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NOTE AUTORI



Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Ksi dzu
Arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu jest wyrazem uznania dla Niego jako
opiekuna i przewodnika emigracji polonijnej i Polaków zamieszkuj cych
czasowo lub na sta e poza granicami ojczyzny. Stanowi równie  dowód szacunku
dla Jego drogi yciowej, ci le zwi zanej ze stanem duchowym, który wybra
przed 56 laty i otrzyma  wi cenia kap a skie. Z oddaniem s u y  swojemu
powo aniu, Polsce, rodakom w kraju i poza nim, Polonii wiata wszystkich
pokole .

Ocenia si , e na emigracji yje ponad 20 milionów osób polskiego
pochodzenia, Polaków i ich potomków, lecz w wielu przypadkach ich kontakty
z Polsk , krajem ojców i dziadów, stawa y si  coraz lu niejsze.

Ksi dz Arcybiskup Szczepan Weso y, przywo uj c s owa ksi dza –
poety Jana Twardowskiego, zaufa  wybranej drodze i tym, których na tej drodze
spotka . Okaza  si  im pomocny w trudnych sytuacjach yciowych, a oni mieli
szcz cie, e spotkali tak oddanego i spolegliwego opiekuna i przewodnika. Los
emigranta nigdy nie by  – i nie jest – atwy. Dlatego troska o polsk  diaspor
wymaga i po wi cenia, i wyt onej codziennej mudnej pracy.

Praca i po wi cenie Ksi dza Arcybiskupa wyda a dobre plony. Z ziarna
wiary, nadziei i mi o ci do kraju ojczystego wyros y zdrowe owoce. Polsk
diaspor  tworz  dzisiaj nie zagubieni – jak niegdy  – emigranci w pogoni „za
chlebem”, lecz ludzie znaj cy swoj  warto , przydatni ojczy nie przodków
i z niej dumni, s u cy z po ytkiem kontynentom i krajom zamieszkania. Wnosz
coraz wi cej warto ci i wiedzy do kultury, nauki, gospodarki i polityki na ca ym
wiecie. W ten w a nie sposób wykazuj  swój patriotyzm.

Wysi ki Ksi dza Arcybiskupa umo liwi y odrodzenie ducha polsko ci
i dumy z przynale no ci do narodu polskiego. Na stan tego ducha sk ada si
religijno , zachowanie wi zi z krajem „lat dzieci cych”, przywi zanie do
j zyka, tradycji i obyczajów. Spoiwem, niezast pionym lepiszczem zachowania
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czno ci z Polsk  by a i pozostaje wiara. Pos uga religijna, któr  przez ca e
swoje ycie Ksi dz Arcybiskup niós  Polonii wiata wzbogaci a jej ycie
duchowe, udowodni a, e dobra materialne, jakkolwiek wa ne, nie stanowi
wy cznie o warto ci cz owieka.

Tom studiów dedykowany Ksi dzu Arcybiskupowi jest skromnym
wyrazem uznania nauczycieli i rodowisk akademickich dla Jego dzie a jako
troskliwego pasterza polonijnej diaspory i pos ugi jej wiadczonej przez lata
kap a stwa.

Prof. zw. dr hab. Adam Koseski

Rektor
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora



Sylwia opato, Marek Szczerbi ski

KSI DZ ARCYBISKUP SZCZEPAN WESO Y – OPIEKUN
POLSKIEJ EMIGRACJI

Terytorium pa stwa polskiego zmienia o si  w ci gu wieków pod
wp ywem wydarze  historycznych. Od zako czenia drugiej wojny wiatowej nie
jest ono zagro one, chocia  wspó cze nie inaczej nale y definiowa  funkcje
granic czy poj cie suwerenno ci, zw aszcza od wst pienia Polski do Unii
Europejskiej.

Naród polski w procesie historycznym przechodzi  zmiany spo eczne
i kulturowe i nadal im podlega wraz z rozwojem cywilizacji. Jednym ze skutków
tego procesu dziejowego jest przemieszczanie si  Polaków poza w asne pa stwo
i osiedlanie si  na sta e lub czasowo w ró nych krajach. W adza pa stwowe,
instytucje spo eczne oraz Ko ció  otaczaj  Polaków i ich potomków yj cych na
obczy nie zró nicowan , ale mo liwie wszechstronn  opiek .

Osoby polskiego pochodzenia oraz obywatele Polski mieszkaj cy za
granic  okre lani s  w publikacjach popularnych czy naukowych najcz ciej
zbiorczym mianem Polonii. Nie wypracowano jednak powszechnie akceptowanej
przez socjologów, polityków czy historyków definicji tego okre lenia. Niektóre
z nich eksponuj  dominacj  czynników obiektywnych, zw aszcza narodowego
pochodzenia osób do niej zaliczanych, znajomo ci j zyka polskiego,
przynale no ci do Ko cio a katolickiego.

Z kolej inne definicje eksponuj  dominacj  czynnika subiektywnego,
jakim jest poczucie identyfikacji z narodem polskim.

Na uwag  zas uguje tendencja do czenia w definicji Polonii obu
kryteriów, obiektywnego i subiektywnego.

Jedna z nich okre la Poloni  jako zbiorowo  ludzi o polskim
rodowodzie, osiad ych w zwartych skupiskach lub w rozproszeniu w ró nych
krajach, którzy zachowali wiadomo  polskiego pochodzenia i z nim si
identyfikuj cych. Tak wi c warunkiem pretendowania do zaliczenia kogo  do
zbiorowo ci polonijnej jest nie tylko deklarowana wola i ch , ale przede
wszystkim narodowe pochodzenie1.

1 Encyklopedia wiedzy politycznej. Pod redakcj  Marka Chmaja, Joanny Marsza ek-Kawy,
Wojciecha Soko a, Toru  2005, s. 257-258.
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Zbiorowo ci specyficzne, cz sto nies usznie czone z polonijnymi,
tworzy ludno  autonomiczna, zamieszka a od pokole  na terenach
przygranicznych w pa stwach s siaduj cych z Polsk . Powsta y one w odmienny
sposób ni  zbiorowo ci polonijne, nie przez wyemigrowanie, a przez zmian
granic w Europie rodkowej w XX w., zw aszcza po dwóch wojnach
wiatowych.

Zbiorowo ci polonijne w wiecie ukszta towa y si  na skutek procesu
emigracyjnego, którego pocz tek przypada na prze om XVIII i XIX w.,
a powodem by y przyczyny polityczne i ekonomiczne. Emigracja Polaków
z przyczyn politycznych nast pi a po powstaniach ko ciuszkowskim (1794),
listopadowym (1831) i styczniowym (1863). Jedni wyje d ali na zachód Europy
raczej dobrowolnie, by kontynuowa  dzia alno  niepodleg o ciow . Inni byli
wywo eni przez rosyjskiego zaborc  g ównie na Daleki Wschód, by ich za t
dzia alno  ukara  i ostatecznie do niej zniech ci . Kolejne fale emigracji, ju
w XX w. spowodowane zosta y przez: najazd niemiecki, a nast pnie agresj
radzieck  we wrze niu 1939 r., warunki ycia i narzucony system polityczny po
zako czeniu drugiej wojny wiatowej, wydarzenia polityczne w marcu 1968 r.,
stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Po tym ostatnim wydarzeniu, na
szcz cie nie nast pi y do obecnych czasów kolejne, które wymusi yby masowe
wyjazdy Polaków z krajów z przyczyn politycznych.

Udzia  w masowej emigracji ekonomicznej pocz wszy od drugiej
po owy XIX w. wzi li g ównie mieszka cy przeludnionych polskich wsi z trzech
zaborów. Trwa a ona nieprzerwanie a  do wybuchu pierwszej wojny wiatowej.
W jej wyniku ukszta towa y si  zbiorowo ci polonijne na kontynentach
ameryka skich oraz w krajach Europy zachodniej. Po zako czeniu wojny, mimo
odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci w ko cu 1918 r., nadal trwa a emigracja
ekonomiczna mieszka ców wsi i miast. Zahamowa  j  dopiero wybuch drugiej
wojny wiatowej.

Najnowsza emigracja z powodów ekonomicznych wyst pi a w latach
70. ub. w. (tak zwane czenie rodzin) przez wyjazdy z Górnego l ska
i Opolszczyzny do Niemiec. Po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej w maju
2004 r. wyjecha o na Zachód, czasowo lub na sta e, oko o dwóch milionów jej
mieszka ców. To ostatecznie wydarzenie, cznie z „brakiem” granic mi dzy
pa stwami nale cymi do UE, otwarciem dla przybyszy rynków pracy, atwo ci
w korzystaniu ze rodków czno ci i komunikacji, spowodowa o przekszta cenie
si  emigracji raczej w migracj .

Zarysowuj c g ówne problemy emigracji, nie mo na pomin  ich skali
i zakresu. W latach 1860-1914 ziemie polskie opu ci o oko o dziesi ciu
milionów osób, z tej liczby oko o trzy i pó  miliona osób bezpowrotnie. Z tych
pionierskich pokole  zrodzi y si  kolejne, do wspó czesno ci czwarta, pi ta i
szósta, w du ym stopniu zasymilowane.
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W latach 1919-1938 opu ci o Polsk  w celach zarobkowych ponad dwa
miliony osób, w tej liczbie ponad milion bezpowrotnie. Oprócz emigracji sta ej
corocznie odbywa a si  te  emigracja sezonowa, g ównie do prac rolnych
w Niemczech, Danii i otwie.

W drugiej po owie wrze nia 1939 r. opu ci o kraj oko o 150 tys. osób
wojskowych i cywilnych, g ównie z zamiarem kontynuacji walki
z zaprzyja nionej Rumunii czy Francji. Niemcy wywozili Polaków w g b swego
kraju na przymusowe roboty. Odr bn  kategori  stanowili je cy po kampanii
wrze niowej 1939 r., wi niowie niemieckich obozów koncentracyjnych, je cy
i ludno  cywilna po upadku powstania warszawskiego w pa dzierniku 1944 r.
W latach drugiej wojny wiatowej okupowan  Polsk  opu ci o, g ównie przez
wywózki i zes ania ponad pi  milionów osób.

Dramatyczny los spotka  kilkana cie milionów obywateli polskich
(narodowo ci polskiej, bia oruskiej, ukrai skiej, ydowskiej i in.),
zamieszkuj cych obszar Rzeczypospolitej Polskiej zagarni ty przez ZSRR.
Liczba osób przesiedlonych, aresztowanych, zamordowanych i zmar ych przez
ró nego rodzaju prze ladowania jest trudna nawet do oszacowania. Oko o 114
tys. osób opu ci o ZSRR w 1942 r. jako wojskowi i cywile zorganizowanymi
transportami na Bliski Wschód. Innych, ale w daleko niepe nej licznie, obj a
repatriacja w drugiej po owie lat czterdziestych oraz w 1956 r.

Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej w Europie, kapitulacji
hitlerowskich Niemiec 8 maja 1945 r., wi kszo  by ych je ców, wi niów
i robotników przymusowych powróci a do Polski. Oko o pó  miliona osób jednak
pozosta o na Zachodzie, przekszta caj c si  z uchod ców wojennych w emigracj
polityczn  o celach niepodleg o ciowych. To pokolenie nigdy nie pogodzi o si
w uzale nieniem Polski, wbrew woli jej obywateli od ZSRR i narzuconym jej
systemem politycznym. Pozostali na obczy nie, g ównie w Wielkiej Brytanii,
kontynuuj c walk  o niepodleg o  i trwania „polskiego pa stwa na
uchod stwie” a  do pami tnego prze omu w po owie 1989 r.

Jednym z tego  pokolenia by  przysz y arcybiskup, a w latach 1945-1948
o nierz 2. Korpusu Polskiego, robotnik i student w Wielkiej Brytanii, Szczepan

Weso y. Kre l c uwagi krytyczne do jednego z trzech tomów serii Druga wielka
emigracja 1945-19902 autorstwa Rafa a Habielskiego, odwo uj c si  do
w asnych prze y , nie bez racji stwierdzi : „Emigracja powojenna by a cz ci
narodu. Mia a swoje w adze pa stwowe: prezydenta i rz d, mia a swoje ycie
polityczne, gdy  istnia y stronnictwa i partie polityczne z w asn  dzia alno ci
i pras ; mia a oczywi cie wojsko z wszystkimi strukturami wojskowymi; mia a
ycie kulturalne, wydawnictwa, publikacje, teatr. Mog y na emigracji powsta

fakultety uniwersyteckie, gdy  byli profesorowie, pracownicy nauki i studenci.

2  T. I – A. Friszke, ycie polityczne emigracji; T. II – P. Machcewicz, Emigracja w polityce
mi dzynarodowej,  T.  III  –  R.  Habielski, ycie spo eczne i kulturalne emigracji, Biblioteka
„Wi ”, Warszawa 1999.
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By o zorganizowane ycie religijne: biskup, kuria biskupia, dekanaty, parafie.
By o to ca e ycie narodu przeniesione poza jego granice. Na tym polega
niezwyk y fenomen i najbardziej charakterystyczna cecha owej – jak chc
autorzy trzytomowego dzie a – »drugiej wielkiej emigracji«”3.

W literaturze popularnej, tak e naukowej upowszechnia si  okre lenie
Druga Wielka Emigracja (1939-1989) w analogii do emigracji Polaków
uczestników dziewi tnastowiecznych powsta  narodowych. S  one
nieporównywalne, ale czy a je jedna cecha, wr cz je definiuj ca – uporczywo
mimo ró nych przeciwie stw wytrwania przy idei i sztandarze symbolizuj cych
niepodleg o  Polski.

Druga Wielka Emigracja, stanowi ca bez cienia w tpliwo ci cz
narodu polskiego, to ju  niemal zamkni ta historia. Symbolicznego spotkania
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z prezydentem Lechem Wa s  w dniu 22
grudnia 1990 r. w Zamku Królewskim w Warszawie, z przyczyn
demograficznych, doczekali ju  tylko nieliczni spo ród tego, pó milionowego na
pocz tku, niez omnego pokolenia.

W latach 1944-1990 wyjecha o z Polski, z przyczyn ekonomicznych
i politycznych wi cej osób ni  do niej powróci o; nadwy k  emigracji nad
reemigracj  szacuje si  na liczb  oko o jednego miliona dwie cie tysi cy osób4.

Liczb  Polaków, którzy wyjechali z Polski po jej wst pieniu do Unii
Europejskiej szacuje si  na oko o dwa miliony osób. Przewa aj  w ród nich
ludzie m odzi, cz sto wyje d aj cy bezpo rednio po uko czeniu studiów,
z powodów ekonomicznych, bez planu o pozostaniu za granic  na sta e lub
czasowo5, decyzj  w tym zakresie podejmuj  w pó niejszym czasie.

Polacy mog  liczy  na dobr  prac , m.in. w Holandii, Belgii, tak e we
Francji. W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii zarejestrowano jeden milion sto
tysi cy polskich pracowników samozatrudnionych. Liczba osób emigruj cych
z Polski po jej wst pieniu do Unii Europejskiej systematycznie wzrasta a, od
jednego miliona w 2004 r. do jednego miliona dziewi dziesi t cztery tysi ce
osób w 2011 r. Na pocz tku wyjazdy odbywa y si  raczej bez przygotowania,
aktualnie wyjazdami Polaków zajmuj  si  wyspecjalizowane firmy krajowe oraz
zagraniczne. Prognozuje si , e coraz wi cej Polaków b dzie wyje d a o na
Zachód do pracy, poniewa  „emigracja jest dzi  du o prostsza ni  kilka lat temu.
Agencje pracy pomagaj  w za atwieniu formalno ci. Ale równie  dlatego, e
oko o 1,3 mln Polaków ycie zagranic  si  spodoba o, i to bardzo. W niektórych
rejonach Europy s  polskie sklepy, szko y i polskie ko cio y. I zupe nie
niepolskie zarobki”6 – czytamy w codziennej prasie.

3  Abp. Sz. Weso y, Emigracja to dzieje narodu, „Wi ”, sierpie  2000, s. 128.
4  A. Walaszek, Polska diaspora, w: Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 89.
5  K. Wo ek, M oda Rzeczypospolita emigracyjna, „My l.pl” nr 22 (1/2012), s. 14.
6  „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 60, 26 marca 2012.
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Ocena emigracji wspó czesnej, czy raczej migracji w ramach krajów
unijnych, ró ni si  od ocen fal emigracji wcze niejszych. Emigrowanie
z rodzinnego kraju oceniano w przesz o ci jako proces raczej niekorzystny,
natomiast wspó cze nie „traktuje si  jako dobrodziejstwo globalizacji: ka dy ma
mo liwo  samodzielnego decydowania o swoim miejscu na ziemi. Mimo
zmiany nastawienia do emigracji, ci gle dostrzega si  w niej bardziej wyraz
pewnej sytuacyjnej konieczno ci, ni  okazj  do spe nienia marze ”7 – czytamy
w jednym z periodyków o tematyce spo eczno-etycznej.

