awieniu Pa stwa podziemnego w ko cu lat 40. XX stulecia pa stwo polskie pod w adz
komunistyczn  nie mia o alternatywy. Istniej ce na terytorium okupowanej Polski struktury tzw.
pa stwa podziemnego znalaz y si  zagro one w nasta ej sytuacji geopolitycznej po 1944 r. i ich
przedstawicielach poddane skutecznej eksterminacji w latach po 1945, czyli w okresie
instalowania „polskich przedstawicieli” w adzy komunistycznej Zwi zku Sowieckiego
(w uproszczeniu). Zob. J. Krasuski, Tragiczna niepodleg o  Polski 1918-1947, Toru  2007.

30 Podobnie iluzoryczna wydaje si  zamiana odniesie  – zale no ci od zaatlantyckiego hegemona,
przy postrzeganiu jakiegokolwiek kontaktu z mocarstwow  Rosj  za zdrad . Niew tpliwie
kryterium patriotyczne oraz idea patriotyzmu domaga si  odniesienia i osadzenia jej na racji
stanu w asnej wspólnoty spo ecznej i narodowo-pa stwowej w bez euforycznym kszta towaniu
aktualnej polityki i przy wypracowanych realnych celach do osi gni cia, niezale nie od
podlegaj cych parlamentarno-rz dowych zmianach w adzy w pa stwie.
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i autentycznym patriotyzmem – postawa pu kownika Kukli skiego czy
Zacharskiego. Z takiego nierozstrzygni tego stanowiska nie da si  ustali , co
nale y uzna  za patriotyzm, a co jako jego zaprzeczenie.

Dlatego jako konieczny zdaje si  by  wysi ek odmitologizowania
przesz o ci „demokracji ludowej”, a zw aszcza odmitologizowania przesz o ci
solidarno ciowej poprzez dog bne badania naukowe nad spo ecznym zasi giem
i oddzia ywaniem „Solidarno ci” w okresie lat 1980-1981 i pó niejszej
konspiracji, organizacyjnej kondycji ruchu w latach 1988-1989, ideowych
tendencjach (niezwykle zró nicowanych) zjawiska obywatelskiej „rozproszonej
konspiracji” lat osiemdziesi tych XX stulecia, a tak e mechanizmach walki
o przywództwo wewn trz „Solidarno ci”. Na jej poszczególnych poziomach
organizacyjnych, formowaniem i nadzorowaniem kana ów komunikacji
i przep ywów finansowych oraz mechanizmów kontrolowania tych e kana ów
przez komunistyczne organa bezpiecze stwa – wraz z kwesti  funkcjonowania
i zmiany formu y przywództwa „Solidarno ci” w warunkach upadku systemu lat
1989-1990, czyli przejmowania przez niego pa stwowej w adzy
zinstytucjonalizowanej i pozostawienia liderowi w adzy symbolicznej, co
wymusi o na nim podj cie walki o prezydentur , czyli w adz  realn  na poziomie
pa stwa31. Studia nad tymi zagadnieniami s  wa ne w globalnym kontek cie,
gdy  w cz ci pozwalaj  na uchwycenie mechanizmów towarzysz cych
upadkowi systemu komunistycznego w skali wiatowej z racji faktu, e
wykszta cenie si  i trwanie ruchu „Solidarno ci” równolegle go podwa a o,
czyni c w nim wy om32.

Jednocze nie nale y pami ta , e czynnikiem destabilizuj cym
konsekwentne wypracowywanie poczucia to samo ci narodu w kszta cie
sprawnych struktur pa stwa i jego licznych instytucji na wszystkich poziomach
funkcjonowania okazuje si  mieszanina rozmaitych posttotalitarnych elementów
i uwarunkowa , oplataj ca polsk  scen  publiczn , czyli partyjnych
i gospodarczych rodowisk postkomunistycznych oraz nieprzekszta conych po
1990 r. rodowisk zawodowych, wchodz cych w zmienne sojusze z sob
i z cz ci  rodowisk postsolidarno ciowych. Intensywno  wspó pracy
rywalizuj cych ze sob  rodowisk postsolidarno ciowych, wykazuj cych
mo liwo  wspó dzia ania z grupami postkomunistycznymi b d  skostnia ymi
rodowiskami zawodowymi, powodowa  b dzie swoiste rozmywanie prawdy

historycznej oraz to samo ci i spójno ci wizji niepodleg ego pa stwa. Zas uguje
na uwag  fakt, e na polskiej scenie publicznej pocz tków XXI stulecia dominuje
walka o w sko rozumiany interes partyjny i rodowiskowy, która niweczy

31 Por. J. Kurtyka, Przedmowa, w: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wa sa. Przyczynek
do biografii, Gda sk-Warszawa-Kraków 2008, s. 14-15.

32 Por. Ibidem, s. 15.
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koniecznie piln  publiczn  debat  o rozumieniu racji stanu oraz interesu pa stwa
i narodu33.

Na ile zatem zam t ideowy z przesz o ci „demokracji ludowej”
w pokoleniach postsolidarno ciowych, wessanych w kr g w adzy rz dowo-
parlamentarnej b d  samorz dowej po 1989 r., nie pozwala dostrzega
perspektywy faktycznej polskiej racji stanu? Na ile wykszta cone ci nienie walki
dawnych istniej cych uk adów spo eczno-biznesowych i innych z nowymi –
wraz z powsta  warstw  pretensjonalnych nowobogackich – nie pozwala
podejmowa  swobodnych, korzystnych dla spo eczno ci decyzji? Nie sposób nie
zauwa y ,  e  w  pewnym  sensie  wykszta ca  si  swoista  powtórka  z  Peerelu  –
spo eczno  niczyja, lecz tym razem w nasta ym gro nym zjawisku dla struktur
spo ecznych moralnie s abych i nie zintegrowanych pod wzgl dem
ekonomiczno-gospodarczym i politycznym, jakie stanowi  globalizacja i tak
zwana cywilizacja konsumpcyjna. Ona wzmaga przymus tkwienia w strukturach,
jakie s  udzia em spo eczno ci. Czy pragn cy korzysta  z dobrodziejstwa
dobrobytu wspó czesnej spo eczno ci konsumpcyjnej b dzie skory do nara ania
si  w asnemu pracodawcy b d  bezpo redniemu zwierzchnikowi w forsowaniu
w asnych niezale nych idei i wy amywanie si  ze sfeudalizowanego uk adu,
spi tego nadto ideologi , której, za ó my, nie podziela – np. w mediach,
administracji rz dowo-pa stwowej, partiach politycznych itd.? Na ile l k przed
wypadni ciem z uk adów i systemu w adzy, pot gowany strachem przed utrat
pracy zarobkowej wobec konsumowanego kredytu hipotecznego lub innej
okoliczno ci, dyscyplinuj cy i zniewalaj cy wybory moralne w sprawowaniu
mandatu poselskiego b d  innego, funkcji rz dowo-administracyjnej, powoduj
okre lono  zachowa , zwi zywanie si  ze stadnymi zachowaniami wi kszo ci?
W perspektywie dialektyki cywilizacyjnego centrum i jego obrze y kszta tuje si
pytanie – czy próba postkomunistycznej modernizacji w warunkach
„feudalizacji” stosunków spo ecznych Polski doby po 1989 r. i kiedy
prywatyzacja rozpocz a si  w klimacie akceptowanego pokomunistycznego
systemu przywilejów, nie wywo a a przeciwnego skutku do zamierzonego, czyli