Trwaj cy ponad pó tora wieku proces emigracji spowodowa , i
prawdopodobnie trudno by oby znale  pa stwo, w którym nie mieszkaj  Polacy
lub ich potomkowie. Szacuje si , e na kontynencie afryka skim mieszka ich
oko o dwudziestu tysi cy, w Ameryce aci skiej ponad jeden milion,
w Ameryce Pó nocnej od dziesi ciu do dwunastu milionów, w Australii i Oceanii
trzysta tysi cy, w Europie Wschodniej i Zachodniej nawet sze  milionów8.

Realizacj  opieki nad polskimi imigrantami, osiedlaj cymi si  w krajach
docelowych, zajmowa y si  w latach niewoli narodowej stowarzyszenia
spo eczne, wieckie i ko cielne. Rozwin y one w pe ni dzia alno  po 1918 r.,
gdy powsta o odrodzone pa stwo polskie. Spe nia y wa n  rol  uzupe niaj c
w rozbudowanej pa stwowej strukturze opieki realizowanej do 1931 r. przez
Urz d Emigracyjny, a nast pnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i podleg e mu poselstwa, ambasady i konsulaty9.

W po owie 1929 r. utworzona zosta a Rada Organizacyjna Polaków
z Zagranicy, która w sierpniu 1934 r. przekszta ci a si  w wiatowy Zwi zek
Polaków z Zagranicy ( wiatpol). Jego prezesem zosta  marsza ek Senatu
W adys aw Raczkiewicz, w latach drugiej wojny wiatowej (dok adnie od 30
wrze nia 1939 r. do czerwca 1947 r.), pierwszy prezydent RP rezyduj cy na
uchod stwie w Pary u, a nast pnie w Londynie. Wznowionym w pa dzierniku
1939 r. w Pary u wiatpolem kierowa  w jego zast pstwie prof. Bronis aw
He czy ski10. Zanik dzia alno ci wiatpolu nast pi  w drugiej po owie lat 50. XX
w. g ównie z powodu braku na ten cel rodków finansowych jak te  na skutek
przemian, którym ulega y zbiorowo ci polonijne.

7  Ks. B. Czupryn, Dlaczego polsko  na emigracji?, „Cywilizacja” nr 32/2010, s. 9.
8  T. Paleczny, Geografia zbiorowo ci polonijnych i emigracyjnych; problemy demograficzne

i asymilacyjne, w: Dzieje Drugiej Wielkiej Emigracji w latach 1939-1990. Materia y dla uczniów
szkó  rednich. Pod redakcj  Marka Szczerbi skiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wielkopolski
2000, s. 86-88; Encyklopedia wiedzy politycznej…, op. cit., s. 258; T. Stpiczy ski, Polacy
w wiecie. G ówny Urz d Statystyczny, Warszawa 1992, s. 148-154.

9  Szerzej na ten temat: Historia dyplomacji polskiej. Tom IV 1918-1939, pod redakcj  Piotra
Kossowskiego, Warszawa 1995, s. 5-62; W. T. Drymmer, W s u bie Polsce, Warszawa 1998,
s. 126-139.

10  Szarzej na ten temat: B. Wierzbia ski, Polonia zagraniczna 1939-1946, Londyn 1946, s. 12-14;
C. Lusi ski, II Rzeczpospolita a Polonia 1922-1939, Warszawa 1998, s. 152-164.
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W adze Drugiej Rzeczypospolitej mimo nieustaj cych du ych potrzeb
zwi zanych z odbudow  i rozwojem wszystkich dziedzin kraju po latach
zaborów, nie szcz dzi y rodków finansowych na realizacj  polityki
emigracyjnej. Pomoc finansow  na szkolnictwo polonijne, o wiat  i kultur ,
wychowanie fizyczne i sport przekazywano za po rednictwem polskiej s u by
dyplomatycznej i konsularnej. Opiek  duszpastersk  nad Polakami na obczy nie
koordynowa , na podstawie upowa nienia przez Episkopat, prymas Polski
kardyna  August Hlond. rodki finansowe w du ej cz ci na ten cel otrzymywa
od Urz du Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Spo ecznej, a po
1931 r. od Ministerstwa Spraw Zagranicznych11.

G ówny cel systematycznej dzia alno ci opieku czej nad Poloni ,
realizowanej przez ca e dwudziestolecie mi dzywojenne ukierunkowany by  na
podtrzymanie jej zwi zków z macierz  i opó nienie asymilacji12.

Polonia sprawdzi a si  w latach drugiej wojny wiatowej. Ju  na
prze omie wrze nia i pa dziernika 1939 r. polskie biura rekrutacyjne we Francji
zarejestrowa y oko o stu tysi cy ochotników do tworz cej si  w kraju
sojuszniczym Armii Polskiej. Przewa ali w ród nich robotnicy polscy
z pó nocnych departamentów, ale zg osili si  te  Polacy z Pary a i ze wschodniej
Francji. By  to wi c czyn porównywalny do zaci gu ochotników spo ród Polonii
ameryka skiej w 1917 r. do Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Józefa
Hallera.

Zbiorowo ci polonijne w poszczególnych krajach wykazywa y du
aktywno  w tworzeniu w asnych stowarzysze  lokalnych i ponad lokalnych,
o ró nych celach. Rozwija y si  one i ewoluowa y samodzielnie lub cz c si
z innymi w struktury o ró nym stopniu wzajemnej zale no ci i wspó pracy.
U atwi o to koordynacj  dzia a , zwi ksza o mo liwo ci uczestnictwa Polonii
w yciu spo ecznym, politycznym i gospodarczym kraju osiedlenia. Do tego typu
stowarzysze  nale y zaliczy  np. Kongres Polonii Ameryka skiej utworzony 30
maja 1944 r. na zje dzie polonijnym w Filadelfii czy Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii utworzone w 1947 r. Wzrastaj c  rol  samopomocow  po
zako czeniu drugiej wojny wiatowej spe nia o Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów, utworzone w 1946 r. z central  w Wielkiej Brytanii i oddzia ami
w krajach, w których osiedlili si  byli polscy o nierze.

W okresie od pa dziernika 1939 r. do lipca 1945 r. czno  z Poloni
i wojennym uchod stwem utrzymywa y w adze polskie rezyduj ce na obczy nie
oraz wiatpol. Zachodni sojusznicy realizuj c porozumienie zawarte z ZSRR
dokonali radykalnego zwrotu, przenosz c swoje uznanie na rz d w Warszawie

11  Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zesp. Ministerstwo Wyzna  Religijnych i O wiecenia
Publicznego, sygn. 437, s. 2 i nast.

12  E. Ko odziej, Dzieje Polonii w zarysie 1918-1939, Warszawa 1991, s. 293-195; Ten e,
Wychod stwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Studia nad polityk  emigracyjn
II Rzeczypospolitej, Warszawa 1982, s. 253.
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tworzony przez ugrupowania radykalnie lewicowe, pod nadzorem Józefa Stalina.
Ten tragiczny dla Polaków fina  drugiej wojny wiatowej spowodowa
utrzymanie i trwanie „polskiego pa stwa na uchod stwie” a  do prze omu lat
1989/1990, ale zarazem zaniechanie przez niepodleg o ciowe ugrupowania
wszelkich kontaktów z w adzami w Warszawie13, jak te  stowarzyszeniami
kulturalnymi czy naukowymi, ocenianymi jako „re imowe”.

W latach po drugiej wojnie wiatowej a  do po owy 1989 r. S u ba
Bezpiecze stwa (SB) przy akceptacji najwy szych w adz pa stwowych
i partyjnych prowadzi a systematyczn  dzia alno  operacyjn  wobec polskich
dzia aczy i polityków emigracyjnych.

Rozpracowywa a wiele stowarzysze  polonijnych, np. Kongres Polonii
Ameryka skiej. Pozyskiwane i gromadzone informacje SB wykorzystywa a do
celów inwigilacyjnych, do pozyskiwania tajnych wspó pracowników, tak e do
szkolenia w asnych kadr, co wynika z tre ci zachowanych akt z lat 1944-1962.

Zainteresowaniem SB „cieszy y si ” nieprzerwanie katolickie
stowarzyszenia polonijne i uchod stwa niepodleg o ciowa, np. Polskie
Katolickie Stowarzyszenie Uniwersyteckie „Veritas” w Londynie, o rodki
i instytucje duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach
imigracyjnych, oczywi cie tak e zakonnicy i ksi a.

Na bie co s u by te analizowa y polityk  Stolicy Apostolskiej wobec
polskiego uchod stwa niepodleg o ciowego i Polonii. Obserwowa y dzia alno
prymasa Polski kard. Stefana Wyszy skiego na rzecz Polonii jak te
duszpastersk  opiek  nad ni  realizowan  za po rednictwem jego rzymskich
delegatów, kolejno w osobach abp. Józefa Gawliny, kard. W adys awa Rubina
i abp. Szczepana Weso ego. Ten pierwszy, wed ug opinii SB „traktowany jest
w rodowiskach Polonii przede wszystkim jako duchowny odpowiedzialny,
z ramienia Watykanu, za ycie religijne emigracji powojennej. Fakt, e
arcybiskup by  kapelanem naczelnym Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzi, i e
jest on jednym z przywódców emigracji politycznej, wywiera pewien wp yw na
kszta towanie si  pozytywnego stosunku Polonii do Gawliny. Wykorzystuje on
to w ró nych okazjach zbierania funduszy na »cele religijne emigracji«.
Wi kszym uznaniem natomiast Gawlina cieszy si  w ko ach nowej emigracji
polskiej oraz w sferach ameryka skiej hierarchii katolickiej”14.

Ksi dz pra at, wybitny emigracyjny duchowny i naukowiec Walerian
Meysztowicz, w ocenie tych e s u b traktowany by  jako „reakcyjny dzia acz

13  Szerzej na ten temat: R. Habielski, Niez omni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomo ci” i ich
kr g 1940-1981, Warszawa 1991, s. 61-78; Ten e, ycie spo eczne…, op. cit., s. 20-31; Ten e,
Polski Londyn, Wroc aw 2000, s. 29-47; Polska emigracja polityczna. Informator. Wst p
S awomir Cenckiewicz (reprint), Warszawa 2004.

14 Polska emigracja polityczna…, op. cit., s. 262.
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kleru emigracyjnego oraz bliski wspó pracownik ambasadorowa RP przy Stolicy
Apostolskiej Kazimierza Papée oraz zaufany doradca ks. abp. Gawliny”15.

Na podstawie podobnych ocen i opinii realizowa  polityk  Urz d do
Spraw Wyzna , i to do samego ko ca PRL. Jako przyk ad w udokumentowaniu
powy szej tezy mo e pos u y  fragment pisma z dnia 21 pa dziernika 1985 r.
(a wi c na cztery lata przed zmian  systemu) ministra, kierownika tego  urz du
Adama opatki do ks. kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Skar y  si  w nim
(na co liczy , czy wierzy , e adresat podzieli jego racje?) na niezgodn  z jego
pogl dem dzia alno  duszpasterstwa emigracyjnego, a zw aszcza abp.
Szczepana Weso ego. Wed ug niego „od samego pocz tku swej dzia alno ci
w duszpasterstwie emigracyjnym [abp. Weso y – przyp. aut. aut.] jest negatywnie
nastawiony do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wprost demonstracyjnie
stroni od wszelkich kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami Polski za granic ,
nigdy nie z o y  wizyty w Ambasadzie PRL w Rzymie, mimo zaprosze  /…/
Powszechnie znane s  polityczne przekonania bpa Szczepana Weso ego, który
w praktycznym dzia aniu solidaryzuje si  w wspó pracuje z najbardziej
reakcyjnymi ugrupowaniami emigracji a m.in. z tzw. rz dem londy skim,
»Komitetem Koordynacyjnym Polonii Wolnego wiata«, czy strukturami
solidarno ciowymi za granic . Jest szczególnie podatny na wszelkie wrogie
inicjatywy emigracji politycznej, zarówno dawnej jak i nowej. Osobi cie
uczestniczy w akcjach organizowanych przez te ugrupowania i publicznie
wypowiada swe polityczne pogl dy, nadu ywa wizytacji duszpasterskich
w rodowiskach polonijnych do uprawiania politycznej propagandy, jak to mia o
miejsce np. w czasie jego wizyty w krajach Ameryki aci skiej w ko cu 1983 r.
(w Urugwaju i Argentynie). Nie wymaga komentarza wizyta bpa Szczepana
Weso ego w o rodku kierowanym przez ksi dza F. Blachnickiego w Carlsbergu,
czy te  udzia  w przedsi wzi ciach tzw. Komitetu Koordynacyjnego Polonii
Wolnego wiata, jak chocia by ostatni »Kongres Kultury Polskiej na
Obczy nie« w dniach 14-20 wrze nia [1985 r. – przyp. aut. aut.] w Londynie
z inauguracyjnym wyst pieniem Zdzis awa Najdera16.

Emigracja niepodleg o ciowa w Wielkiej Brytanii zorganizowa a trzy
Kongresy Kultury Polskiej na Obczy nie. Pierwszy odby  si  w dniach 9-12
wrze nia 1970 r. w Londynie. W komisji filozoficznej niezwykle ciekawy referat
zatytu owany Rozumno  warunkiem wolno ci, wyg osi  ojciec Feliks Wojciech
Bednarski. Wychodz c z za o enia, e wolno  jest jednym z najwa niejszych
skarbów zarówno jednostek jak narodów, zdefiniowa  i obszernie szczegó owo
scharakteryzowa  oba poj cia, wokó  których skonstruowa  temat i tre  referatu.
W jego podsumowaniu m.in. powiedzia : „/…/ jednym z g ównych zada
przywódców narodu, a wi c nie tylko polityków ale tak e nauczycieli,

15  Ibidem, s. 271.
16  Bp Sz. Weso y, Czy duszpasterstwo emigracyjne by o zale ne od PRL (wspomnienia

polemiczne), „Zeszyty Historyczne”, z. 104 z 1993, aneks 1, s. 48.
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duszpasterzy i w ogóle inteligencji tak w Kraju jak i na Emigracji jest
wychowanie Narodu ku przedmiotowo rozumianemu my leniu i post powaniu,
wskazuj c mu konkretne rozumne cele oraz rodki i sposoby ich
urzeczywistniania, a przede wszystkim usprawniaj c go w dzia alno ci,
zmierzaj cej do tych celów, nie przes aniaj c ich fikcyjnymi ideami /…/ Ale,
powtarzamy to z naciskiem, tak rozumno  jak i wolno , owszem ca e nasze
cz owiecze stwo, nie jest czym  ju  gotowym, statycznym, ale czym  ywym co
trzeba ci gle tworzy  i rozwija , gdy  o tyle jeste my lud mi, czyli jestestwami
rozumnymi, a wi c i wolnymi, o ile stajemy si  nimi, tzn. w miar  jak stajemy
si  naprawd  rozumnymi, a dzi ki rozumno ci tak e wolnymi”17.

Referaty innych uczestników dotyczy y m.in. takich kluczowych spraw
i poj , jak rola inteligencji w kraju i na obczy nie, czy znaczenie kultury, które
to poj cie absorbowa o w latach pó niejszych Jana Paw a II, czemu dawa  wyraz
podczas licznych homilii wyg aszanych na spotkaniach z Poloni .

W nast pnych kongresach, to jest drugim i trzecim, wzi  udzia  abp
Szczepan Weso y, ju  jako opiekun i duszpasterz Polonii i uchod stwa. Drugi
Kongres odby  si  w dniach 14-20 wrze nia 1985 r. w Londynie. Nawi zywa  on,
wed ug za o e  organizatorów, do przerwanego w grudniu 1981 r. przez stan
wojenny Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie, protektorat nad nim obj
Edward hr. Raczy ski prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rezyduj cy na
uchod stwie w Londynie.