33 Por. Wywiad z prof. Januszem Kurtyk  („Gazeta Polska” z 31marca 2010). Nie jeste my w stanie
uchwyci  powodów b d  przyczyn nie rozliczenia si  z dziedzictwem PRL-u, a przynajmniej nie
zakwestionowania moralnego kszta towania wiadomo ci spo ecznej na jego bazie ideologicznej.
By  mo e w bli ej nieokre lonej przysz o ci uda si  w cz ci wyja ni  zaistnia e zjawisko
„ewolucyjnego” przej cia z pa stwa podleg ego do pa stwa niezawis ego. W tym w tku refleksji
niepomiernie interesuj ce s  kwestie, czy nie zosta o wiadomie ukszta towane przez bli ej
nieokre lone rodowiska postkomunistycznych funkcjonariuszy skonsolidowanie oporu wi kszej
cz ci spo ecze stwa i tak e formacji postkomunistycznych przed prób  jakiegokolwiek
rozliczenia z peerlowsk  „demokracj  ludow ” przez upowszechnienie ideologizmu
powszechnej winy. Na ile skonsolidowanie formacji postkomunistycznych nie by o wiadomym
dzia aniem polegaj cym na deprecjacji idei rozliczenia przez po o eniu nacisku
i upowszechnianie b dnych jego koncepcji, polegaj cej m.in. na wezwaniu do „gremialnych
czystek” i jednoczesnym ujednolicaniu peerlowskiego establishmentu?
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o pozostawaniu Polski pomimo wszystko pó peryferiami integruj cych si
spo eczno ci europejskich?

Za ó my sytuacj , w której pewna liczba osób nie mo e na sposób
psychologiczno-duchowy pogodzi  si  z nijako ci  moraln  rodowiska,
w którym zawodowo funkcjonuje – chocia by poprzez w asn  hierarchi
warto ci moralnych. Czy ów stan nie b dzie powodowa  pewnego wyobcowania
w rodowisku, nieporównywalnym do Peerelu, gdzie chocia  funkcjonowa y owe
dwa  obiegi  warto ciuj ce  –  tego,  co  nale a o  my le  i  tego,  co  winno  si
wypowiada  („politycznie s uszny” oraz „ideologicznie poprawny”) – to jednak
osadza y si  one na nadziei, e kiedy  ustanie i nast pi kres owej podwójno ci
ycia? Zatem, czy ów stan spo ecznego wyobcowywania si  ze rodowiska nie
b dzie stanowi  czynnika jeszcze bardziej wypychaj cego z klimatu moralno-
mentalnego transformowanej Polski i transformowanego spo ecze stwa poprzez
brak stabilno ci podejmowanych reform, niespójnych i nie realizowanych do
ko ca oraz o nieustalonych regu ach zmian i perspektywie celu do osi gni cia,
zale nych od zmieniaj cych si  uk adów i rozk adu si  zainteresowanych
korzy ci ? W sumie, czy ów stan nie b dzie powodowa  narastania przekonania
do u o enia sobie ycia na emigracji w spo eczno ci pa stw stabilnych
i ekonomicznie silnych?

S  to jedynie niektóre z pyta , jakie nie sposób nie postawi  w sytuacji
Polski pocz tków XXI stulecia, spo eczno ci postkomunistycznej i kraju
posttotalitarnego, który wobec rozwojowego zapó nienia staje przed podwójnym
zadaniem – z jednej strony wobec pokonania wykszta conego i dziel cego je
dystansu w stosunku do najbardziej rozwini tych krajów europejskiego Zachodu,
z drugiej za  strony przed nieustannym, bie cym rozwi zywaniem problemów
wynikaj cych z wykszta cenia si  i funkcjonowania struktur i zjawisk
o charakterze globalnym. Dylemat patriotyzmu pozostaje.

4. Globalno  – kontekst wymuszaj cy patriotyczno .
Niezmienna warto  patriotyzmu spo ecze stw europejskiego

kr gu cywilizacyjnego

Kurcz cy si  wiat spo eczny, w sensie zwi kszaj cych si  mo liwo ci
komunikacyjnego przemieszczania si  zarówno pomi dzy ukszta towanymi
w zamierzch ym antyku i staro ytno ci g ównymi centrami kulturowo-
religijnymi i cywilizacyjnymi, jak i wewn trz tych e kr gów cywilizacyjnych
z wykszta conymi w nich pa stwami i zró nicowaniem spo eczno ciowym – z
metropoliami i ich obrze ami licznych o rodków miejskich jako nowo
wykszta conym doby globalizacyjnej modelem zorganizowania si  emigruj cych
grup ludno ci w obr bie poszczególnych jednostek pa stwowych b d  stanowo-
administracyjnych – a jednocze nie wiat zag szczaj cych si  ludzkich
spo eczno ci, stawia kwestie wspó ycia grup ludzkich i ca ych narodów.
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Cenne pozostaje dla ca ej ludzko ci – w jej zró nicowaniu kr gów
kulturowo-religijnych wraz z wykszta caj c  si  zjawiskiem globalnej dynamiki
– do wiadczenie wzajemnego wspó ycia, jakie by o udzia em spo eczno ci ze
starego kr gu cywilizacyjnego zachodnio- i wschodnioeuropejskiego, które –
zw aszcza w odniesieniu do krajów i spo eczno ci charakteryzuj cych si  tak
m odsz  cywilizacj , a wi c wyros e w swych tradycjach i przywyk e do
wieloetniczno ci – mog y by inspirowa  b d  wspomaga  pragmatyk
wykszta cania si  sposobów wspó istnienia na terytoriach Stanów
Zjednoczonych b d  Kanady czy Australii. Rol  i znaczenie tego do wiadczenia
mi dzyludzkiego wspó ycia w wieloetniczno ci zdaj  si  docenia  wspó czesne
elity kierowniczo-administracyjne ekonomiczno-gospodarczych krajów Zachodu,
na czele ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pó nocnej, które odesz y od
dominuj cego w nieodleg ej zasz o ci dziejowej przekonania, i  wymieszanie
ludzi ró nych narodów, ras i kultur, zapominaj cych niekiedy o kraju swego
pochodzenia, stanowi oby najbardziej po damy cel polityki integracyjnej
i spo ecznej, warunkuj cy wykszta cenie nowego, jednolitego narodu
ameryka skiego.

W perspektywie powy szego nale a oby postrzega  wspó czesn
emigracj  Polaków do pa stw ekonomiczno-cywilizacyjnego centrum Zachodu.
Jest zrozumia e, e nadal odbywa si  ona na zasadzie naturalnego ci nienia
spo eczno-pragmatycznego wykszta caj cego si  pomi dzy cywilizacyjno-
kulturowym centrum a jego obrze ami i nie wydaje si , e w przysz o ci
dziejowej ruch migracyjno-emigracyjny – nie wywo ywany ideologicznymi
determinantami imperialnych struktur totalitarnych (w uproszczeniu) – zaprzesta
by  powodowany dialektyk  centrum i jego peryferiami.

Jednocze nie, skoro w tek charakterystyki piel gnowanych
i podtrzymywanych tradycji wieloetniczno ci – m.in. poprzez wi  wspólnot
emigracyjnych (np. Polonii) z krajem ich pochodzenia – zdaje si  by  tak istotny
dla spo eczno ci pa stw cywilizacyjnych centrum Zachodu euroameryka skiego,
zatem wyzwaniem dla krajów potencjalnych emigrantów ze wzgl dów
ekonomicznych – zasadniczo pa stw cz onkowskich UE z terytorialnej Europy

rodkowej i Wschodniej – winno by  podtrzymywanie osadzenia si  we w asnej
dziejowo ci i historii oraz wykszta conej tradycji kulturowej. Konsekwentnie,
polityk  zacierania bolesnych kantów historii ze strony czynników decyzyjnych
rz dowych i innych, nale a oby uzna  jako szkodliw  zarówno dla spo eczno ci
w asnego kraju, jak i dla pa stw b d cych celem ewentualnych emigracji
cz onków w asnej spo eczno ci. Czy – z pewnym przerysowaniem akcentów
i niew tpliw  przesad  – nie nale a oby powy sze ocenia  w kategoriach
tworzenia wybrakowanego spo ecznego elementu, niewiele przydatnego pod
wzgl dem wykszta cania wieloetnicznych spo eczno ci w krajach
cywilizacyjnych centrów Zachodu? Jednak podobna nieodpowiedzialna i taka
krótko-perspektywiczna polityka wzgl dem w asnej spo eczno ci pod wzgl dem
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braku odniesie  do w asnych dziejów i historii oraz wykszta conych w nich
niepowtarzalno ci tradycji w asnego kulturowo-narodowego wzrostu przyniesie
bez w tpienia niezaprzeczalnie wi cej szkody ni  po ytku. Mo na zastanawia
si  nad przyczynami b d  powodami wykszta cenia si  takich przekona
mentalnych – czy s  powodowane nieznajomo ci  rzeczy przez „krz taj cych”
si  wokó  najwy szych urz dów rz dowo-parlamentarnych pa stwa, czy te
wykszta cane s  przez rodowiska, ukszta towane w przesz o ci na
ideologicznych wizjach postrzegania historycznej przesz o ci w wykszta conym
uk adzie zale no ci „demokracji ludowej” od Zwi zku Sowieckiego w ramach
struktury systemu komunistycznego?

Zachodzi tak e inna mo liwo . Otó , mo na by w niedocenionym
stosunku do historii i dziejów w asnego narodu i pa stwa dostrzec niew tpliwy
element zapó nienia ze strony rodowisk w adzy. Niew tpliwie establishment
polityczny, który niedocenia w asnych dziejów w dobie europejskiej integracji
oraz w kontek cie zjawiska globalizacji – doprowadzi jednocze nie do znanego
w Peerelu zjawiska spo ecze stwa niczyjego – tym razem w wersji europejskiej.
Czy zatem w niezbyt docenionym stosunku do historii regionów i w asnych
dziejów pa stwa i narodu ze strony uchodz cych za elity polityczne
(spo ecze stwa Polski i innych spo eczno ci) nie skrywa si  zapó nienie
cywilizacyjne, intelektualne i inne, przes dzaj ce jednocze nie o pozostawaniu
dotychczasowych cywilizacyjnych obrze y tak e nimi w najbli szej przesz o ci?

Chcieliby my zako czy  refleksj  pytaniem moralnym. Na ile i w jakiej
cz ci spo eczno  polska (polskoj zyczna) jest wiadoma faktu, e zapoznanie
odniesienia do wykszta conej w dziejach odmienno ci kulturowej narodu
polskiego pa stwa oraz kulturowego dziedzictwa spowoduje rozp yni cie si
w bli ej nieokre lonym europejskim b d  globalnym kosmopolityzmie, b d
jedynie wzmocnienie i odbudowywanie demograficzne starzej cych si
spo ecze stw europejskiego Zachodu34? Jaka cz  polskiej spo eczno ci doby
aktualnie realizowanych przemian spo ecznych i transformacji gospodarczo-
ekonomicznych wiadoma jest wagi powy szych zagadnie  zwi zanych
z moralnym wymiarem patriotyzmu? Jaka cz  polskiej spo eczno ci, kraju
cz onkowskiego UE zdaje sobie spraw  z utopijno ci poj cia „Europejczyk”,
je li za ka dym razem w odniesieniu do cz onków okre lonych wspólnot
narodowych i kulturowych nie b dzie wynika  z kulturowej tradycji tej e
wspólnoty i pa stwa, chroni cego jej dziedzictwo? W sumie, jaka cz  polskiej
spo eczno ci –wykazuje wiadomo , e bez odniesienia do warto ci patriotyzmu
– do dziedzictwa kulturowego Polski, ukszta towanego w dziejach pokole  –
stanowi  b d  na poziomie europejskim jedynie bezkszta tn  mas

34 Wydaje si , e w taki sposób nale y uzna  bli ej nieokre lone zjawisko zawieranych zwi zków
ma e skich pomi dzy (przewa nie) Polkami a zachodnioeuropejskimi m czyznami
w dojrza ym wieku, którzy niejednokrotnie maj  poza sob  pierwsze zwi zki ma e skie.
Oczywi cie, nale a oby zbada , jak spore jest wyartyku owane zjawisko.
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wykszta conych specjalistów, którzy b d  s u y  spo ecze stwom Zachodu do
podobnych celów, jak dotychczasowa ludno  postkolonialna?