Otwieraj c kongres prof. Edward Szczepanik powiedzia , e nie ma on
„charakteru spotkania politycznego, cho  niew tpliwie wszystkie poczynania
polskiego niepodleg o ciowego uchod stwa musz  mie  wyd wi k polityczny.
Nowym akcentem politycznym by  zbiorowy ho d uczestników Kongresu przed
Pomnikiem Katy skim, z o ony przed inauguracj . Jednak e z naukowego
charakteru Kongresu wynika, e nie ma on na celu formu owaniu planów
dzia ania na przysz o , uchwalania postulatów lub rezolucji”18. W dalszej cz ci
przemówienia powitalnego ten wybitny uczony i polityk polski na emigracji
wyrazi  nadziej , e „Kongres ten b dzie historycznym spotkaniem polskich
intelektualistów z ca ego zachodniego wiata, wzmocni fundamenty kultury
polskiej na obczy nie i da pomoc kulturaln  krajowi, broni cemu polsko ci przed
sowietyzmem”19.

Obrady zainaugurowane zosta y wyst pieniem Zdzis awa Najdera,
literaturoznawcy, dzia acza opozycyjnego, dyrektora Sekcji Polskiej Radia

17 Kongres Wspó czesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczy nie, Londyn, 5-12 wrze nia 1970 r.
Tom I. Zg oszone prace przed 1 marca 1970. redaktor wydawnictwa dr in . Mieczys aw Sas-
Skowro ski, Londyn 1970, s. 18-19.

18 Prace Kongresu Kultury Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Edwarda Raczy skiego. Tom I.
Ojczyzna w sercach. Pok osie kongresowe. Pod redakcj  Edwarda Szczepanika i Zdzis awa
Wa aszewskiego, Londyn 1986, s. 18.

19  Ibidem, s. 20.
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Wolna Europa, wysoko ocenianego przez Poloni  i uchod stwo
niepodleg o ciowe za naukowy i polityczny dorobek, tak e za patriotyzm.
Natomiast pot pianego przez w adze w Polsce, skazanego zaocznie w 1983 r.
wyrokiem s du wojskowego na kar  mierci za rzekom  wspó prac
w wywiadem ameryka skim (u askawionego w 1989 r. po zmianach
politycznych). wcze niej uczestnicy kongresu wys uchali s ów duchowego
opiekuna emigracji polskiej abp Szczepana Weso ego.

Obaj mówcy po wiecili swoje wyst pienia zbie nej w du ej mierze
problematyce, o czym wiadczy ju  porównanie ich tytu ów, Co kultura polska
mo e dzisiaj da  wiatu (Najdera) i Chrze cija skie warto ci kultury
(arcybiskupa). Autor pierwszy sprecyzowa  na wst pie, e w rozwa aniach
chodzi mu nie o jednostkowe osi gni cia polskich twórców kultury,
wyró niaj ce si  w wiecie, ale „o takie kszta ty ycia zbiorowego, które mog
si  sta  albo wzorem, albo przynajmniej przedmiotem twórczej refleksji czy
przetworzenia przez innych”20. Podda  nast pnie analizie przeobra enia
kulturowe jakie pod wp ywem czynników spo ecznych, politycznych
i ekonomicznych nast pi y w pokoleniach Polaków wychowanych po wojnie
w ustroju niedemokratycznym, który posiada  jednak pewne pozytywne cechy,
a nie wy cznie wady.

Rozwini ty przez Najdera problem, w za o eniu prof. Szczepanika
stanowi  w dniach kongresu „centralny temat, wymagaj cy wielostronnej,
zbiorowej analizy”21, do czego w czy  si  abp Weso y homili  wyg oszon
podczas mszy w. odprawionej w ko ciele Andrzeja Boboli w Londynie.
Duchowny powi za  tre ci religijne z problematyk  rozpoczynaj cych si  obrad.
przewiduj c, e referaty i dyskusja b d  dotyczy  analizy osi gni  Polaków
w ró nych dziedzinach twórczo ci, np. w literaturze, teatrze, filmie,
architekturze, naukach humanistycznych powiedzia , e tak poj ty zaw ony
obraz kultury do indywidualnych rezultatów, mimo ca ego jej zró nicowania
i bogactwa, odnosi by si  g ównie do szczup ego grona twórców. Odwo uj c si
do pogl dów wyra onych w wielu wypowiedziach Jana Paw a II dowodzi , e
„kultura dotyczy ka dego cz owieka, bo »ka dy cz owiek zawsze bytuje na
sposób jakiej  kultury sobie w a ciwej«. A wi c kultura, to przede wszystkim
warto ci, które tworz  cz owieka, a raczej to cz owiek, który rozwija swoje
cz owiecze stwo w oparciu o warto ci, a dopiero potem twórczo . Dlatego
zwi zek mi dzy kultur  a religi  nie jest zwi zkiem przypadkowym, ale jest to
wi  zasadnicza”22.

Zmierzaj c ku podsumowaniu my li przekazanej w homilii, mówca
powiedzia : „Kongres, daj c przegl d osi gni  w ró nych dziedzinach
twórczo ci ludzkiej, nie mo e zapomina  o tym, e cz owiek, tworz c kultur ,

20  Ibidem, s. 24.
21  Ibidem, s. 18.
22  Ibidem, s. 38.
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sam przez ni  jest równocze nie tworzony. A wi c, e kultura, to s  przede
wszystkim warto ci kszta tuj ce cz owieka, e przekazywanie kultury nast pnym
pokoleniom musi by  przekazywaniem tych warto ci, które tworz  polsk
kultur , a które musz  kszta towa  w a nie m ode pokolenia, ubogaca  je w ca e
bogactwa przesz o ci i twórczo ci, je li chcemy, by m ode pokolenia w czy o
si  w nurt naszego ycia polskiego czy polonijnego”23.

Z opublikowanych materia ów, stanowi cych pok osie kongresu
jednoznacznie wynika, e wszyscy jego uczestnicy, przybyli z ró nych krajów
osiedlenia, podobnie rozumieli poj cie kultury, jej rol  i pos annictwo.
Wydarzenie to przyczyni o si  do wzajemnego poznania si  polskich
intelektualistów yj cych na obczy nie. Ich wyst pienia, podejmowane w nich
zagadnienia, nie zaw a y si  do w asnego emigracyjnego rodowiska, lecz
mia y na uwadze przede wszystkim problemy Polski, z któr  si  identyfikowali
jako swoj  macierz . Nie by o jednak mo liwe pokona  barier politycznych jakie
oddzieli y kraj od Polonii i uchod stwa narzuconych przez ówczesne polskie
w adze pa stwowe i partyjne. Jakie by y przejawy i rezultaty ich wrogo ci do
emigracji, to wy ania si  z przytoczonego powy ej listu ministra Adama opatki
do kard. Józefa Glempa.

Nadszed  jednak rok 1989, w którym Polska odzyska a suwerenno ,
a jej spo ecze stwo podmiotowo . Spe ni y si  marzenia Polonii i uchod stwa
niepodleg o ciowego i dopiero wówczas rozpocz  si  proces integracji na
ró nych p aszczyznach obu cz ci narodu polskiego.

W dniach 20-26 sierpnia 1995 r. odby  si  w Londynie III Kongres
Kultury Polskiej na Obczy nie. Otworzy  go prof. Edward Szczepanik, ostatni
premier Rz du RP na uchod stwie (1986-1990), prezes Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczy nie, mówi c m.in.: „Obecny kongres zosta  zwo any
u progu suwerennej III Rzeczpospolitej, z podwojonym zadaniem podsumowania
historii niepodleg o ciowego uchod stwa i zastanowienia si  nad jego obecnym
i przysz ym stosunkiem do Kraju”24.

Inauguracyjne przemówienie poprzedzaj ce obrady og osi  abp Szczepan
Weso y. Nawi zuj c do oceny osi gni tych rezultatów politycznych
i kulturalnych uchod stwa niepodleg o ciowego, w retrospekcji
scharakteryzowa  jego genez  zwi zan  z wybuchem drugiej wojny wiatowej,
a po jej zako czeniu z podzia em wiata na dwa przeciwstawne obozy.
W zwi zku z tym drugim wydarzeniem, Polacy z sojuszników zostali
zredukowani do niewygodnej przeszkody w koegzystencji krajów Zachodu
z ZSRR. Mówca przypomnia , e Polska, dzi ki bohaterstwie jej obywateli
w dniach najazdu okrzykni ta natchnieniem narodów, ju  pod koniec wojny

23  Ibidem, s. 40.
24 Polska poza Polsk . Sprawozdanie z III Kongresu Kultury Polskiej na Obczy nie. Pod red.

Krzysztofa Rowi skiego, Londyn 1998, s. 2.
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a tym bardziej w latach nast pnych przez niedawnych sojuszników by a
traktowana jako czynnik mog cy zachwia  pokojowym wspó istnieniem.

Nie mo na by o przewidzie , e podzia  wiata na rywalizuj ce bloki
b dzie trwa  tak d ugo, co spowodowa o dramatyczne skutki dla polskiego
spo ecze stwa oraz jego cz ci na emigracji. Polskie pa stwo na uchod stwie
zachowa o ci g o  prawn  uto samian  z przedwojenn  konstytucj  i urz dem
prezydenta. Arcybiskup podzieli  si  ze s uchaczami homilii t  prawd , e
„jednym z zasadniczych zada  emigracyjnych by a pomoc w obronie Kraju przed
zak amaniem. Wydawane opracowania historyczne, dokumentacja wydarze
z okresu wojny, analiza bie cych wydarze  w Kraju, radia, zw aszcza Wolna
Europa, prowadzi y dzia alno  odk amywania. Musiano si  z tym liczy
i sk din d wiemy, e by a to dzia alno  skuteczna, a dla emigracji by a
sprawdzianem s usznie obranej postawy”25. W kolejnych s owach mówca
zaakcentowa  niezwyk  wr cz ofiarno  emigracji niepodleg o ciowej. Mimo
przeci tnie trudnych warunków bytu uchod ców, a nawet biedy, ich dzia anie
dobroczynne na rzecz celów spo ecznych by o zadziwiaj ce. wiadcz  o tym
liczne instytucje, budynki i o rodki parafialne i wieckie, ko cio y. Mówca
wskaza , e dla przysz ych pokole  powinny one stanowi  nie tylko okre lon
warto  ekonomiczn , ale przede wszystkim dowód na to, jakie efekty mo e
przynie  postawa patriotyczna i ofiarno  na cele wy szego rz du. Zadaniem
Kongresu, wed ug arcybiskupa, jest ogarni cie ca ego dorobku uchod stwa
niepodleg o ciowego. Aby to uczyni , nale y wykorzysta  wiedz  zawart
w dokumentach ród owych i opracowaniach, a tak e w yciowym
do wiadczeniu i pami ci uczestników Kongresu. Zako czy o ono swoj  misj ,
sta o si  bardziej Poloni  ni  przymusowym uchod stwem, ale dla siebie
i nast pnych pokole  powinno wypracowa  w asny przysz o ciowy etos. Wed ug
s ów arcybiskupa, winien on polega  na wnoszeniu elementów i dorobku polskiej
kultury do wielokulturowego wspó czesnego wiata26.

Oczekiwany po drugiej wojnie wiatowej przez uchod stwo
niepodleg o ciowe konflikt zbrojny mi dzy Zachodem a ZSRR, który wed ug ich
przywódców mia by przynie  Polsce wyzwolenie, na szcz cie nie nast pi .
Wynik globalnego starcia nie by  przewidywalny, Polska równie
prawdopodobnie mog a na nim wyj  jeszcze gorzej. Oczekiwania na uwolnienie
Polski spod narzuconej dominacji wschodniego mocarstwa spe ni y si  dopiero
po pó wieczu i dokonali tego g ównie sami jej obywatele. Wykorzystano zmian
w adz na najwy szym szczeblu w ZSRR, co uruchomi o i przyspieszy o zmiany
tak e w naszym kraju, po obradach dwóch stron odbytych przy okr g ym stole
od lutego do kwietnia1989 r. Przez nast pny rok post powa o tak e zbli enie

25  Ibidem, s. 6.
26  Ibidem, s. 7.
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emigracji do kraju zako czone pami tnym spotkaniem prezydentów Ryszarda
Kaczorowskiego i Lecha Wa sy (22 grudnia 1990 r.).

W ewolucyjny sposób nast pi a te  zmiana g ównej instytucji spo ecznej
w zakresie kontaktów z Poloni . Kierownictwo istniej cego od pa dziernika
1955 r. Towarzystwa czno ci z Poloni  Zagraniczn  „Polonia” zda o sobie
spraw , i  wobec zachodz cych zmian systemowych w Polsce nie jest w stanie
spe nia  oczekiwa  spo ecze stwa w kraju i emigracji. Sekretarz generalny
Towarzystwa „Polonia” Józef Klasa, inteligentny polityk i dyplomata, po
konsultacjach z dzia aczami „Solidarno ci”, Episkopatem Polski, i dzia aczami
polonijnymi doszed  do wniosku, e trzeba powo a  nowe stowarzyszenie,
o czym powiadomi  pismem z dnia 31 lipca 1989 r. marsza ka Senatu RP prof.
Andrzeja Stelmachowskiego. Uzna  tak e, e w procesie jej tworzenia, wa n
rol  powinna spe ni  zorganizowana emigracja przez wy onienie
reprezentatywnego centrum, najlepiej w wyniku obrad „okr g ego sto u”, przy
którym zasiedliby przedstawiciele mo liwych wszystkich jej pokole .
W wywiadzie prasowym m.in. powiedzia : „Bardzo mog oby tu te  pomóc
polonijne duszpasterstwo z ksi dzem biskupem Szczepanem Weso ym,
posiadaj ce bardzo rozga zione, utrwalone i szanowane kontakty ze wszystkimi
organizacjami polonijnymi”27. Ze rodowiska dziennikarzy wysy ano sygna y do
w adz Towarzystwa „Polonia” by w czy  do obrad przedstawicieli krajowej
opozycji, z któr  „z pewno ci  Polakom rozsianym o wiecie atwiej si  b dzie
dogada ”28. Ponawiano je w nast pnych miesi cach, zw aszcza w artyku ach
prasowych omawiaj cych przygotowania do III Kongresu Uczonych Polskiego
Pochodzenia zaplanowanego na po ow  lipca 1989 r. w Krakowie. W jednym
z nich, po wi conemu krytyce stosunków mi dzy krajem a Poloni  i emigracj
po drugiej wojnie wiatowej, sformu owano postulat ich zdecydowanej zmiany.
Nie osi gnie si  jednak tego celu „bez udzia u w pracach, ale te  w adzach
i ró nego rodzaju gremiach Towarzystwa »Polonia« licz cych si  na emigracji
przedstawicieli samej Polonii, jej tradycyjnych, wielkich i wielce zas u onych
organizacji, stowarzysze , zwi zków i instytucji samopomocowych, spo eczno-
kulturalnych, o wiatowych i naukowych oraz kombatanckich /…/ Dla
wszystkich analizowanych tu i stu innych powodów mówi si  ju  od roku
o pilnej potrzebie polonijnego okr g ego sto u, który jedni pojmuj  jako
okazjonalne, ale i reprezentatywne spotkanie (np. w Domu Polskim im. Jana
Paw a II w Rzymie) dla wymiany pogl dów na podstawowe w tej materii
kwestie, inni jako raczej sta y proces w samookre leniu i zbli aniu stanowisk,
a wszyscy jako znak i wiadectwo wzajemnej dobrej woli w d eniu do
porozumienia”29.

27 Naczynia po czone. Rozmowa z Józefem Klas , sekretarzem generalnym Towarzystwa
„Polonia”, „ ycie Warszawy” nr 229, 1-2 pa dziernika 1988 r.

28  B. Seidler, Z czym do emigracji?, „ ycie Literackie” 1989, nr 8, s. 5.
29  R. H. Michalski, Klucz do emigracji, „Tygodnik Demokratyczny”, 1989, nr 9, s. 4.
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Ide  „okr g ego sto u kraj – emigracja” sformu owali i og osili
w listopadzie 1987 r. Boles aw Wierzbia ski, dzia acz Kongresu Polonii
Ameryka skiej, redaktor naczelny „Nowego Dziennika” wydawanego w Nowym
Jorku oraz dziennikarz i dzia acz spo eczny yj cy w kraju Edmund Jan
Osma czyk.