Powy sze zdaje si  równocze nie stanowi  pewnego rodzaju miernik
patriotyzmu, gdy  stawia w sposób do  ostry i zasadniczy problem wyjazdu
emigracyjnego na europejski Zachód – gdzie w postawach i dzia aniach
moralnych wobec wspólnoty narodowej i kulturowej zaczyna si  brak postawy
patriotycznej? Na ile wyjazd na tak zwan  emigracj  zarobkow  b d  inn
stanowi jej brak, je li konsekwentnie wynika z postawy zawodu, rozczarowania
osobistego wobec realizowanych chybionych reform spo ecznych,
ekonomicznych, gospodarczych lub innych, b d  z niech ci dalszego
marnowania si  na daremne naprawianie struktur spo ecznych, które przerasta
mo liwo ci jednej osoby?

ywotno  emigracji zarobkowej Polaków (w jej istocie – pomimo
stosowanych innych koncepcyjnych zaszeregowa  zjawiska) w realiach
funkcjonowania Trzeciej Rzeczypospolitej w strukturach UE ujawnia mimo
wszystko dramat kraju ojczy nianego, pozostaj cego cywilizacyjnym obrze em
pomimo reform gospodarczo-ekonomicznych35. Natomiast zasadniczy problem
zdaje  si  tkwi  w  tym,  na  ile  my  sami  –  jako  Polacy  –  docenimy  w asn
przesz o  i w asn  histori . Zatem, jedynie od nas samych – jako Polaków –
b dzie zale a o, na ile zagubimy si  w globalnym wiecie, a na ile zjawisko
globalizacyjnego wiata pozwoli nam – Polakom Trzeciej Rzeczypospolitej –
odnale  si , wydobywaj c si  ze cie nienia pomi dzy gospodarczymi
mocarstwami, na europejskim obrze u?

35 Inny problem stanowi kwestia – czy s  one w a ciwe – w sensie dostosowania do potrzeb
i mo liwo ci na aktualnym etapie transformacji pa stwa? Czy s  w a ciwe takie, jakie zosta y
wypracowane i zaproponowane? Czy ich odwzorowywanie w spo ecznej i gospodarczo-
ekonomicznej praktyce jest dostateczne i skuteczne?
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Jan Zalewski

MAZUREK D BROWSKIEGO
- PIE  JEDNOCZ CA POLAKÓW NA WIECIE

Projekt powsta  w Danii i jest realizowany przez Towarzystwem
Krzewienia O wiaty Polskiej im. Adama Sokólskiego. Motywem jaki mnie
sk oni  do podj cia tego zagadnienia, by o jakby przypadkowe odkrycie, e
jestem proboszczem w Haderslev, dawniej Hadersleben, w miejscu gdzie
w 1658 r. stacjonowa y wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez ówczesnego
Wojewod  Ruskiego Stefana Czarnieckiego. Projekt jest sum  dzia a  kulturalno
- edukacyjnych i turystycznych maj cych na celu szerok  popularyzacj  hymnu
polskiego i bli szego zapoznania z naszymi symbolami narodowymi m odzie y
polonijnej na wiecie i w Polsce. B dzie, to tak e krok w kierunku odnajdywania
i utrwalania polskiej to samo ci m odych pokole  Polaków na obczy nie oraz
w Kraju.

Projekt zak ada organizacj  konferencji, konkursów, mi dzynarodowych
i krajowych tras turystyczno-wycieczkowych, w efekcie, których powstan
programy edukacyjne dla szkó  polonijnych i polskich, gry planszowe
i komputerowe, wydawnictwa ksi kowe dla m odzie y i dzieci, a tak e
materia y filmowe w formie reporta u o kolejnych etapach wspólnych dzia a .
Projekt jest pomy lany jako przedsi wzi cie wieloletnie, z tym, e ka dy rok jest
oddzielnym przedsi wzi ciem z konkretnymi rezultatami.

W roku 2011 zamierzamy przygotowa  konkurs dla m odzie y szkolnej
w Polsce i dla szkó  polonijnych na wiecie na podstawie których zostanie
wy oniona grupa osób, która pojedzie razem z rajdem motocyklowym w tras
ladami Mazurka „z ziemi w oskiej do Polski”. Motocyklistom oraz m odzie y

towarzyszy  b dzie kamera i w efekcie powstanie dokument z podró y ladami
Mazurka po Europie, który skierowany zostanie do emisji w mediach
polonijnych i mediach lokalnych na terenie Polski.

Równolegle przygotowywane b d  coroczne konferencje „Tradycja,
europejska identyfikacja i uniwersalny wymiar Mazurka” dla historyków,
pedagogów oraz innych osób zainteresowanych, których efektem b d  podstawy
do stworzenia multimedialnego programu edukacyjnego dla szkó  polonijnych
i krajowych jako kontynuacja i ewaluacja projektu w kolejnych latach.  Wreszcie
pod koniec ka dego roku na podstawie wniosków przygotowana zostanie trasa
podró y dla laureatów kolejnej edycji konkursu na opowiadanie dla dzieci
i m odzie y np. w 2011 „z ziemi w oskiej do Polski”, 2012 „przejdziem Wis
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przejdziem Wart ” oraz 2015„z Mazurkiem przez Ocean”. Z ka dej podró y
zostanie przygotowany serwis fotograficzny, który zostanie wydany w formie
zeszytu, czony z wiadomo ciami historycznymi na temat Mazurka.

Projekt kulturowo-edukacyjny
(projekt)

Cele projektu
1. poznanie historyczno-kulturowych kontekstów Mazurka D browskiego,
2. poznanie intertekstualnej relacji tekstu i muzyki Mazurka z innymi dzie ami

kultury,
3. pog bienie refleksji nad funkcj  i znaczeniem Pie ni Legionów Polskich w

historii polskiej pa stwowo ci „Od hymnu Legionów do hymnu Polski”,
4. identyfikacja europejskiego i uniwersalnego wymiaru Mazurka,
5. stworzenie map podró y historyczno - edukacyjnych „Z Mazurkiem po

Europie” i  „Z Mazurkiem przez ocean”,
6. stworzenie multikulturalnych scenariuszy edukacyjnych dla szkó  polskich poza

granicami,
7. stworzenie partnerstwa „Szko y polskie szko om polskim i polonijnym”.
8. przygotowanie powie ci historycznej dla m odzie y

Odbiorcy

Szko y  w Polsce i poza granicami
Instytucje i organizacje krajowe i polonijne. Podmioty zagraniczne.