Sekretarz generalny Towarzystwa „Polonii” Józef Klasa realnie
oceniaj c zmiany w wiecie, a zw aszcza w ZSRR po doj ciu do w adzy
Gorbaczowa i zainicjowanej przez niego pierestrojki, by  wiadom niezb dnych
radykalnych reform politycznych i gospodarczych w Polsce. Pomy lny przebieg
procesu normalizacji mi dzy krajem i emigracj , wed ug Klasy „by oby poparcie
go przez Episkopat i duszpasterstwo polonijne. Stosunki pa stwo – emigracja s
w du ym, je eli nie decyduj cym, stopniu pochodn  stosunków pa stwo –
Ko ció  i pa stwo – opozycja /…/ Ko ció  ma najbardziej stabiln  polityk
wobec emigracji. Pozostaj c ponad emigracyjnymi uk adami i podzia ami
politycznymi jednakowo traktowa  i traktuje ró ne orientacje polityczne. Zas ugi
Ko cio a w utrzymywaniu polsko ci na obczy nie s  olbrzymie, w ochronie
obyczaju i tradycji polskiej, kultywowaniu znajomo ci j zyka polskiego.
Wspó praca pa stwa z Ko cio em ma zasadnicze znaczenie dla perspektywy
efektywnej pracy z Poloni . adna ze stron nie jest sama w stanie skutecznie
broni  pozycji j zyka polskiego w ród wychod stwa, skutecznie umacnia
polsko ci. Konieczne s  porozumienia i wspó praca”.

Obszerny artyku  pióra J. Klasy pt. Polska a Polacy w wiecie, z którego
zacytowali my jedynie fragment ilustruj cy g ówn  lini  jego rozwa a
i postulatów, ukaza  si  z numerze szóstym z czerwca 1989 r. „Nowych Dróg”,
miesi czniku teoretyczno-ideologicznym PZPR, co jest znamiennie dla
ewolucyjnych zmian zachodz cych w kraju.

Coraz cz ciej pojawia a si  te  opinia, e najlepsz  form  wspó pracy
mi dzy krajem a Poloni  by by ruch spo eczny, a nie urz d czy sformalizowana
instytucja podporz dkowana w adzom administracyjnym. Zyska a ona
zrozumienie w ród dzia aczy emigracyjnych. Pozytywnie wypowiedzia  si  w tej
sprawie np. prof. Jan Ciechanowski, wybitny polski historyk yj cy w Wielkiej
Brytanii najpierw podczas wspomnianego III Kongresu Uczonych Polskiego
Pochodzenia (lipiec 1989), a nast pnie w wywiadzie prasowym. W tym ostatnim
opublikowanym w listopadzie tego  roku stwierdzi , e formalne bariery mi dzy
krajem a emigracj  ju  przesta y istnie , je li istniej  to tylko psychologiczne,
zw aszcza w ród uchod stwa niepodleg o ciowego, któremu oficjalnie w adze
polskiego nie szcz dzi y najdotkliwszych szykan. Profesor Ciechanowski wyrazi
opini , e problemy kontaktów mi dzy emigracj  a krajem powinny zosta
podj te przez nowoutworzon  w tym celu instytucj , a wi c „nie tylko przez
rz d, ale tak e przez »Solidarno « i Ko ció  i te trzy si y winny mie
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zapewnione miejsce w jej w adzach, nadaj c jej tym samym bardziej
ogólnonarodowy charakter”30.

W dniu 5 lutego 1990 r. powo ane zosta o, z inicjatywy marsza ka
Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego, Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. W zwi zku z tym zdarzeniem uczestnicy VII zjazdu Towarzystwa
„Polonia”, odbytego 24 marca tego  roku, uznaj c za cel nadrz dny dobro
Rzeczypospolitej i Polaków yj cych za granic  i ca ej Polonii uchwalili
rozwi zanie stowarzyszenia. Ca y jego maj tek zosta  przekazany
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” na cele zwi zane z umacnianiem wi zi z
Poloni 31.

By y to decyzje niezwykle wa ne, które mog y w pe ni zaowocowa
w przysz o ci pod warunkiem, e nast pi tak e wzajemne poznanie si
i zacie nienie wi zi mi dzy Polakami yj cymi w kraju, w krajach zachodnich
i na Wschodzie. Inicjatyw  zmierzaj c  do z zainicjowania tego procesu podj li
prof. Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz in .
Stanis aw Or owski przewodnicz cy Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego

wiata z siedzib  w Toronto. Doprowadzili do zorganizowania w dniach 26-30
pa dziernika 1990 r. w „polskim Rzymie” konferencji „Kraj – Emigracja”,
w której wzi o udzia  89 przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych z 22
krajów wiata oraz 24 delegatów „Wspólnoty Polskiej”.

Wa n  rol  w trakcie obrad oraz imprez towarzysz cych ko cielnych
i wieckich, spe nili duchowni z ksi dzem prymasem Józefem Glempem i ks.
abp. Szczepanem Weso ym. Uczestnicy konferencji zostali przyj ci przez
papie a Jana Paw a II, który wyg osi  serdeczne powitanie. W jego zako czeniu
powiedzia : „Dzi kuj  Wam serdecznie za to spotkanie. Tak bardzo bym chcia ,
aby ono przyczyni o si  do umocnienia wi zi z krajem, któremu na imi  Polska.
Niech ono nas ubogaci wspólnie, niech s u y temu dobru wspólnemu, jakim jest
nasza Ojczyzna, ka dej wspólnocie ludzi, którzy czuj  si  z ni  z czeni wi zami
krwi, ka demu Polakowi i ka dej Polce, gdziekolwiek yj ”32.

Niezwykle aktywn  rol  podczas konferencji spe ni  abp. Weso y,
gospodarz miejsca obrad oraz jako wybitny znawca problemów Polonii
i emigracji. Wyst puj c jako duchowny w obrz dach religijnych oraz jako
niezast piony doradca w naradach, dyskusji, uk adaniu wniosków i redagowaniu
dokumentów ko cowych.

W referacie programowym otwieraj cym konferencj , jego autorka Anna
Bogucka-Skowro ska m.in. powiedzia a: „Ko ció  pe ni ogromn  rol  w yciu
emigranta, jest pierwszym miejscem, do którego si  udaje gdzie mo e otrzyma

30 Negacja prowadzi do nik d. Rozmowa z prof. Janem Ciechanowskim, historykiem
zamieszka ym w Wielkiej Brytanii, „Panorama Polska” nr 11, listopad 1989, s. 13.

31  Za: „Ogniwo” (Bochem), stycze -czerwiec 1990, s. 9-10.
32 Konferencja Kraj – Emigracja Rzym 26-30 pa dziernika 1990, Wyd. Stowarzyszenie

„Wspólnota Polska”, Warszawa 1991, w. 32.
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pomoc. Zorganizowane duszpasterstwo polskie istnieje w ponad dwudziestu
krajach. Centralny O rodek Duszpasterstwa Emigracyjnego utworzony zosta
w ko cu lat 60. w Rzymie i kieruje nim obecnie ks. bp. Szczepan Weso y.
Zas u one dla emigracji s  zgromadzenia zakonne, zw aszcza Ksi y
Chrystusowców, Zmartwychwsta ców, Misjonarzy w. Wincentego a Paulo,
Werbistów, Salezjanów i wielu innych”33.

Uczestnicy rzymskiego spotkania Polaków z kraju oraz z ró nych krajów
osiedlenia na Zachodzie i na Wschodzie uznali w ko cowych dokumentach, e
mia o ono „charakter prze omowy w historii stosunków Kraju z wielomilionow
diaspor  polsk . Spotkanie sta o si  wiadectwem prawdy o losach Polaków
yj cych we wszystkich stronach wiata, w tym szczególnie do wiadczonych

Polaków ze Wschodu. Podj te zosta o dzie o zbli enia i wspó pracy mi dzy
wszelkimi rodowiskami i organizacjami, uwzgl dniaj ce wielop aszczyznowe
ich zró nicowanie. Podj te zosta o dzie o budowania wspólnoty”34. Kontynuacja
tego zdania mia a nast pi  podczas zwo anego w Polsce w drugiej po owie
1991 r. Zjazdu Polaków wiata.

Przygotowania do niego wymaga y, jak si  okaza o wi cej czasu, przez
co I Zjazd Polonii i Pokazów z Zagranicy odby  si  ponad pó  roku pó niej od
za o onego na konferencji w Rzymie, a mianowicie w dniach 19-23 sierpnia
1992 r. w Krakowie. Udzia  w nim wzi o 326 reprezentantów rodowisk
polonijnych z 44 krajów. Po otwarciu zjazdu przez najwa niejszych polskich
polityków, wyg oszone zosta y referaty programowe. Jako pierwszy wyst pi  abp
Sz. Weso y omawiaj c problem dwukulturowo ci w yciu emigracji. Bardzo
starannie opracowany, wiele wnosz cy do obrad, referat wyg osi  wybitny
dzia acz emigracyjny z Londynu Ryszard Zakrzewski. Na wst pie nadmieni , i
rozpoczynaj cy si  zjazd jest dalszym ci giem konferencji rzymskiej „Kraj –
Emigracja”, która odby a si  w pa dziernika 1990 r.

Ostatecznie przeszed  on do historii jako pierwszy zjazd emigracji
i Polonii w Polsce po odzyskaniu przez ni  suwerenno ci straconej w wyniku
uk adu ja ta skiego.

Duszpasterz Polonii abp Weso y skupi  si  w swoim referacie na
charakterystyce istoty kultury, jej elementów sk adowych oraz roli, jak  ona
pe ni w kreowaniu pe nego cz owiecze stwa. Odwo ywa  si  w tym zakresie do
wypowiedzi Jana Paw a II, który problem kultury uczyni  g ównym
zagadnieniem rozwa a  w wielu swoich wyst pieniach. Scharakteryzowa  pod
wzgl dem ideowym emigracj  niepodleg o ciow , osiedlon  po zako czeniu
drugiej wojny wiatowej w zasadniczej swojej liczbie w Wielkiej Brytanii. Jego
wyst pienie potwierdza o dotychczasowe analizy historyków, socjologów

33  Ibidem, s. 15-16.
34  Ibidem, s. 33.
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i politologów badaj cych t  problematyk . Wyg oszone zosta o przez osob ,
która jest emigrantem niepodleg o ciowym i dzieli si  swoimi prze yciami.

W ko cowych fragmentach wyst pienia arcybiskup zwróci  uwag  na
spe nienie przez t  emigracj  swojej misji, co nast pi o po zainicjowanymi
przemianami w Polsce na prze omie lat 1989/1990. W zwi zku z tym przeniós
rozwa ania na cele wychowania nast pnych, m odszych emigracyjnych pokole .
Ich kultura tak e wi e si  z zachowaniem przejawów polskiej tradycji oraz
j zyka polskiego, ale jako drugiego, gdy  pierwszym dla nich jest j zyk kraju
urodzenia. Decyduje o tym wychowanie w rodzinie, tak e szko a oraz
stowarzyszenia spo eczne i Ko ció . W zako czeniu wyst pienia arcybiskup
nast puj co podsumowa  swoje rozwa ania: „Etos emigracji niepodleg o ciowej
nada  sens istnienia i dzia ania swemu pokoleniu. Musi obecne pokolenie
równie  znale  swój etos, jego warto  nadrz dn , która b dzie nadawa a sens
ycia polonijnemu na emigracji. Nale y taki etos sformu owa , aby mog y nim
y  dzisiejsze m ode pokolenia i by mo na by o przekazywa  nast pnym

pokoleniom. Warto  nadrz dna, etos Polonii, czy ogólnie polsko ci,
realizowany wiadomie, na pewno sprawi, e dzisiejsze pokolenie wype ni swoje
zadanie, jak pierwsze pokolenie emigracyjne wype ni o swoje zadanie w oparciu
o etos emigracji niepodleg o ciowej”35.

Na zako czenie obrad I Zjazdu Polonii arcybiskup wyg osi  homili
podczas mszy wi tej odprawionej w wawelskiej Katedrze w dniu 23 sierpnia
1992 r. Nawi za  w niej do kilku w tków swego referatu programowego,
a zw aszcza do przekazywania elementów polskiej kultury i tradycji przez starsze
polonijne polonia pokoleniom m odszym. Powiedzia  ze szczególnym naciskiem:
„Je eli wi c chcemy z naszego spotkania [tj. zjazdu – przyp. aut. aut.] wynie
jakie  pos annictwo, to powinna nim by  wiadomo , e my wszyscy, zw aszcza
starsze pokolenia musimy pomóc m odym kszta towa  ich pe ne
cz owiecze stwo, tak by mogli wyró  na odpowiedzialnych i wiadomych swej
godno ci ludzi. Musimy pomóc im w rozwoju ich duchowego ycia, by za  tego
dokona  musimy by  pomostem w ich rozwoju”36.

W zako czeniu homilii, nawi zuj c do rezolucji i dezyderatów
uchwalonych przez uczestników zjazdu, arcybiskup przypomnia  o ci cej na
nich odpowiedzialno  za ich realizacj . Odpowiedzialny za to jest ka dy,
przypomina  duszpasterz, kto do ich przyj cia si  przyczyni  podnosz c r k
w g osowaniu. Zaapelowa  tak e o niekierowanie si  w yciu i dzia alno ci
spo ecznej animozjami, bo one najbardziej ludzi dziel , ale o stawianie na
pierwszym miejscu budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia
i wspó pracy: „Je eli nasze wspólnoty nie b d  wspólnotami zgodnie
wspó pracuj cymi dla dobra wspólnego, wspó pracuj cymi w oparciu

35  Ibidem, s. 50.
36  Ibidem, s. 137-138.
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o wzajemne zrozumienie i mi o , to do czego b dzie mia  si  ów m ody
cz owiek w czy ?”37 – pyta  retorycznie, co z pewno ci  s uchacze przyj li za
najwa niejszy argument.

Kolejny, II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy odby  si  w dniach od
8 kwietnia do 3 maja 2001 r. w Warszawie, Pu tusku, Krakowie i Cz stochowie.
Uczestniczy o w nim 351 osób, w tej liczbie 162 delegatów z 51 krajów.
Otwarcie zjazdu nast pi o w Warszawie, natomiast obrady plenarne
i w komisjach toczy y si  w Pu tusku. Zamkni cia zjazdu dokonano w Krakowie,
po czym jego uczestnicy odbyli pielgrzymk  na Jasn  Gór .

Uroczysto  otwarcia odby a si  w Teatrze Polskim, na któr  przybyli
najwy si rang  polscy politycy. Przy stole prezydialnym zasiedli m.in. abp
Szczepan Weso y sekretarz Komisji Episkopatu Polski dla Duszpasterstwa
Emigracji oraz prof. Andrzej Stelmachowski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Po wyst pieniach oficjalnych referat zatytu owa y Kryzys i wizja ycia
organizacyjnego na emigracji, wprowadzaj cy do obrad, wyg osi  arcybiskup.
My l  przewodni  autora by o stwierdzenie, e organizacje polonijne powinny
skupi  si  na promocji kultury polskiej w wiecie. Mówca uzasadni  t  tez
nast puj co: „Je eli b dziemy umieli przekaza  warto ci naszej kultury, je eli
warto ci kultury stan  si  etosem Polonii, jak kiedy  tym etosem by a
niepodleg o , to na pewno b dziemy mieli du e perspektywy w tworzeniu
organizacji i o ywieniu istniej cych. Polonia ma na pewno perspektywy
rozwoju”38.

W dalszej cz ci zjazdu arcybiskup prowadzi  obrady w Komisji do
Spraw Wspó pracy Organizacji Polonijnych ze Strukturami Duszpasterskimi,
w której uczestniczy o kilkana cie osób, duchownych i osób wieckich,
naukowców i dzia aczy polonijnych z wielu krajów.

Referat zasadniczy wyg osi  arcybiskup. Na wst pie scharakteryzowa
cele ekumeniczne i kulturowe w dzia alno ci duszpasterstwa emigracyjnego.
Pe ni ono wa n  rol  w yciu imigrantów, zw aszcza w etapie, kiedy jeszcze oni
nie opanowali j zyka kraju osiedlenia. Nie zmniejsza si  ona w etapie kolejnym,
gdy przybysze coraz lepiej pos uguj  si  drugim j zykiem, gdy , jak powiedzia
„prze ycie religijne nie jest zwi zane wy cznie z j zykiem, lecz z odr bno ci
duchow . Jest ono zale ne od ca ego dziedzictwa kulturowego
i historycznego”39.

Obszernie scharakteryzowa  dzia alno  kap anów w sferze spraw
spo ecznych, kulturalnych, o wiatowych emigracji. Realizacji ich s u
pomieszczenia parafialne, w których „mog  si  odbywa  ró ne odczyty,
dyskusje, a nawet koncerty czy wieczorki towarzyskie”40. Przestrzega  zarazem

37  Ibidem, s. 139.
38 Ksi ga II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, Warszawa 2001, s. 12.
39  Ibidem, s. 206.
40  Ibidem, s. 207.
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przed instrumentalizacj  duszpasterstwa, które nast puje wówczas, je li
dzia acze stowarzysze  polonijnych usilnie nalegaj  na kap anów by wyg aszali z
ambony informacje daleko odbiegaj ce sw  tre ci  od zasad kultu religijnego.
Arcybiskup przypomnia , e duszpasterstwo polskie dzia aj ce w ród emigracji
jest cz ci  Ko cio a, dzia a w jego ramach, w oparciu o jego ustawodawstwo, co
ma swoje pozytywy, ale tak e pewne ograniczenia. Na koniec powiedzia : „Ma o
mówi si  o tym, e w dzisiejszym wiecie setki kap anów z Polski piastuje
godno  duszpasterstwa w Ko cio ach lokalnych ró nych krajów i kontynentów
/…/ Warto o tym pami ta , e nasz  prac  duszpastersk  s u ymy Polakom
i Polonii, ale równie  oddzia owujemy na otoczenie, co jest równie
promieniowaniem polskiej duchowo ci i kultury”41.

Kolejni mówcy, tak e duchowni, scharakteryzowali problemu Polskiego
Ko cio a Ewangelickiego na obczy nie, Ko cio a katolickiego w ZSRR oraz
w pa stwach po jego rozwi zaniu w grudniu 1991 r.

Dyskusj  nad referatem arcybiskupa oraz innych mówców prowadzi o
kilkana cie osób. Ustosunkowali si  oni do problemów lokalnych duszpasterstwa
w poszczególnych krajach zamieszkania Polonii, ale odnie li si  tak e do
zagadnie  wspólnych dla ca ej Polonii. Kluczow  spraw  wed ug dyskutantów
powinno by  tworzenie warunków do zachowania przez kolejne pokolenia na
obczy nie j zyka polskiego i narodowej to samo ci.

W tym te  duchu opracowane zosta y wnioski komisji dotycz ce
Ko cio a i duszpasterstwa emigracyjnego. Jeden z nich, poddany pod g osowanie
wszystkim delegatom, sformu owany zosta  nast puj co: „Zjazd wyra a uznanie
i wdzi czno  Delegatowi Prymasa Polski do Spraw Duszpasterstwa Emigracji
w Rzymie za d ugoletni  opiek  nad emigracj  polsk  w wiecie. Zjazd
stwierdza, e Centralny O rodek Duszpasterstwa Emigracji z siedzib  w Rzymie
szczególnie skutecznie spe nia swoj  misj . Zjazd wyra a wdzi czno  Ksi dzu
Prymasowi za istnienie O rodka i prosi o b ogos awie stwo na dalsz  jego
dzia alno ”42.

By  to wi c skromny, ale jak e zas u ony dowód szacunku uczestników
II Zjazdu, reprezentuj cych ca a Poloni  wiata dla jej Duszpasterza, pe ni cego
od wier wiecza sw  pos ug  niezmiennie w sposób arliwy i oddany, maj c
wsparcie w osobach prymasa Polski i papie a.

Na III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który si  odby  w dniach 22-
26 wrze nia 2007 r. w Warszawie przyby o oko o czterystu uczestników z ponad
sze dziesi ciu krajów. Reprezentowali polonijne stowarzyszenia spo eczne,
kulturalne, naukowe, media oraz duchowie stwo dzia aj ce poza krajem.

Otwieraj c to wielkie polonijne spotkanie, marsza ek Senatu RP Bogdan
Borusewicz przypomnia , e w sierpniu 1934 r. w ten samej sali Sejmu RP,

41  Ibidem, s. 209.
42  Ibidem, s 204.
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ówczesny marsza ek Senatu W adys aw Raczkiewicz zainaugurowa  II Zjazd
Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gda ska. Zaznaczy , e obecno  „na
trzecim zje dzie po drugiej wojnie wiatowej prezydenta RP, marsza ka Sejmu,
ostatniego prezydenta na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz
hierarchów Ko cio a dowodzi, jak istotne s  dla nas problemy rodaków yj cych
poza granicami kraju”43.

Uczestnicz cy w obradach zjazdu abp Szczepan Weso y powiedzia
m.in., e Polacy mieszkaj cy poza krajem winni przestrzega  zasad moralnych,
by  lud mi pracowitymi i uczciwymi. Ma to znaczenie nie tylko dla nich
samych, ale tak e dla wizerunku Polski, poniewa  rodowiska krajów w których
yj  oceniaj  je poprzez zachowania i pozycj  polskich imigrantów. Podobne

stwierdzenia wypowiedzieli inni mówcy. Reprezentuj cy Ministerstwo Spraw
Zagranicznych D. Rostowski zwróci  uwag  na najnowsz  fal  emigracyjn
Polaków. Podejmuj  oni prac  zarobkow  w ró nych zawodach, cz sto na
stanowiskach niewykwalifikowanych, ale s  te  zatrudniani w firmach ze
wzgl du na ich wysokie kwalifikacje. Dlatego, jak powiedzia  „ich reputacja,
autorytet profesjonalny i zachowanie mog  istotnie wp ywa  na wizerunek Polski
w szerszych kr gach spo ecznych na wiecie”44.

Podczas spotkania uczestników zjazdu w salach Zamku Królewskiego
wr czono „Wawrzyny Polonijne”, przyznane przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”, za wybitne zas ugi w dziele umacniania czno ci mi dzy krajem
i Poloni . Uhonorowano w ten sposób prezydenta RP Ryszard Kaczorowskiego,
kombatanta i dzia acza Kongresu Polonii Ameryka skiej W adys awa
Zachariasiewicza oraz wieloletniego opiekuna duchowego Polonii arcybiskupa
Szczepana Weso ego.

Aktywnym udzia em w trzech dotychczas zorganizowanych od pocz tku
Trzeciej Rzeczypospolitej zjazdów polonijnych arcybiskup wniós  do nich
twórczy wk ad. Jego my li, sugestie i wnioski z pewno ci  zosta y wdro one do
praktycznego dzia ania osób indywidualnych oraz stowarzysze  religijnych
i wieckich.

Do zobaczenia Ksi e Arcybiskupie na kolejnych zjazdach.
Podtrzymywanie i wzmacnianie wi zi Polonii z macierz  wymaga wszak
dostarczania nieustannie „paliwa”, przede wszystkim w formie yczliwej krytyki
i m drej rady!

* * *

W nadmiernie d ugim okresie od zako czenia drugiej wojny wiatowej,
do zmian polityczno-ekonomicznych w Polsce zainicjowanych w 1989 r., ksi dz

43  III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy 22-26 wrze nia 2007, http://www.senat.gov.pl/k6/
polonia/2007/070922.htm

44  Ibidem.
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arcybiskup Szczepan Weso y by  jednym z duchowych przewodników
i autorytetów polskiej diaspory. Nie tylko emigracji wojennej, do której si
zalicza, ale tak e dla kolejnych fal emigracyjnych Polaków znad Wis y
i osiedlaj cych si  na Zachodzie. Jest wsz dzie znany i natychmiast
rozpoznawany dzi ki niezliczonym wr cz wyjazdom do krajów, w których
przebywaj  polscy imigranci, przez udzia  w uroczysto ciach ko cielnych
i wieckich, przez towarzyszenie w pielgrzymkach papie owi Janowi Paw owi II,
przez swoje wyst pienia radiowe, artyku y prasowe oraz publikacje ksi kowe.
Ca a Polonia go zna, kocha i szanuje.

Natomiast w tej Polsce „w a ciwej” zacz  by  poznawany i szanowany
zdecydowanie zbyt pó no, bo dopiero po d ugo oczekiwanym zrzuceniu
uzale nienia naszego kraju od wschodniego mocarstwa. Nie mo na zapomina
o tym, jak szczelnie dzia a a cenzura w PRL przed 1989 r., skutecznie eliminuj c
przedostawanie si  do polskiego spo ecze stwa wszelkich niepo danych dla
ówczesnych w adz informacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem tych
dotycz cych trwania i funkcjonowania „Polski poza Polsk ”. Jednak coraz wi cej
Polaków w Trzeciej Rzeczypospolitej zna ju  dobrze osob  Arcybiskupa z wizyt,
np. uczestnika w kolejnych zjazdach polonijnych (o czym pisali my powy ej),
a tak e z publikacji prasowych i ksi kowych. Mo e najwcze niej i najlepiej
umieli go pozna  mieszka cy Górnego l ska, sk d pochodzi i gdzie o nim
zawsze pami tali.

Biogramy abp. Szczepana Weso ego polscy czytelnicy mog  pozna
m.in. z nast puj cych pozycji:

Grzegorz Polak, Kto jest kim w Ko ciele? Osoby sprawuj ce
kluczowe funkcje w Ko ciele katolickim w Polsce, Stan na dzie
1 styczna 1996 r., Warszawa 1996;
Polonia w oska. S ownik Polaków i instytucji polskich we W oszech,
red. K. Dopiera a, ks. H. Fokci ski SJ, t. I, Bydgoszcz 2001;
Agata i Zbigniewa Judyccy, W s u bie Bogu i wiatu. S ownik
biograficzny. Polacy i polskiego pochodzenia kap ani, zakonnicy
i siostry zakonne pe ni cy pos ug  w ró nych krajach, Toru  2002;
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod redakcj  Kazimierza
Dopiera y. Tom 5, Toru  2005;
Jan Polewka, B d  s u y  z weselem. Szczepan Weso y – biskup
emigracji polskiej, „ l ski Kalendarz Katolicki z tej ziemi” na rok
2007, Katowice 2006.

Trudno powiedzie , ilu czytelników w Polsce mia o mo liwo  pozna
publikacje zwarte autorstwa Szczepana Weso ego wydane na emigracji,
a zw aszcza:

W s u bie emigracji. 25 lat pos ugi pasterskiej ksi dza arcybiskupa
Szczepana Weso ego delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa
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Emigracji. Opracowanie redakcyjne Krystyna Mochli ska, Zdzis aw
E. Wa aszewski, Instytut Polski Akcji Katolickiej, Veritas
Foundation Publication Centre, Londyn 1994;
ks. abp Szczepan weso y, czy nas kultura chrze cija skiej Polski,
Londyn 1996;

Pierwsz  ksi k  w Polsce, i jak by my sobie yczyli nie ostatni , wyda
arcybiskup na pocz tku bie cego stulecia, opatruj c j  tytu em Aby wiara nie
by a daremna, Katowice 2000.

Dzi ki niestrudzonej pracy redaktor Ewy Prz dki, która przybli a
czytelnikom w kraju kolejnymi ksi kami dzieje i osobisto ci Polonii w oskiej,
mamy tak e mo liwo  lepiej pozna  etapy ycia i dzia alno  Arcybiskupa.
I tak, w kolejnym ju  pi tym tomie tej autorki zatytu owanym wiadectwa
Testimonianze (Rzym 2009) zamieszczony zosta  obszerny wywiad z Ksi dzem
Arcybiskupem, po wi cony wspomnieniom Z minionych lat… Dodajmy, i  tom
ten zawiera obszern  przedmow , napisan  tak e przez Arcybiskupa.

W numerze ze stycznia 2011 r. katolickiego, prezentuj cego wysoki
poziom miesi cznika „Wi ” abp Weso y opublikowa  ciekawy, analityczny
artyku  zatytu owany Czy potrzebny jest ko cielny protektor emigracji?

Podda  w nim analizie formy opieki Ko cio a nad polsk  emigracj ,
poczynaj c od pierwszych dzia a  podj tych w tym zakresie na pocz tku lat 30.
ub. w. przez kardyna a Augusta Hlonda. Rozwa ania swoje kontynuowa  na
podstawie historycznej dokumentacji jak te  bogatego swojego do wiadczenia.
Wykaza  niezwyk  wr cz rol  i dokonania kolejnych kontynuatorów misji
protektora i delegatów Ko cio a w osobach abp. Józefa Gawliny, kard.
W adys awa Rubina, wspomnia  tak e o swojej roli jako ich nast pcy.
Przypomnia , e w ostatnich latach nast pi y zmiany organizacyjne Ko cio a
w Polsce przez rozdzielenie stanowiska przewodnicz cego konferencji
Episkopatu od godno ci prymasa Polski. W centrum rozwa a  w kontek cie
niezmiennie aktualnych i wa nych spraw w kontaktach mi dzy krajem
a emigracj  pyta o funkcj  i stanowisko ko cielnego protektora nad cz ci
narodu polskiego na obczy nie. Zmiany strukturalne Ko cio a w tym zakresie
polegaj  na rezygnacji z tradycyjnego stanowiska ko cielnego protektora
emigracji na rzecz ustanowienia funkcji delegata Konferencji Episkopatu Polski
ds. duszpasterstwa emigracji. Arcybiskup Weso y nie ma pewno ci, czy b dzie
on wstanie spe nia  swoje zadania wobec emigracji b d c zbyt silnie zwi zany
ze strukturami Ko cio a w Polsce obci ony wynikaj cymi z tego obowi zkami,
na dodatek bez odpowiedniego zaplecza w formie specjalistycznej instytucji,
biura czy cho by sekretariatu. Swoje rozwa ania w omawianym artykule ko czy
arcybiskup nast puj cym podsumowaniem: „Przed Ko cio em w Polsce stoi
wiele problemów i zada . Duszpasterska troska o polsk  emigracj  jest jednym z
nich – mo e nie najwa niejszym, ale wa nym. Ko ció  na emigracji ma za
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zadanie utrzyma  i zachowa  wiar  polskich emigrantów oraz próbowa
ponownie pozyska  dla wiary tych, którzy odeszli. Przyk adowo, w dzisiejszej
Anglii w ród polskich emigrantów nie ma nawet dziesi ciu procent osób
praktykuj cych regularnie. Has o kardyna a Hlonda »na wychod stwie gin
dusze« staje si  dzi  mo e nawet bardziej aktualne ni  kilkadziesi t lat temu”.

Po zako czeniu swojej misji duszpasterza polskich emigrantów
w wiecie, Arcybiskup nie odpoczywa beztrosko na zas u onej emeryturze.
Je dzi po wiecie nadal odwiedzaj c polonijne ko cio y, parafie, instytucje
ko cielne i wieckie. Pisze artyku y, udziela wywiadów. Czytelnicy w kraju
mogli pozna  jak dobrze zna problemy emigracji nie tylko tej przesz ej,
historycznie zako czonej, ale tej najnowszej, z wywiadu zatytu owanego Nie
wróc , chyba e na staro , zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej” ze stycznia
2011 r. Analizuje w nim pod wzgl dem spo ecznym najnowsze fale polskiej
emigracji zarobkowej na Zachód, a tak e psychologiczne problemy
uczestnicz cych w nich osób. Pos uguje si  przyk adami m odych polskich
imigrantów w Anglii, Szkocji, Niemczech, we W oszech, maj cych na pocz tku
k opoty j zykowa, ale z czasem pokonuj cych ró ne bariery, ponosz cych
pora ki, ale tak e dzier cych sukcesy. Pisze o ich integracji ze spo ecze stwem
kraju czasowego pobytu, który przed u a si  coraz bardziej, bo uwi zaniem jest
praca czy rodzina. Decyzje o powrocie nie zawsze s  realizowane, raczej si  je,
odk ada na czas przysz y. W takiej sytuacji, imigrant i jego rodzina staj  si
dwukulturowi. Arcybiskup nie ma z udze  co do tego, e powróc  raczej
nieliczni i to po osi gni ciu starszego wieku. Mówi w wywiadzie m.in.: „Nie ma
co si  oszukiwa : dla pokole  urodzonych poza Polsk , dla polskich emigrantów
ojczyzn  jest miejsce, w którym przyszli na wiat i w którym si  wychowali:
w Anglii, Niemczech, Brazylii czy Argentynie. To nie jest ju  Polska”.
Natomiast daj c wyraz zrozumienia, e polscy imigranci musz  wej  w ycia
spo ecze stwa kraju pobytu, arcybiskup wyra a yczenie, aby „Polacy zachowali
poczucie swojej odr bno ci kulturowej, obyczajowej, religijnej. Ale polsko  to
ma by  busola, a nie mur. Jako duszpasterz emigrantów zawsze przestrzega em
ludzi i ksi y, eby nie zamykali si  w twierdzy polsko ci. eby uczyli si
j zyków obcych, otwierali na wiat, uczyli si  go”.