Komitet honorowy
Ks. abp Józef Kowalczyk Prymas Polski
Ambasador RP w Rzymie Wojciech Ponikiewski

Organizator – Towarzystwo Krzewienia O wiaty Polskiej w Danii
im. Adama Sokólskiego

Koordynacja projektu

G ówny Koordynator – ks. Jan Zalewski Proboszcz Parafii w Haderslev Dania

Zespó  Zarz dzaj cy Projektem:

Koordynator Edukacyjny - dr Maria Ma a nicka Miedzianogóra
Towarzystwo Krzewienia O wiaty Polskiej w Danii

Koordynator Medialny-
(patronat medialny) w sk ad zespo u wchodz :
- Roman migielski „Informator Polski” Kwartalnik Polonijny w Danii,
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-„Polowizja” Telewizja Internetowa w Danii.
- Halina Godecka Fundacja Akademia Mediów
Koordynator Historyczny -

Koordynator Muzyczny -
Koordynator ds. Public Relation –
Koordynator literacki (wspó twórca powie ci) –Jolanta Horodecka-Wieczorek
Koordynator podró y motocyklowych- MotoElita.pl

Wspó praca
1.Fundacje,
2. Stowarzyszenia,
3. Szko y polskie i polonijne,
4.Muzea: Hymnu Narodowego w B dominie, Muzeum Niepodleg o ci w Warszawie,
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Kazimierza Pu awskiego w Warce,
Museo del Tricolore w Reggio nell Emilia, Muzeum Polskie w Chicago i inne,
5. Centrum Szkolenia Wojsk L dowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana
Czarnieckiego w Poznaniu
6. Samorz dy.

Czas trwania projektu  -  lata 2011 - 2015

Etapy programowe projektu

I. „Z ziemi w oskiej do Polski” – rok 2011
Zadania pierwszego etapu

1. Opracowanie trasy podró y historyczno-edukacyjnej do miejsc zwi zanych we
W oszech z udzia em polskich o nierzy w walce o wolno ,

2. Nawi zanie wspó pracy z w osk  uczelni ,
3. Przygotowanie seminarium naukowego- Polsko-w oskie dziedzictwo wReggio

nell Emilia oraz w Rzymie,
4. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy multimedialnych.

II. „Przejdziem Wis , przejdziem Wart ” – rok 2012
Zadania drugiego etapu

1. Opracowanie trasy podró y historyczno-edukacyjnej do miejsc w Niemczech,
Polsce, Bia orusi, Rosji oraz Litwie zwi zanych z udzia em polskich o nierzy w
walce o wolno ,

2. Nawi zanie wspó pracy z o rodkami niemieckimi, bia oruskimi, rosyjskimi i
litewskimi,

3. Przygotowanie koncertu muzyki klasycznej m.in. dzie o R. Wagnera Uwertura
Polonia z wykorzystanymi motywami hymnu,

4. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy multimedialnych.
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III. „Da  nam przyk ad Bonaparte, jak zwyci a  mamy” – rok 2013
Zadania trzeciego etapu

1. Opracowanie trasy podró y historyczno-edukacyjnej do miejsc we Francji
oraz w Hiszpanii zwi zanych z kontekstem historycznym Mazurka,

2. Gibraltar- port przerzutowym polskich o nierzy i katastrofa samolotu z
gen. Sikorskim 4.7.1943r.

3. Nawi zanie wspó pracy z o rodkami francuskimi i hiszpa skimi,
4. Intertekstualno  Mazurka – koncerty s owno-muzyczne,
5. Mazurek D browskiego a pie ni o nierskie
6. „zagubiona zwrotka” Ksawery Pruszy ski NOWA POLSKA Londyn 1944
7. Ró ne wersje Mazurka- tekst oficjalne hymnu pa stwowego 1926r.
8. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych  oraz pomocy multimedialnych.

IV. „S uchaj jeno, pono nasi bij  w tarabany” – rok 2014
Zadania czwartego etapu
1. Opracowanie trasy podró y historyczno-edukacyjnej do miejsc zwi zanych z
kontekstem historycznym utworu nawi zuj cym do wybuchu I Wojny wiatowej,
2. Nawi zanie wspó pracy z o rodkami dawnej Jugos awii,
3. Mazurek D browskiego i jego zwi zki z hymnami innych pa stw,
4. Legiony D browskiego a Legiony Pi sudskiego,
5. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy multimedialnych.

V. „Ko ciuszk , Bóg pozwoli” – rok 2015
Zadania pi tego etapu

1. Opracowanie trasy podró y historyczno-edukacyjnej do miejsc zwi zanych z
kontekstem historycznym utworu m.in. Muzeum Polskie w Chicago z
akwarelami Ko ciuszki,

2. Nawi zanie wspó pracy z Muzeum Polskim w Chicago,
3. Wystawa plastyczna prac polskich i polonijnych uczniów w Muzeum Polskim w

Chicago „Z Mazurkiem przez ocean”,
4. Polacy w walce o wolno  USA,
5. Wojsko Polskie i Armia Stanów Zjednoczonych,
6. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy multimedialnych

Projekty mi dzyetapowe

1. Konkurs intertekstualnych scenariuszy lekcyjnych dla szkó  polskich i
polonijnych poza granicami –przygotowanie wydawnictwa zbiorowego dla
nauczycieli „Z Mazurkiem przez Europ ”,

2. Konkurs plastyczny dla dzieci i m odzie y,
3. Wystawa prac plastycznych „Z Mazurkiem przez wiat”,
4.  Koncerty muzyczne – Muzyka inspirowana Mazurkiem,
5. Coroczny (krótki) rajd „Jak Czarniecki do Poznania”,
6. Opracowanie scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy multimedialnych.
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III.

RECENZJE
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Milena Kindziuk, Kardyna  Józef Glemp. Ostatni taki prymas,
Warszawa 2010, ss. 535 (Krzysztof Wasilewski)

Kardyna  Józef Glemp jest wybitn  osobisto ci  wspó czesnego
polskiego Ko cio a katolickiego. Wg biaj c si  w poznanie etapów jego ycie
i dzia alno ci nie trudno zrozumie  dlaczego tak si  sta o. Jako prymas przez
ponad wier  wieku sta  na czele instytucji organicznie zro ni tej z polskim
narodem, kieruj c ni  w trudnym okresie prze omu lat 80. i 90. XX w.
i wprowadzaj c j  w nowe tysi clecie. Ksi ka autorstwa Mileny Kindziuk jest
pierwsz  prób  ca o ciowej biografii kard. Glempa. Mimo pewnych uproszcze
stanowi wa ny etap w zrozumieniu postawy i dzia alno ci cz owieka, który
swoj  pos ug  pe ni  w cieniu dwóch wielkich duchownych – kard. Stefana
Wyszy skiego i papie a Jana Paw a II.