Na prze omie lat 2010/2011 ukaza a si  w Polsce, wydana przez
Ksi garni  w. Jacka w Katowicach – rodzinnym mie cie Arcybiskupa – ksi ka
o nim, skonstruowana jako zapis rozmowy przeprowadzonej w Rzymie przez
Aleksandr  Klich, dziennikark  „Gazety Wyborczej”45. Jej promocja odby a si
w stolicy W och, 24 pa dziernika 2011 r. z udzia em ks. abp Damiana Zimonia
metropolity katowickiego, Hanny Suchockiej ambasadora RP przy Watykanie
oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli Polonii w oskiej. Recenzuj c

45 Biskup na walizkach, z arcybiskupem Szczepanem Weso ym opiekunem polskiej emigracji
rozmawia a Aleksandra Klich, Katowice 2010/2011, ss. 172.
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ksi k , wywiad – rzek  w „Tygodniku Powszechnym” ks. Adam Boniecki, po
jej dok adnym zaprezentowaniu i przybli eniu biografii Arcybiskupa, pisze
w zako czeniu: „Jego opowie  o Polakach, o ich problemach – jest
wiadectwem najwy szej jako ci. T  opowie  biskupa – itineranta,

niestrudzonego podró nika, wietnie si  czyta. Jest ciekawa, bo jest opowie ci  o
ma o znanym fragmencie najnowszej historii Ko cio a – i histori  cz owieka,
który w Polsce jest prawie nieznany”46.

Miejmy nadziej , e zako czenie ostatniego zacytowanego zdania ks.
Bonieckiego straci szybko aktualno , dzi ki kolejnym publikacjom o yciu
i dzia alno ci Arcybiskupa, wydanym w Polsce, trafiaj cym do coraz
liczniejszego grona odbiorców.

Autor wydanej ostatnio znakomitej pracy naukowej o problemach
emigracji w latach PRL, cytuj c jedn  z opinii Arcybiskupa, nazwa  go
„delegatem prymasa Polski do spraw emigracji”, dokonuj c, naszym zdaniem,
w a ciwego doprecyzowania nieustannie pe nionej misji przez Arcybiskupa
Szczepana Weso ego, która nie ogranicza a si  tylko do kwestii duchowych.

Za cznik

KSI DZ ARCYBISKUP SZCZEPAN WESO Y ROZUMIA  WIAT,
KTÓREMU S U Y

 S owo wst pne o. Wojciecha Giertycha OP z okazji prezentacji ksi ki pt.
Biskup na walizkach

Jednym tchem przeczyta em t  ksi k . Jako urodzony w Polskim
Londynie, z którego wyjecha em do Polski czterdzie ci lat temu, posta  ks.
Arcybiskupa Szczepana Weso ego jest od dawna mi znana. Uwa am go za
„swojego” biskupa. Nieraz podczas spotka  z rodzin  w Londynie s ysza em
o Polskim duszpasterstwie oraz o duchowym opiekunie Polaków rozsianych po
wiecie. Znalaz em w tej ksi ce nowe nieznane mi szczegó y biografii ks.

Arcybiskupa, ale o tym nie b d  mówi , gdy  sylwetk  ks. Arcybiskupa
przedstawi  podczas homilii ks. Arcybiskup Damian Zimo .

Uderzy a mnie w tej ksi ce jasna ró nica perspektywy ks. Arcybiskupa
oraz prowadz cej z nim rozmow  dziennikarki „Gazety Wyborczej”. Ks.
Arcybiskup Weso y rozumie wiat, któremu s u y , a pytaj ca tego wiata nie
zna. Nie pojmuje ona, jak wielu ludzi pochodz cych z PRL czy
z postkomunistycznej Polski, i  poza Polsk  zachowa  si  etos Polski
przedwojennej. St d zapytuje ona sk d brano pieni dze na emigracyjn
dzia alno  kulturaln  oraz kto utrzymywa  seminarium w Rzymie w czasach

46  Ks. A. Boniecki, Biskup na walizkach, „Tygodnik Powszechny”, z 6 lutego 2011.
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stalinowskich? Ks. Arcybiskup Weso y odpowiada, e „w Polsce nie ma poj cia
patriotyzmu jako s u by dla Ojczyzny. S  tylko wymagania od rz du, by
zorganizowa  ycie, by je u atwia ”. Czym innym bowiem jest postawa
roszczeniowa, a czym innym spo eczna ofiarno  ludzi.

Ks. Weso y swoj  drog  yciow  przynale y do tej cz ci Polski, która
w wyniku drugiej wojny wiatowej znalaz a si  poza granicami PRL.
W wi kszo ci do tych ludzi nie pasuje okre lenie „emigranci”. Byli to ludzie,
którzy z Polski nie wyje d ali, tylko zostali z niej wbrew ich woli wywiezieni,
czy to na Syberi  czy na roboty do Niemiec, i potem do swoich stron nie mogli
ju  powróci . Prze ywali oni ze smutkiem, e zostali z Polski wykluczeni,
i obywatelstwa krajów, w których zamieszkali nie przyjmowali. Czuli si  cz ci
Polski, Polski zdradzonej, i polskie ycie w asnym kosztem podtrzymywali.
Z wojska zostali zdemobilizowani, ale zachowali rz d emigracyjny, a nast pnie
zorganizowali liczne stowarzyszenia kombatanckie, stronnictwa polityczne,
o rodki kulturowe i instytucje wychowawcze. Wydawnictwa, teatry,
szkolnictwo, organizacje m odzie owe i przede wszystkim parafie by y
wszystkie utrzymywane przez ludzi, którzy rozumieli wag  tego, co robili, i sami
si  opodatkowali, daj c swój czas i swój grosz, aby podtrzyma  przy istnieniu
polskie instytucje poza re ymem komunistycznym. Zdarzali si  ludzie, którzy
jako dzieci przeszli przez wi zienia i agry, a nast pnie, gdy znale li si  poza
krajem potrafili przez czterdzie ci lat, co sobot  dawa  hojnie swój czas
podtrzymuj c przy istnieniu polsk  sobotni  szko , poniewa  zale a o im na
tym, aby dzieciom urodzonym poza krajem by a przekazywana polska kultura.
Ludziom wychowanym w socjalizmie, u których przewa a postawa
roszczeniowa trudno poj c ten etos polski przedwojennej. Cz sto dzisiaj na tym
tle dochodzi do nieporozumie , gdy przedstawiciele aktualnych polskich w adz
pragn  spotka  si  z polskimi dzia aczami poza krajem, a nie potrafi  pogodzi
si  z tym, e spotkanie musi by  zorganizowane wieczorem, poza godzinami
urz dowymi! Równie  ksi a wychowani w Polsce, nie zawsze potrafi
wspó pracowa  ze wieckimi, którzy d wigaj  odpowiedzialno  za polskie
ycie spo eczne.

Wskazuj c na t  odr bno  etosu ks. Arcybiskup Weso y przytoczy
s owa b . Jana Paw a II, wypowiedziane na spotkaniu z Polakami odbytym dnia
30 maja 1982 r. [przyp. red. red.] w londy skim Crystal Palace: „Nie mo na o
was my le , wychodz c z poj cia »emigracja«. Trzeba my le , wychodz c od
rzeczywisto ci »Ojczyzna«… Ci, którzy znale li si  tu w ramach wydarze
wojennych… byli Polsk  wyrwan  z w asnych granic, z w asnych pobojowisk…
Wy, którzy stworzyli cie dzisiejsz  Poloni  angielsk , jeste cie dla mnie yw
cz ci  Polski, która nawet wyrwana z ojczystej gleby nie przestaje by  sob ”.

Znaj c realia ycia Polaków poza krajem, ks. Arcybiskup Weso y wie, e
ich pierwsze lata nie by y atwe, gdy traktowano ich jako foreigners, jako ludzi
obcych, oraz gdy wymuszona emigracja nios a ze sob  spo eczn  degradacj .
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Ludzie wykszta ceni, którzy kiedy  nie li odpowiedzialno  za kraj, spadli tam
do roli prostych robotników. Mój brat, który uczy  si  w szkole w Bottisham,
za o onej po wojnie przez Polaków dla m odzie y, która z powodu przej
wojennych mia a przerwy w edukacji, opowiada  mi, e magazynierem
w szkolnym internacie, który wydawa  ch opcom prze cierad a, by
przedwojenny polski premier, S awoj Sk adkowski. Na pewno nie mia  on
rz dowej emerytury.

Dzisiaj, z wymarciem wojennego pokolenia bujne polskie ycie
emigracyjne nadal trwa, cho  uleg o ono pewnemu przekszta ceniu. Zosta o
harcerstwo, zosta y polskie szko y sobotnie, które przy licznej nowej emigracji
zarobkowej musia y rozwin  sw  dzia alno  i zosta y oraz rozszerzy y zakres
swej pos ugi polskie parafie. Nowi emigranci, je li pragn , aby polskie instytucje
poza Polsk  trwa y, musz  si  nauczy  ducha s u by, jaki zosta  wyniesiony
z Drugiej Rzeczypospolitej i nie mog  liczy  na to, e na ich potrzeby b d  o y
podatnicy z kraju!

W ca ym tym fragmencie polskich dziejów, wa ne zawsze by o, e
towarzyszy  Polakom polski Ko ció . Pami tam przyjazdy do Londynu
poprzednika ks. Arcybiskupa Weso ego, ks. biskupa Rubina, i przez mg
pami tam wcze niejsze przyjazdy ks. biskupa Gawliny. wiadomo , i  Polacy
rozsiani po wiecie maj  swoich ksi y i maj  swego biskupa, który jest
biskupem pomocniczym prymasowskiej archidiecezji gnie nie skiej dawa o
wszystkim przekonanie, e pasterze o wiernych nie zapomnieli. Ks. Arcybiskup
Weso y notuje, e wsz dzie gdzie powsta a placówka polskiego duszpasterstwa,
starano si  o to, by by a tam sala, w której ludzie mogli si  spotka . B d c poza
w asnym krajem, ludzie chcieli si  spotka  równie  towarzysko i w ramach
przeró nych organizacji, ale przy ko ciele, pod skrzyd ami polskiego
duszpasterstwa. I skoro jak ks. Arcybiskup naucza, kap a stwo nie jest zawodem,
ale misj , oczekiwali oni od pasterzy tego ducha s u by. Ks. Arcybiskup t  misj
duszpastersk  ca ym swoim yciem spe nia  i nadal pomimo zaawansowanego
wieku j  ci gnie. I przy tym nie narzuca ludziom jedynego wzorca ycia. Nie
z yma si  on, e s  tacy, którzy ju  zatracili znajomo  j zyka polskiego
i wrastaj  w spo ecze stwo kraju osiedlenia. I rozumie, e polskie
duszpasterstwo poza Polsk  musi by  prowadzone w jedno ci z lokalnymi
diecezjami. A e Polacy, jak Pan Bóg s  wsz dzie, tak i ich biskup musia  ca e
ycie by  na walizkach!
ród o: Biskup na walizkach. Ksi dz abp Szczepan Weso y 85 lat ycia 60 lat

w Rzymie 55 lat kap a stwa, „Nasze S owo” (dodatek)



Damian Zimo

HOMILIA Z OKAZJI JUBILEUSZY KSI DZA ARCYBISKUPA
SZCZEPANA WESO EGO, 24 PA DZIERNIKA 2011 ROKU

Eminencje, Ekscelencje, Bracia w Chrystusowym kap a stwie, osoby
konsekrowane i wszyscy zgromadzeni w tym historycznym miejscu. Jeste my tu,
u w. Stanis awa Biskupa i M czennika, w centrum duszpasterstwa emigracji
polskiej, w Wiecznym Mie cie, aby z o y  Dobremu Bogu Naj wi tsz  Ofiar
i wy piewa  Hymn Dzi kczynienia za ycie i pos ug  Ksi dza Arcybiskupa
Szczepana Weso ego z okazji 55 rocznicy wi ce  kap a skich i 85 rocznicy
jego urodzin.

Jakie s owa mog yby sta  si  syntez  tak bogatej historii ycia, tak
barwnej dzia alno ci Ekscelencji? Wobec osobowo ci Arcybiskupa Szczepana
stajemy z podziwem, jakby zawstydzeni, onie mieleni wielo ci  jego dokona
ale mo e da si  scharakteryzowa  Jubilata nast puj cymi s owami: „Kiedy
rozpo ciera si  przed nami droga, trzeba ni  i . Kiedy otwarto przed nami
ksi g , trzeba j  czyta . Kiedy mówi do nas przyjaciel, trzeba Go s ucha ”.
A wi c droga, ksi ga, przyjaciel… W kszta cie takiego tryptyku Ksi e
Arcybiskupie Szczepanie chcia bym spróbowa  wpisa  Twoje ycie w t
Liturgi  S owa.

Droga

Droga ycia Arcybiskupa Szczepana rozpoczyna si  16 pa dziernika
1926 r. w Katowicach. Ju  w trzy dni po urodzeniu pobo ni rodzice zawierzyli
Go Bogu Ojcu w sakramencie Chrztu wi tego. Wybuch drugiej wojny
wiatowej przeszkodzi  Szczepanowi Weso emu w rozpocz ciu nauki

w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Katowicach. Wraz z matk , m odszym
bratem i wieloma mieszka cami Katowic, musia  ucieka  przed zbli aj cym si
frontem i dotar  a  do Jaros awia.

Po powrocie do Katowic zacz  nauk  w sklepie Treuhandera
w Sosnowcu. Nast pnie by  zatrudniony w hucie „Marta” jako pracownik
handlowy. Zmuszono go do pracy przy budowie bunkrów. W styczniu 1944 r.
zosta  przymusowo wcielony do armii niemieckiej, wraz z któr  zosta  wys any
na front zachodni, do Francji w pobli e Cannes.
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W dniu 15 sierpnia 1944 r., w wi to Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii
Panny uciek  przez lini  frontu do oddzia ów alianckich i za po rednictwem
Amerykanów zg osi  si  do Wojska Polskiego. Bra  udzia  w walkach na terenie
W och jako radiotelegrafista, w oddzia ach czno ci. Po zako czeniu wojny
osiedli  si  w Anglii, gdzie pracowa  jako robotnik w stalowni oraz w prz dzalni.
Uczestniczy  z yciu Polonii na terenie hrabstwa Halifax w pó nocnej Anglii.
Dzia a  w Akcji Katolickiej i Sodalicji Maria skiej w ród Polaków.

W dniu 3 maja 1950 r. wst pi  do kolegium jezuickiego uzyskuj c
wiadectwo uko czenia szko y redniej. W dniu Matki Bo ej Bolesnej, 15

wrze nia 1951 r. przyby  do Rzymu i zamieszka  w Kolegium Polskim. Jest wi c
dodatkowa rocznica Ksi e Arcybiskupie – 60 lat z Felix Roma!

Studia filozoficzne i teologiczne odby  na „Gregorianum” i uko czy  je
licencjatem z teologii. wi cenie kap a skie przyj  28 pa dziernika 1956 r. z r k
kard. Valerio Yaleri i zosta  kap anem diecezji katowickiej. Na pro b  abp.
Józefa Gawliny, biskup katowicki Stanis aw Adamski zezwoli  ks. Weso emu na
pozostanie w Rzymie. Podj  prac  w redakcji wydawnictwa milenijnego i zosta
duszpasterzem Polaków we W oszech. Nast pnie studiowa  na Papieskim
Uniwersytecie Gregoria skim i Laterane skim, uzyskuj c doktorat w 1967 r.

W czasie Soboru Watyka skiego II pracowa  w soborowym biurze
prasowym. U boku bpa W adys awa Rubina organizowa  obchody milenijne
w ród Polonii. W dniu 11 grudnia 1968 r. zosta  przez papie a Paw a VI
mianowany biskupem tytularnym Dragonary i biskupem pomocniczym
gnie nie skim. Sakra biskupia mia a miejsce w prywatnej kaplicy Prymasa
Polski w Warszawie. G ównym Konsekratorem by  kard. Stefan Wyszy ski,
wspó konsekratorami: bp Herbert Bednorz i bp W adys aw Rubin.

Skierowany zosta  do duszpasterstwa Polaków na emigracji i obj
opiek  nad duszpasterstwem w ród Polonii na ca ym wiecie. Ojciec wi ty Jan
Pawe  II wyniós  Biskupa Szczepana Weso ego do godno ci arcybiskupiej
w 1994 r.

W dniu 11 grudnia 1996 r. Ekscelencja otrzyma  doktorat honoris causa
na Wydziale Prawa Kanonicznego i Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, za donios e zas ugi dla Ko cio a, zw aszcza na polu duszpasterstwa
polonijnego i kultury polskiej za granic . Otrzyma  m.in. honorowe
obywatelstwo Katowic oraz nagrod  „Lux ex Silesia” ( wiat o ze l ska).