Omawiana pozycja nie jest ksi k  naukow . Raczej stara si  przybli a
w popularny, przyst pny sposób osob  kardyna a Glempa szerszemu gronu
czytelników. Nie jest te  ksi k  zupe nie obiektywn . Jak przyznaje sama
autorka, „publikacja ta stanowi wyraz mojego wieloletniego zainteresowania
yciem Ko cio a i postaci  prymasa Glempa, nie tylko z racji pe nienia zawodu

dziennikarza zajmuj cego si  tematyk  religijn ”. Zwi zana obecnie
z tygodnikiem katolickim „Niedziela”, Milena Kindziuk zyska a atencj
rodowiska ko cielnego dzi ki reporterskiej biografii ks. Jerzego Popie uszki pt.
wiadek prawdy oraz licznym ksi kom po wi conym Janowi Paw owi II. Praca

zatytu owana Kardyna  Józef Glemp. Ostatni taki prymas, jest utrzymana
w podobnej konwencji, co wcze niejsze jej publikacje, cho  spo ród nich
wszystkich jest dzie em najdojrzalszym.

Dziesi  rozdzia ów, na które dzieli si  biografia Józefa Glempa,
u o onych jest w porz dku chronologicznym. Ka dy z nich ko czy si
fragmentem wywiadu autorki z prymasem. Rozmowy te stanowi  swoistego
rodzaju uzupe nienie poruszanej tematyki i przedstawiaj  omawiane wydarzenia
z perspektywy kardyna a Glempa. Za szczególnie warto ciowe mo na uzna  te
wypowiedzi, w których prymas dotyka najbardziej kontrowersyjnych tematów,
przede wszystkim jego stosunku do stanu wojennego i relacji z ksi dzem Jerzym
Popie uszk . Ksi ka zawiera ponadto aneks w formie wybranych kaza
i homilii Józefa Glempa z ró nych okresów jego duszpasterskiej dzia alno ci.

Narracja zosta a poprowadzona w ten sposób, aby poszczególne
wydarzenia z biografii Józefa Glempa sk ada y si  na jedn  ca o . Pocz wszy od
dzieci stwa w rodzinnej wsi Rycerzewo na Kujawach, poprzez lata okupacji,
które przysz y kardyna  sp dzi  jako Schwerarbeiter (pracuj cy na ci kich
robotach), przez wst pienie do seminarium, a sko czywszy na obj ciu po
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Stefanie Wyszy skim funkcji prymasa Polski – autorka przedstawia je jako
cz ci Bo ego planu, którego Józef Glemp by  pos usznym wykonawc . Ksi ka
ko czy si  na roku wydania 2010, kiedy nowym prymasem zosta  mianowany
Nuncjusz Apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk.

Ksi ka Mileny Kindziuk daleka jest od obiektywizmu. Wszystkie
kontrowersyjne decyzje i postaw  Józefa Glempa autorka stara si  t umaczy  na
jego korzy . Mimo to nie brak w omawianej biografii ciekawych fragmentów,
które do tej pory rzadko by y poruszane. Jak ju  wspomniano, niezwykle cenne –
ze wzgl du na ich poznawczy charakter – s  uwagi kardyna a na temat jego
relacji  z  ks.  Jerzym  Popie uszk .  Dla  prymasa  Glempa  jest  to  temat  bolesny,
gdy  – jak sam przyznaje – „sprawa ksi dza Jerzego to tak e mój dramat”.
Z kolei ks. Popie uszko w jednym z fragmentów swojego dziennika zapisa , i
„SB na przes uchaniu szanowa o mnie bardziej” ni  zwierzchnik polskiego
Ko cio a. Stosunki mi dzy oboma duchownymi by y z o one, lecz mimo
wszystko nie brak w nich wzajemnej sympatii i zrozumienia. Prymas móg  tylko
próbowa  wp yn  na m odego ksi dza, aby ten ograniczy  swoj  polityczn
dzia alno . Czy mo na by o unikn  tragicznego fina u? Zdaniem kardyna a
Glempa – i trudno si  z nim nie zgodzi  – „w tym co si  sta o, w ca ym tym
dramacie, widz  jednak wol  Bo . Dlatego trzeba dobrze zrozumie , co by o
polityk ,  a  co  spraw  wiary.  Gdy  kto  tego  dobrze  nie  rozezna,  mo e  atwo
sp yci  wszystko”.

Kolejn  kontrowersyjn  kwesti  jest stosunek prymasa Glempa do stanu
wojennego. Tu  po jego wprowadzeniu, jako g owa polskiego Ko cio a wyg osi
kazanie, w którym wezwa  Polaków do zachowania spokoju i nie nara ania
ycia. S owa te spotka y si  z ostr  krytyk  ze strony niektórych dzia aczy

„Solidarno ci” i wprowadzi y nieufno  w relacje prymasa z opozycjonistami.
Nale y jednak przyzna  racj  kardyna owi Glempowi, gdy ten mówi, e tylko
w ten sposób mo na by o zapobiec rozlewowi krwi. Chocia  osobi cie pot pia
stan wojenny, to jako odpowiedzialny m  stanu musia  uspokoi  nastroje
spo eczne. Zgadza si  z tym wi kszo  historyków, reprezentuj cych ró ne
szko y. Tak e pozostali hierarchowie akceptowali lini  prymasa. Jak przyzna
kardyna  Kazimierz Nycz: „Z ulg  odebra em s owa prymasa, który t umaczy , e
nie wolno bezbronn  r k  wyst powa  przeciw sile, która mo e zmia d y ,
zniszczy  i zada  mier ”. Wyraz swoim sympatiom Józef Glemp da
w kolejnych miesi cach stanu wojennego, wstawiaj c si  za internowanymi
dzia aczami i organizuj c pomoc materialn  dla ich rodzin.

Pracuj c nad biografi  Józefa Glempa, Milena Kindziuk skorzysta a
z wielu archiwów, w tym z Archiwum Instytutu Pami ci Narodowej i Archiwum
Sekretariatu Episkopatu Polski. Musi jednak razi  brak kwerendy w Archiwum
Akt Nowych, gdzie znajduje si  wiele dokumentów dotycz cych prymasa Polski,
a sporz dzonych przez ówczesne w adze. Wydaje si , e autorka celowo
marginalizuje t  stron , koncentruj c si  na wyja nieniach osób przyjaznych jej
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bohaterowi. Braków tych nie s  w stanie nadrobi  rozmowy z Aleksandrem
Kwa niewskim i gen. Wojciechem Jaruzelskim. Tego pierwszego trudno uzna
za wiarygodnego przedstawiciela systemu w adzy PRL, jako e pe ni  w jej
strukturach jedynie drugorz dne funkcje. Natomiast gen. Jaruzelski tradycyjnie
unika kontrowersyjnych wypowiedzi, w my l zasady, e ka da strona
politycznego sporu mia a swoje racje. Szkoda, e autorka nie si gn a na
przyk ad po Dzienniki polityczne, autorstwa Mieczys awa F. Rakowskiego, które
stanowi  niezast pione ród o poznawcze tamtego okresu.

Jako b d metodologiczny mo na tak e uzna  dobór rozmówców. S  to
przede wszystkim przedstawiciele hierarchii ko cielnej lub stronnictw
politycznych tradycyjnie sympatyzuj cych z kardyna em Glempem. W narracj
wplecione zosta y ponadto wyja nienia historyków, przede wszystkim prof. Jana

aryna i dr. Marka Lasoty – obu zwi zanych z Instytutem Pami ci Narodowej.
O ile nale  oni do czo ówki badaczy dziejów najnowszych, to jednak
wypada oby zadba  o wi kszy pluralizm pogl dów. Mo na odnie  wra enie, e
autorka celowo cytowa a tylko te wypowiedzi, które potwierdza y racje prymasa
Glempa. A przecie  jego dorobek doskonale obroni si  sam, tak e w konfrontacji
z opiniami mu nieprzychylnymi. Trudno jednak mie  szczególne pretensje do
autorki, skoro w wi kszo ci publikacji dotykaj cych najnowszej historii Polski,
w tym tak e tych naukowych, faworyzowana jest jedna strona politycznego
sporu.

Omawiana pozycja stara si  wype ni  luki w literaturze na temat dziejów
Ko cio a katolickiego w Polsce. Dotychczas w badaniach historii Ko cio a
koncentrowano si  na jego relacjach z w adz , przedstawiaj c go jako
jednorodn  instytucj . Brakowa o natomiast publikacji pokazuj cych z o ono
hierarchii, któr  tworzyli ludzie o ró nych pogl dach i do wiadczeniach
yciowych. Od 1989 r. powsta o niewiele biografii po wi conych ludziom

Ko cio a, co wi za o si  ze zdominowaniem tej sfery przez dwie wa ne figury –
kard. Stefana Wyszy skiego i papie a Jana Paw a II. Pomimo wi c wielu braków
i b dów (g ównie metodologicznych), ksi ka Mileny Kindziuk jest pierwsz
powa n  prób  przedstawienia dorobku osoby, która w nie mniejszym stopniu
ni  wspomniani powy ej, odcisn a swoje pi tno na polskim Ko ciele i Polakach,
zapewne tak e na tych niezaanga owanych religijnie. Wypada mie  nadziej , e
b dzie ona stanowi a impuls dla historyków do napisania naukowej, i co
najwa niejsze obiektywnej, biografii kardyna a Józefa Glempa.
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Biskup na walizkach, z arcybiskupem Szczepanem Weso ym opiekunem
polskiej emigracji rozmawia Aleksandra Klich,

Katowice 2010/2011, ss. 176 (Marek Szczerbi ski)

Ko ció  katolicki, jako wspólnota religijna uniwersalna, szanuje ró nice
mi dzy lud mi. Broni warto ci etniczne migrantów w sposób formalny (przez
tworzone przepisy prawa) oraz organizacyjny (przez ustanowienie
duszpasterstwa emigracyjnego). Placówki duszpasterstwa polonijnego
uwzgl dniaj  normy prawa powszechnego i partykularnego. Dzia aj c w ró nych
krajach, posiadaj  ró ny status prawny oraz w asn  specyfikacj .

Wszystkimi sprawami duszpasterstwa polonijnego kieruje protektor
Polonii w osobie prymasa Polski, a w jego imieniu specjalny delegat z siedzib
w Rzymie. W krajach, w których znajduj  si  polscy duszpasterze i zakonnicy
wa n  rol  spe niaj  rektorzy Polskich Misji Katolickich, roztaczaj c nad nimi
w adz  zwierzchni  oraz realizuj c zadania koordynuj ce.

Delegatem prymasa Polski do spraw duszpasterstwa polskiej emigracji
by  w latach 1980-2003 arcybiskup dr Szczepan Weso y, urodzony
16 pa dziernika 1926 r. w Katowicach. Nie ulega w tpliwo ci, e jest on jedn
z najbardziej zas u onych osób dla Polski i Polaków yj cych na obczy nie.

W okresie dzieci stwa, mieszkaj c na Górnym l sku, dobrze pozna
jego dzieje i mieszka ców. W latach okupacji hitlerowskiej wykonywa  ró ne
zawody, pracowa  m.in. w Sosnowcu. W styczniu 1944 r. zosta  wcielony do
armii niemieckiej i skierowany do s u by na terenie po udniowej Francji.
W po owie sierpnia tego  roku uda o mu si  zbiec z niechcianych szeregów
i przedosta  do jednostki armii ameryka skiej, stacjonuj cej w pobli u Cannes.
Po swoistej, krótkotrwa ej kwarantannie w obozie przej ciowym w Algierii, we
wrze niu 1944 r. wst pi  do 2. Korpusu Polskiego, odbywaj cego kampani
wojenn  we W oszech. Wraz z nim przyby  w 1946 r. do Anglii. Uko czy
gimnazjum i podj  prac  zawodow  najpierw w fabryce metalowej, a nast pnie
w przemy le bawe nianym. W roku 1950/1951 ucz szcza  do kolegium
jezuickiego znajduj cego si  w Osterley, nieopodal Londynu.

We wrze niu 1951 r. rozpocz  studia w Papieskim Kolegium w Rzymie.
Licencjat z teologii uzyska  na Papieskim Uniwersytecie Gregoria skim. Nadal
studiowa , kolejno w Papieskiej Akademii Alfonsianum oraz w Uniwersytecie
Pro Deo. Dyplom doktora teologii pastoralnej obroni  w 1967 r. w Uniwersytecie
Latera skim.

wi cenia kap a skie otrzyma  28 pa dziernika 1956 r., formalnie b d c
w czony do diecezji katowickiej. Bezpo rednio po licencjacie pracowa
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w sekretariacie abp. Józefa Gawliny, uczestnicz c w redagowaniu wydawnictwa
Sacrum Poloniae Millenium.

W latach 1958-1959 by  duszpasterzem Polonii w oskiej. Z kolei
w latach 1962-1965 pracowa  w Centrum Prasowym Soboru Watyka skiego II.

W 1966 r. zosta  skierowany do pracy w Centralnym O rodku
Duszpasterstwa Emigracji. Uczestniczy  w przygotowaniu obchodów tysi clecia
chrztu Polski (1966 r.). By  wspó pracownikiem (1968-1980) kardyna a
W adys awa Rubina w zakresie organizacji duszpasterstwa polonijnego.
Samodzielnie funkcj  najwy szego opiekuna polskiej emigracji obj  w 1980 r.
i pe ni  je przez dwadzie cia trzy lata, a  do roku 2003.

W latach 2000-2007 pe ni  funkcj  rektora ko cio a w. Stanis awa
w Rzymie. By  cz onkiem Papieskiej rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów
i Podró nych. Redagowa  kwartalnik „Duszpasterz Polski Zagranic ”. W latach
1987-2007 przewodniczy  Radzie Fundacji Jana Paw a II. Od roku 1994 jest
arcybiskupem. Napisa  kilka ksi ek oraz wiele artyku ów, m.in. w „Zeszytach
Historycznych” wydawanych przez Jerzego Giedroycia. Mieszka stale
w Rzymie, Polsk  odwiedzi  po raz pierwszy po drugiej wojnie wiatowej
w 1957 r.