Ksi dz Arcybiskup by  tak e rektorem tego ko cio a, w którym si
znajdujemy. By  cz onkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
Emigracji i konsultorem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podró nych. Rezyduje w Rzymie do dnia dzisiejszego.
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Ksi ga

Ta cz  tej opowie ci o czcigodnym Jubilacie ma podkre li  Jego
autentyczne umi owanie s owa w s u bie Jezusowi Chrystusowi. Ju  pierwsze
lata tej pos ugi kap a skiej po wi ci  Ksi dz Arcybiskup pracy w redakcji
wydawnictwa milenijnego. Udziela  ró norodnej pomocy Polakom
przebywaj cym we W oszech. Kolejne etapy s u by Ko cio owi, pog bionej
przez specjalistyczne studia z teologii pastoralnej, wype nione by y zadaniami
zwi zanymi z trwaj cym w Rzymie Soborem Watyka skim II oraz obchodami
Tysi clecia Chrztu Polski. By  wi c ksi dz arcybiskup kierownikiem sekcji
j zyków s owia skich w biurze prasowym Soboru oraz organizatorem obchodów
milenijnych w ród Polonii w ró nych krajach wiata. By a to pe na po wi cenia
s u ba S owu, które zbawia, przemienia, daje nadziej .

Kolejnym miejscem odpowiedzialnej pracy dla dobra Ko cio a i Narodu
by  Centralny O rodek Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w Rzymie. Kieruj c
nim troszczy  si  Ksi dz o o ywienie duszpasterstwa emigracyjnego. Czyni  to
przez s owo pisane publikowane na amach kwartalnika „Duszpasterz Polski
Zagranic ”. Przez pó  wieku czasopismo to ukazywa o si  m.in. pod redakcj
dzisiejszego jubilata.

W 1994 r. w Londynie zosta a wydana ksi ka pt. W s u bie emigracji.
25 lat pos ugi pasterskiej Ksi dza Arcybiskupa Szczepana Weso ego Delegata
Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji. Jest to pozycja niezast piona jako
ród o do jego biografii. W s owie wst pnym ks. Prymas Józef Glemp napisa , e

„nikt tak jak Arcybiskup Szczepan nie zna i nie rozumie problemów emigracji”.
Znajomo  tych e problemów z autopsji i osobistego do wiadczenia jako

emigranta, ich intelektualna, teologiczna i socjologiczna analiza, kap a skie
oddanie emigrantom oraz yczliwo  i pogoda ducha, zgodnie z przyj t  dewiz
biskupa: Laetus serviam – B d  s u y  z weselem – to wszystko zaskarbi o
Czcigodnemu Jubilatowi szacunek, autorytet, sympati  i mi o  Polonii w ca ym
wiecie. I ta prawda prowadzi nas do trzeciej cz ci tryptyku – do prawdy

o g bokiej przyja ni Arcybiskupa Szczepana z emigracj .

Przyjaciel

Szczególnym wyrazem uznania tej przyja ni, by a nominacja biskupia
w grudniu 1968 r. Konsekrowany, jak wspomnia em przez Ksi dza Kardyna a
Stefana Wyszy skiego, Prymasa Polski na biskupa pomocniczego archidiecezji
gnie nie skiej z przeznaczeniem dla pracy w ród Polonii, kontynuowa  Ksi dz
Arcybiskup swoje pos ugiwanie z gorliwo ci , oddaniem i rado ci . Od roku
1980 pos uga ta rozszerzy a si  o opiek  duszpastersk  w ród Polonii na ca ym
wiecie.
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By y to zadania cz sto bardzo trudne. Wynika y z wielkiej liczebno ci
skupisk polonijnych, z ich geograficznego rozproszenia w wiecie. Konieczne
by y ustawiczne podró e do ró nych krajów Europy Zachodniej, obu Ameryk,
Australii, Nowej Zelandii, wsz dzie tam gdzie dobre czy z e losy rzuci y
Rodaków. By y to duszpasterskie wizytacje parafii polonijnych, spotkania
z Poloni  i jej duszpasterzami podczas liturgii i zebra  specjalnych, podczas
zjazdów organizacji katolickich i wieckich, wyg aszanie oczekiwanych zawsze
kaza  i przemówie , w których nale a o zawrze  program pracy na przysz o .
Konieczne by y tak e spotkania z miejscow  hierarchi  ko cieln , w celu
omówienia delikatnych problemów opieki religijnej dla Polonii i emigracji, tak
wa nej dla jej wiary i moralno ci. Wielkim u atwieniem dla Delegata by a w tym
wypadku jego doskona a znajomo  kilku j zyków europejskich oraz wyj tkowa,
yczliwa szczero , która go cechuje.

Polskie s owo „przyjaciel” w pi kny i mocny sposób wyra a t  cz
ycia Ksi dza Arcybiskupa – by  swoim „ja” przy drugim, s yszymy to w tym
s owie: „przy – ja – ciel”, czyli moje „ja” przy ciele bli niego i odwrotnie. Zatem
z emigrantami trzeba by , nale y do nich pojecha , by  przy nich ciele nie,
spala  dla nich swoj  obecno . To w a nie polska emigracja nazwa a i nadal
nazywa Jubilata mianem: „nasz Arcybiskup”. Tote , pomimo przej cia na
emerytur  w 2003 r., jest wci  zapraszany do ró nych krajów na uroczysto ci
religijne i bardzo cz sto jest w drodze.

Dlatego, e zawsze na walizkach, zawsze blisko potrzebuj cych, we
wszystkich zak tkach wiata, jak nikt inny Arcybiskup Szczepan Weso y wie, jak
gorzki bywa chleb emigranta. I jakiego wysi ku duchowego potrzeba, by na
emigracji zachowa  wiar , godno  osobist  i dum  z w asnej kultury, nie
poddawa  si  kompleksom, nie ukrywa  swojego pochodzenia i nie rozp yn  si
bez ladu przez asymilacj  w obcym rodowisku w sposób niegodny szanuj cego
si  cz owieka, lecz wnosi  swój oryginalny wk ad w ycie kraju osiedlenia.

W 1967 r. Ksi dz Arcybiskup zorganizowa  po raz pierwszy letni kurs
kultury polskiej dla m odzie y emigracyjnej z ró nych krajów pod nazw
„Loreto”, który odt d niestrudzenie prowadzi  przez 25 lat. Nie mo na tu
pomin  faktu, e ksi dz Arcybiskup misj  swoj  pe ni  w czasie pontyfikatu
b ogos awionego Papie a Jana Paw a II, który rozpocz  dalekie podró e
apostolskie po ca ym wiecie. Spotkania te by y wydarzeniami bez precedensu
w historii Ko cio a i Polonii i mia y dla niej wielkie znaczenie duchowe
i narodowe. Ksi dz Arcybiskup cz sto mu w tych podró ach towarzyszy ,
przygotowuj c przedtem odpowiedni  dokumentacj , z której Ojciec wi ty
korzysta .

Jest wi c Ksi dz Arcybiskup prawdziwym „przyjacielem, którego nale y
s ucha ”, co Ko ció  potwierdzi  ogromnym zaufaniem, jakim go obdarza
i powierzanymi mu zadaniami wy szej wagi.



53

Opatrzno  Bo a pozwoli a dzisiejszemu Jubilatowi doczeka  tego,
czego nie doczekali trzej jego poprzednicy na stanowisku duchowych opiekunów
emigracji – to znaczy wolnej Polski. Nie doczeka  jej ani Prymas, kardyna
August Hlond, ani arcybiskup Józef Gawlina, ani kardyna  W adys aw Rubin.

ycz  Czcigodnemu Jubilatowi, aby i nasza Ojczyzna wczytana
w wi t  Ksi g , sz a dobr  drog , maj c takich przyjació .

ród o: Homilia z okazji 55 rocznicy wi ce  kap a skich i 85 rocznicy urodzin
Jego Ekscelencji Ksi dza Arcybiskupa Szczepana Weso ego. Ko ció  w.
Stanis awa BM w Rzymie, 24 pa dziernika 2011 roku, „Nasze S owo”
(dodatek)





Roman Dzwonkowski

LAUDACJA NA CZE  KSI DZA ARCYBISKUPA SZCZEPANA
WESO EGO, 9 PA DZIERNIKA 2007 ROKU

Ekscelencje, Ksi a Arcybiskupi i Biskupi, Magnificencje, Cz onkowie
Senatów, Wysokie Rady Wydzia ów, Ksi a, Panie i Panowie Profesorowie,
M odzie y akademicka, Drodzy Bracia i Siostry!

 Podczas dzisiejszej, uroczystej liturgii, odprawianej z okazji
Mi dzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego, ma miejsce wr czenie ks.
arcybiskupowi Szczepanowi Weso emu nagrody Lux ex Silesia, ufundowanej
przez metropolit  katowickiego, JE ks. abp. Damiana Zimonia. Mam zaszczyt
wyg osi  z tej okazji stosown  laudacj .

Nazwa nagrody Lux ex Silesia, to znaczy wiat o ze l ska,  ma  swoje
mocne i g bokie uzasadnienie. Historia l ska dowodzi bowiem, e istnieje tu
genius loci, czyli duch opieku czy tej ziemi, który sprawia, e rodz  si  na niej
m ni, wielkiego serca i umys u kap ani, ludzie kultury, nauki i polityki, którzy
spe niali i spe niaj  niezwykle wa ne zadania w Ko ciele i w kraju.

To ze l ska wyszli wybitni biskupi i pasterze tej ogromnej cz ci
naszego narodu, jaka znalaz a si  na emigracji i potrzebowa a szczególnej opieki
i pomocy. Powsta a ona z kolejnych fal emigracji: zarobkowej i politycznej,
dobrowolnej i przymusowej, któr  w ró nych okresach naszej historii losy
rzuci y do wielu krajów na wszystkich kontynentach. Ocenia si , e Polonia
i Polacy poza krajem licz  obecnie od 12 do 15 milionów, z tej liczby oko o
pi ciu milionów urodzi o si  w Polsce. To oznacza, e niemal jedna czwarta
naszego narodu yje poza granicami Ojczyzny, a Polska, po Chinach, Niemczech
i W oszech, ma najwi ksz  emigracj . G ówne skupiska Polonii i Polaków
istniej  w ponad 30 krajach. Najwi ksze w Stanach Zjednoczonych oraz
w krajach o ciennych na Wschodzie, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej
Brytanii, w Brazylii i w Kanadzie. Najnowsz  emigracj  ekonomiczn
z ostatnich trzech lat ocenia si  na znacznie ponad milion osób.

Kto nie by  emigrantem ten nie wie, jak gorzki bywa jego chleb.
I jakiego wysi ku duchowego potrzeba, by na emigracji zachowa  wiar , godno
osobist  i dum  z w asnej kultury, nie podda  si  kompleksom, nie ukrywa
swego pochodzenia i nie rozp yn  si  bez ladu przez asymilacj  w obcym
rodowisku w sposób niegodny szanuj cego si  cz owieka, lecz wnosi  swój

oryginalny wk ad w ycie kraju osiedlenia.
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W ci gu ostatnich 150 lat z ziemi l skiej Opatrzno  Bo a powo a a
wielu kap anów – liderów i pasterzy polskiego wychod stwa. Tylko o niektórych
i najbardziej znanych mog  tu wspomnie . Ze l ska Opolskiego pochodzi
s awny w Ameryce Pó nocnej franciszkanin, o. Leopold Moczygemba, zas u ony
dla Polonii ameryka skiej. Pó tora wieku temu za o y  w Teksasie pierwsz
w Stanach Zjednoczonych osad  polsk , dla emigrantów przyby ych tam
z P u nicy na l sku Opolskim, któr  nazwa  Panna Maria. Zbudowa  tam
pierwszy na ziemi ameryka skiej polski ko ció  pod wezwaniem Niepokalanego
Pocz cia NMP i za o y  pierwsz  parafi  polsk , do dzi  istniej c . Z biegiem lat
wychod cy z ziem polskich utworzyli w Ameryce oko o tysi ca takich parafii.
By  te  inicjatorem za o enia polskiego Seminarium Duchownego dla Polonii
w tym kraju. Powsta o ono w 1885 r. w Orchard Lake ko o Detroit. W ci gu stu
lat wysz o z niego ok. tysi ca kap anów dla Polonii ameryka skiej i ponad 10
tys. jej liderów.

Z Górnego l ska pochodzi , urodzony w 1881 r. w Brz kowicach,
w powiecie mys owickim, wielki Prymas Polski kardyna  August Hlond,
zas u ony organizator duszpasterstwa emigracyjnego w okresie
mi dzywojennym, w którym Polsk  opu ci o oko o pó tora miliona osób
do czaj c do wcze niejszych fal wychod ców. Z jego inicjatywy w 1928 r.
zosta a powo ana do ycia Komisja Episkopatu ds. Duszpasterstwa oraz Centrala
Polskiego Duszpasterstwa Zagranicznego przy Prymasie Polski. W 1931 r.
zyska a ona pochwa  Stolicy Apostolskiej, a papie  Pius XI w tym samym roku
nada  mu zaszczytny i wa ny w praktyce tytu  Protektora Polskiego
Wychod stwa. Jako Prymas odwiedzi  rodaków w kilkunastu krajach –
w Europie i w Ameryce Po udniowej. Jest za o ycielem zgromadzenia
zakonnego, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii, którego kap ani pracuj
dzi  na ca ym wiecie.

W Skrzybniku na l sku Opolskim urodzi  si  arcybiskup Józef Gawlina,
od 1933 r. biskup polowy Wojska Polskiego. Jako pierwszy biskup katolicki
w dziejach, wiosn  i latem 1942 r. przebywa  w (nale cych wówczas do ZSRR)
Uzbekistanie i Kazachstanie, gdy gen. W adys aw Anders tworzy  tam Armi
Polsk . Towarzyszy  jej nast pnie na Bliskim Wschodzie, we W oszech
i w Wielkiej Brytanii. Po aresztowaniu kard. Hlonda w 1944 r. przez Gestapo we
Francji, papie  Pius XII przyzna  biskupowi Gawlinie, do czasu uwolnienia
kardyna a, tytu  Protektora Wychod stwa Polskiego, a po jego mierci w 1948 r.,
nada  mu t  godno .

Po drugiej wojnie wiatowej Józef Gawlina by  biskupem ordynariuszem
Polaków w Niemczech i opatrzno ciowym pasterzem emigracji polskiej
w wiecie, w trudnym dla niej okresie. M nie, ofiarnie i skutecznie broni  jej
praw do opieki religijnej w ojczystym j zyku przez zak adanie Polskich Misji
Katolickich w ró nych krajach. Jego dzie em by o powo anie do ycia
Centralnego O rodka Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie, dwóch instytutów
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wydawniczych, w tym niezwykle zas u onego „Veritasu” w Londynie, a tak e
kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranic ”, który ukazywa  si  przez pó  wieku,
tak e pod redakcj  Laureata. To tylko niektóre przyk ady rozleg ej dzia alno ci
duszpasterskiej, ko cielnej i organizacyjnej abp. Józefa Gawliny (zmar
w Rzymie w 1964 r.). ycie i dzie a tych wybitnych l zaków wci  czekaj  na
pe ne opracowanie naukowe.

Do szeregu wybitnych kap anów ze l ska, którym Episkopat Polski
i Stolica Apostolska powierzy y trosk  o duszpasterstwo polskiej emigracji
i Polonii, Opatrzno  Bo a powo a a tak e dostojnego Laureata. Przygotowa a go
do zada  jakie mia  pe ni  tak e i przez to, e sam by  emigrantem i dzi ki temu
móg  lepiej zrozumie  ich los. Jego biografia, to jedna z tych dramatycznych kart
najnowszej historii l ska i Polski, które starsze pokolenie dobrze pami ta.