Koleje urozmaiconego ycia abp. Weso ego i jego s u ba dla Polski
i Polaków na obczy nie by y do niedawna znane raczej w skiej grupie osób.
Sytuacja uleg a zmianie, gdy na pocz tku 2011 r. ukaza a si  omawiana ksi ka,
po wi cona w ca o ci wybitnemu duchownemu.

Tytu  publikacji nawi zuje do nieustannych podró y Szczepana
Weso ego do ró nych krajów, zw aszcza w latach 1980-2003, w których
opiekowa  si  emigracj  i Poloni . Ksi ka jest utrzymana w konwencji wywiadu
prowadzonego z arcybiskupem przez Aleksandr  Klich, dziennikark  „Gazety
Wyborczej”. Czyta si  j  ze wzrastaj cym od pierwszej strony zainteresowaniem,
ze wzgl du na niebanalne pytania dziennikarki i barwne, pe ne faktów i ocen
odpowiedzi „biskupa na walizkach”. Ksi ka nie posiada wst pu, co jest
pewnym brakiem. Nie otrzymujemy wi c informacji o tym, jak narodzi  si
pomys  wywiadu, gdzie i w jakim terminie wywiad si  odby  oraz osobistych
uwag osoby, która go zrealizowa a, np. czy jej oczekiwania zosta y spe nione.

Tre  ksi ki jest podzielona na dziesi  rozdzia ów problemowych, nie
odbiegaj cych zanadto od chronologii etapów yciowych bohatera. Autorka
nada a im nast puj ce tytu y, dobrze naprowadzaj ce intuicj  i oczekiwania
czytelnika na spodziewan  problematyk  szczegó ow : 1. Nowa emigracja,
2. Dzieci stwo, 3. Wojna, 4. Emigrant z wyboru, 5. Seminarium, 6. Sobór, 7. Jan
Pawe  II, 8. Opiekun emigracji, 9. Emigracja wobec kraju, 10. Duszpasterstwo
emigracyjne. Skromn , ale estetyczn  szat  graficzn  ksi ki dope nia
kilkadziesi t zdj  (dobrej jako ci) czarno-bia ych, precyzyjnie opisanych,
dokumentuj cych epizody i kolejne etapy ycia i dzia alno ci arcybiskupa.
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Ksi ka jest ciekawym, w miar  dok adnym, barwnym ród em wiedzy
o jej bohaterze, wplecionym w najnowsze dzieje Polski, Polaków na obczy nie
oraz Ko cio a katolickiego. Pos owie do niej napisa  ksi dz profesor Jerzy
Myszor. Zas u y  si  on w historii nauki przygotowaniem do druku w 2004 r.
Wspomnie  abp. Józefa Gawliny. Komentuj c wypowiedzi ksi dza Weso ego na
zadawane przez dziennikark  pytanie ks. Myszor stwierdzi  m.in.: „rzadko si
zdarza, by duchowny, i do tego na tak odpowiedzialnym stanowisku, by  tak
szczery w wypowiadaniu w asnych opinii o wiecie, Ko ciele, Rzymie, kolegach,
polityce”. Niech te s owa zach c  jak najwi cej Polaków w kraju i na obczy nie
do si gni cia po t  ksi k . Jej rola ponad bie c  chwil , to napisanie
w przysz o ci (oby nie odleg ej), pe nej biografii arcybiskupa Szczepana
Weso ego, opiekuna i powiernika nie tylko Polonii.
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Noty o Autorach

Josefina Aleksik –dr historii, dzia aczka polonijna w Niemczech

ukasz Budzy ski – magister socjologii, pracownik naukowy Pa stwowej
Wy szej Szko y Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Czes aw Bugdalski – dr historii, rektor Wy szej Szko y Ekonomiczno-
Humanistycznej w Bielsku-Bia ej

Anna Chudzi ska-Parkosadze – dr, adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej
UAM w Poznaniu

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – dr hab., Instytut Bibliotekoznawstwa
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Adam Cichosz – dr, pracownik Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach

Eugeniusz Janu a – dr historii, publicysta, prezes Stowarzyszenia Polska-
Europa XXI

Teresa Kaczorowska – dr historii, dziennikarka i poetka

Maria Kalczy ska – docent w Pa stwowym Instytucie Naukowym – Instytut
l ski w Opolu

Henryk Kocój –  prof.  dr  hab.,  AWF  w  Katowicach,  Wy sza  Szko a
Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej

Barbara Kubis – dr hab., Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Dominik Kubicki – ks. dr hab., kierownik Zak adu Kultury Nowo ytnej, Instytut
Wschodni UAM w Poznaniu

Jolanta Lewandowska –  dr  historii,  Polskie  Towarzystwo  Historyczne  –
Inowroc aw

Zdzis aw Malczewski – ks. dr, historii, rektor Polskiej Misji Katolickiej
w Brazylii

Dariusz Matelski – prof. dr hab., Instytut Wschodni UAM w Poznaniu, Katedra
Kulturoznawstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi
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Roman Nir – ks. dr historii, dyrektor Centralnego Archiwum Polonii w Orchard
Lake, cz onek zarz du Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Chicago

Mariusz Nowak – dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pawe  Olszewski – dr, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Anna Pachowicz – dr historii, pracownik PWSZ w Tarnowie

Anna Popielarczyk-Pa ga – dr historii, pracownik Muzeum Wojsk L dowych
w Bydgoszczy

Joanna Py at – dr historii, pracownik Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie
w Londynie

Tomasz Serwatka – dr historii, pracownik Zak adu Narodowego
im. Ossoli skich

Karol Siemaszko – doktorant w Katedrze Historii Administracji i My li
Administracyjnej Uniwersytetu Jagielo skiego

Wojciech Stankiewicz – dr politologii, adiunkt w Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego w Olsztynie, Powi la ska Szko a
Wy sza

Marek Szczerbi ski – dr hab., prof. nadzw. w Zamiejscowym Wydziale Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wlkp., redaktor naczelny „Przegl du Polsko-
Polonijnego”

Wojciech leszy ski – dr hab., prof. nadzw. w Uniwersytecie w Bia ymstoku

Krzysztof Wasilewski – dr historii, pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Joanna Wolny-Majewska – publicystka, doktorantka na Politechnice ódzkiej

Tadeusz Wyrwa – prof. dr, cz onek zagraniczny Polskiej Akademii
Umiej tno ci

Jan Zalewski – ks., obecnie pe ni pos ug  duszpastersk  w Danii