Urodzi  si  w 1926 r. w Katowicach. W czasie okupacji niemieckiej
pracowa  jako ucze  kupiecki w Sosnowcu, a pó niej w rodzinnych Katowicach
w hurtowni elaza, w hucie Marty. Jak wielu m odych Polaków ze l ska zosta
w 1943 r. powo any najpierw do tzw. Arbeitdienst, a nast pnie wcielony do armii
niemieckiej i wys any do Francji. W sierpniu 1944 r. uda o mu si  zbiec do armii
ameryka skiej, a we wrze niu dosta  si  do 2 Korpusu Polskiego walcz cego we
W oszech, w którym uko czy  kursy maturalne. Po zako czeniu wojny przyby
z wojskiem do Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji w 1946 r., pracowa  jako
robotnik w stalowni, a pó niej w prz dzalni. By  to czas niezwykle ywej
dzia alno ci spo ecznej Polaków na emigracji. Jako m ody, wiecki cz owiek
Szczepan Weso y aktywnie dzia a  w Akcji Katolickiej i Sodalicji Maria skiej.
Dopiero w 1952 r. móg  rozpocz  w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie
studia, przygotowuj ce do kap a stwa. Odt d na sta e pozosta  w tym
wyj tkowym i szczególnym miejscu dla ca ego Ko cio a i dla Polaków, jakim
jest Rzym, stolica chrze cija stwa.

Studiowa  na Papieskim Uniwersytecie Gregoria skim i Laterane skim,
na którym uzyska  doktorat. wi cenia kap a skie przyj  w 1956 r. Od tego
zdarzenia, pe ni c ró ne funkcje ko cielne, by  zawsze duszpasterzem polskiej
emigracji. W czasie II Soboru Watyka skiego (1961-1965) pracowa  w biurze
prasowym i redagowa  komunikaty prasowe w j zyku polskim dla dziennikarzy
z Europy rodkowo-Wschodniej. Po zako czeniu Soboru podj  prac
w Centralnym O rodku Duszpasterstwa Emigracji w Rzymie. By  to okres
obchodów zainicjowanych przez Poloni  Tysi clecia Chrztu Polski, wymagaj cy
wielu dzia a  organizacyjnych, duszpasterskich oraz podró y do skupisk
polonijnych w ró nych krajach. Chodzi o o to, by sta y si  one wa nym
prze yciem tego wielkiego wydarzenia nie tylko przez Poloni , ale by ukaza y je
Ko cio om w krajach jej osiedlenia. W 1967 r. zorganizowa  po raz pierwszy
letni kurs kultury polskiej dla m odzie y emigracyjnej z ró nych krajów, pod
nazw  „Loreto”, które odt d niestrudzenie prowadzi  przez wier  wieku.
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W grudniu 1967 r. zosta  mianowany biskupem tytularnym Dragonary
i sufraganem gnie nie skim (konsekracja odby a si  7 lutego 1968 r.
w Warszawie). W latach 1969-1980 by  wspó pracownikiem kard. W adys awa
Rubina, ówczesnego Delegata Prymasa ds. Duszpasterstwa Polonijnego,
a w 1980 r. mianowany zosta  na to stanowisko. W 1994 r. otrzyma  tytu
arcybiskupa ad personam. By  te  konsulatorem Papieskiej Rady dla Migrantów.

Stanowisko Delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Polonijnego
rezyduj cego w Rzymie, stwarza o wiele mo liwo ci biskupiej pracy
duszpasterskiej, lecz stawia o tak e wysokie wymagania. Wynika y one
z wielkiej liczebno ci skupisk polonijnych, z ich geograficznego rozrzutu
w wiecie oraz z innych przyczyn. Konieczne by y ustawiczne podró e do
ró nych krajów Europy Zachodniej, obu Ameryk, Australii, Nowej Zelandii.
By y to duszpasterskie wizytacje parafii polonijnych, spotkania z Poloni  i jej
duszpasterzami podczas liturgii i zebra  specjalnych, z okazji zjazdów
organizacji katolickich i wieckich, wyg aszanie oczekiwanych zawsze kaza
i przemówie , w których nale a o zawrze  program pracy na przysz o .

Konieczne by y tak e spotkania z miejscow  hierarchi  ko cieln , w celu
omówienia wielu ró nych problemów dotycz cych opieki religijnej nad Poloni
i emigracj , tak wa nej dla jej wiary i morale, a jednocze nie nie zawsze przez t
hierarchi  nale ycie rozumianych. U atwieniem dla Delegata by a w tym
wypadku jego bieg a znajomo  kilku j zyków.

Nie mo na pomin  faktu, e Ksi dz Arcybiskup Weso y misj  swoj
pe ni  w czasie pontyfikatu papie a Jana Paw a II, który rozpocz  dalekie
podró e apostolskie po ca ym wiecie. W latach 1979-2003 odwiedzi  ponad 130
krajów. W czterdziestu pi ciu z nich spotka  si  z Poloni  i Polakami i z tej
okazji wyg osi  kilkadziesi t przemówie . Zawar  w nich g boki i wci
aktualny program ideowy dla emigracji i Polonii. Spotkania te by y
wydarzeniami bez precedensu w historii Ko cio a i Polonii, mia y dla niej
wielkie znaczenie duchowe i narodowe. Ksi dz Arcybiskup cz sto mu w tych
podró ach towarzyszy , przygotowuj c przedtem odpowiedni  dokumentacj ,
z której Papie  korzysta .

Wieloletnia, bo trwaj ca ponad trzy dziesi ciolecia praca duszpasterska
Ksi dza Arcybiskupa dla Polonii w ró nych krajach, integrowa a j  na
p aszczy nie religijnej, ko cielnej, narodowej, umacnia a j  duchowo. Pozwoli a
mu te  zdoby  niezwykle bogate do wiadczenie w wielu dziedzinach. Zosta o
ono, na szcz cie, przynajmniej w pewnej mierze ocalone dla historii w jego
opublikowanych kazaniach, przemówieniach, artyku ach i innych pracach.

W S owie wst pnym do ksi ki pt. W s u bie emigracji. 25 lat pos ugi
pasterskiej Ksi dza Arcybiskupa Szczepana Weso ego Delegata Prymasa Polski
dla Duszpasterstwa Emigracji (Londyn 1994), niezast pionej jako ród o do jego
biografii, Ksi dz Prymas Józef Glemp napisa , e nikt tak jak on nie zna i nie
rozumie problemów emigracji. Znajomo  ich z autopsji i osobistego
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do wiadczenia jako emigranta, ich intelektualna, teologiczna i socjologiczna
analiza, kap a skie oddanie emigrantom oraz yczliwo  i pogoda ducha,
zgodnie z przyj t  dewiz  biskupi : Laetus serviam – B d  s u y  z weselem – to
wszystko zaskarbi o Laureatowi szacunek, autorytet, sympati  i mi o  Polonii
w ca ym wiecie. Nazywa a go ona i nadal nazywa: „nasz Arcybiskup”. Tote
pomimo przej cia na emerytur  w 2003 r., jest wci  zapraszany do ró nych
krajów na uroczysto ci religijne i bardzo cz sto jest w drodze. Jest te
Przewodnicz cym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Paw a II w Rzymie.

Problemy polskiej emigracji nadal le  Ksi dzu Arcybiskupowi na sercu.
Dowodem mo e by  zorganizowana przez niego we wrze niu 2006 r.
konferencja w Domu Polskim im Jana Paw a II w Rzymie, na temat: Etos
wspó czesnej emigracji polskiej w wietle nauczania papie a Jana Paw a II. Jej
pok osie ukaza o si  niedawno w formie ksi ki pod tym samym tytu em,
w tutejszym Wydawnictwie w. Jacka.

Opatrzno  Bo a pozwoli a Dostojnemu Laureatowi doczeka  si  tego,
czego nie doczekali trzej jego poprzednicy na stanowisku duchowych opiekunów
emigracji – to znaczy wolnej Polski. Nie doczekali jej Prymas kardyna  August
Hlond, arcybiskup Józef Gawlina i kardyna  W adys aw Rubin. Trzeba jednak
doda , e prawdziwie wolna Polska, znaj ca, szanuj ca swoj  histori ,
chrze cija sk  kultur , dopiero w m kach si  rodzi. Ci y na niej bowiem,
w sposób bolesny i niebezpieczny, trwaj cy pó  wieku okres jej poni enia przez
ideologi  i system polityczny, odrzucaj cy integralne, chrze cija skie poj cie
cz owieka, narodu i Ojczyzny.

ycz  Dostojnemu Laureatowi, nam wszystkim i sobie samemu,
doczekania si  realizacji przez w adze naszej Ojczyzny takiej Polski, jakiej wizj
ukaza  w swoich g bokich intelektualnie i znakomitych literacko
przemówieniach do rodaków w kraju i na emigracji, wielki papie  Jan Pawe  II,
obro ca godno ci cz owieka i narodu, którego, jak sam nieraz podkre la ,
ukszta towa a polska historia i polska kultura, czerpi ca ze róde
chrze cija stwa. Podczas spotkania z m odzie  w Gnie nie w 1979 r.
powiedzia : „…mówi do was cz owiek, który swoj  duchow  formacj
zawdzi cza od pocz tku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce,
plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrze cija skim, polskim
szko om, polskim uniwersytetom”. Szcz  Bo e!

ród o: Laudacja na cze  ksi dza Arcybiskupa Szczepana Weso ego, laureata
nagrody „Lux ex Silesia”, wr czonej z okazji mi dzyuczelnianej inauguracji
roku akademickiego 2007/2008, podczas mszy w. w Katedrze Katowickiej,
9 pa dziernika 2007, „Nasz Dziennik” nr 252 (2965), 27-28 pa dziernika
2007; „ l skie Studia Historyczno-Teologiczne” 2008, t. 41, s. 5-9.





Andrzej Paluchowski

DOKUMENTALISTA DUCHA WI TEGO

Czterokrotnie, podczas ostatnich dwudziestu lat [pisane w roku 2001],
mia em honor s ucha  ks. Szczepana Weso ego. Dok adno  o wiadczenia
przychodzi mi z atwo ci , bo ka de z tych przemówie  mocno zapada o w moj
wiadomo  i z ka dego z nich umia bym przytoczy  dzi  pewne my li.

W pi knie wydanej w ubieg ym roku ksi ce Arcybiskupa Aby wiara nie by a
daremna…1, z rado ci  znajduj  dwie spo ród tych wypowiedzi.

Pierwsza z nich to rozwa ania o nadziei chrze cija skiej, wyg oszone na
zje dzie w Nottingham w 1983 r., dok d zabra  mnie wówczas, przybysza
z kraju, niezapomniany p. Wojciech D u ewski, dyrektor Katolickiego O rodka
Wychowawczego „Veritas” w Londynie.

Druga wcale nie pochodzi z kolejnego spotkania laikatu: jest to nieco
zmieniona wersja przemówienia wyg oszonego po otrzymaniu doktoratu honoris
causa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1996), zatytu owanego tutaj
Spojrzenie na pó wiecze dzia alno ci Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Tytu
nie w pe ni odpowiada zawarto ci. Jest to pasjonuj ca opowie  o formowaniu
si  struktur duszpasterskich polskich na emigracji wojennej i poja ta skiej.
Wszyscy s uchacze, byli my wówczas pod urokiem lapidarno ci, dowcipu
i nieoczekiwanych o wietle , w jakie obfitowa a ta oracja.

Dobrze te  pami tam wzruszenie i zadum , towarzysz ce nam, gdy my –
poprzez telewizj  – s uchali kazania Arcybiskupa, wyg oszonego na Placu
Zwyci stwa w Warszawie 15 sierpnia 1992 r. z okazji wiatowego Zjazdu
Kombatantów. By  to jeden z tych licznych po prze omie 1989 r. faktów, których
nie spodziewali my si  doczeka .

Natomiast gdy my l  o jeszcze innym, ca kiem niedawnym wyst pieniu
Pierwszego Duszpasterza Emigracji: jego mowie wypowiedzianej w dniu
otwarcia ostatniego Kongresu Polonii wiata, w Teatrze Polskim w Warszawie,
to chc  wezwa  Katolicki O rodek Wydawniczy „Veritas”, by jak najrychlej
wyda  jej tekst jako osobn  ksi eczk . By oby to nieodzowne vademecum dla
ka dego, komu bliskie s  sprawy ideowego formowania Emigracji polskiej.

1  Abp Szczepan Weso y, Aby wiara nie by a daremna… (I Kor 15.17). Konferencje wyg oszone
na zjazdach apostolstwa wieckich w Wielkiej Brytanii, Ksi garnia w. Jacka, Katowice 2000,
ss. 233.
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By aby to zreszt  ksi eczka nie tak bardzo szczup a, bo prelegent, ograniczony
rygorami czasowymi, stara  si  mówi  maksymalnie zwi le, najwyra niej
dysponuj c znacznymi rezerwami tekstu.

To bardzo dobra my l: zebra  mi dzy ok adkami jednej ksi ki
rozwa ania Delegata Prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji, kierowane
do polskiej inteligencji katolickiej w Wielkiej Brytanii. Zbiór ten doskonale
uzupe nia znacznie obszerniejsz  publikacj  Katolickiego O rodka
Wydawniczego „Veritas” sprzed siedmiu lat zatytu owan W s u bie emigracji,
zawieraj c  wybór listów pasterskich, kaza , przemówie  i artyku ów abp.
Weso ego (w tej publikacji znalaz a si  m.in. homilia z Placu Zwyci stwa). Ten
nowy zbiór tekstów (tylko jeden z nich, Ko ció  nauczaj cy, umieszczony by
tak e w wyborze wcze niejszym), poprzedzony jest wst pem metropolity
katowickiego abp. Damiana Zimonia oraz laudacj  ks. prof. Mariana Stasiaka,
wyg oszon  z okazji nadania Szczepanowi Weso emu wspomnianego doktoratu
honorowego KUL. Za  w a ciwe teksty Arcybiskupa maj  przemy lan
kompozycj : cz  pierwsza (Trójca Przenaj wi tsza i Jej oddzia ywanie
w Ko ciele) obejmuje siedem wypowiedzi; cz  druga (Cnoty teologiczne nasz
odpowiedzi  na dzia anie Trójcy wi tej) – trzy wypowiedzi. Ca o
poprzedzona jest wspomnianym ju Spojrzeniem na pó wiecze dzia alno ci Akcji
Katolickiej, a zamkni ta perspektywicznymi my lami Wej cie w trzecie
millenium wyzwaniem ku odnowie wiary i wiadectwa.

Jakie s  swoiste w a ciwo ci biskupiego nauczania Szczepana
Weso ego? Z pewno ci  jest to sposób mówienia odleg y od tradycyjnej retoryki
homiletycznej. Ale zarazem nie jest mu bliska katecheza gaw dziarska,
uprawiana – nie zawsze szcz liwie – przez m odych duchownych w d insach.

Przede wszystkim trzeba powiedzie , e nie jest to g oszenie gotowych
przekona . Ka dy temat rozwijany jest jakby wespó  ze s uchaczem
(czytelnikiem). Jeste my uczestnikami poszukiwania odpowiedzi na postawione
pytanie. Problem rozwi zywany jest stopniowo, krok po kroku, z otwartym
zaznaczaniem trudno ci poznawczych, niekiedy nawet z ods anianiem zupe nej
bezradno ci. W tym sensie s  to prawdziwe rozwa ania, narady, wspólne
dochodzenia do prawdy, w a nie – jak mówi podtytu  ksi ki: konferencje
(zgodnie z aci skim ród os owem: conferre = wspó przynosi , zbli a ).

Po wtóre – i tu dotykamy naczelnego rysu Autora – poszukiwanie
pewno ci jest tu poszukiwaniem jej biblijnego fundamentu. Rozwi za  szuka si
tutaj w Pi mie wi tym. Ka da kolejna kwestia otrzymuje swoj  dokumentacj
w zdaniach Pisma. Jest to przypominanie podstawy naszej wiary, podstawy
wszelkiej my li teologicznej. Chcia oby si  sparafrazowa  znan  formu  w.
Tomasza z Akwinu o do wiadczeniu jako podstawie poznania i powiedzie
o tekstach Arcybiskupa nihil est in sermone, quod non fuerit primum in
Scriptura, bo doprawdy unika on, z wielk  skromno ci , mówienia nam
czegokolwiek, co nie znajduje potwierdzenia w Pi mie. Trzyma si  Ewangelii jak
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„ wiecy w ciemnym p on cej miejscu”. Chce nam powiedzie : tylko tak
post puj c, nieustannie szukaj c w Ksi dze, nie pomylicie si . W tym znaczeniu
jest Autor empirykiem, nie interesuj  go teologiczne spekulacje. Bo jaki  jest cel
g ówny (cel sprawdzalny) ewangelizacji, przepowiadania wiary, jak nie ten
w a nie: przypomnie  fundament. Oraz: to, co sobie przypominamy – rozwa y .
Ta metoda post powania zaprezentowana jest niejako klasycznie w konferencji
Jeste cie wi tyni  Ducha wi tego. Ale konsekwentnie realizowana jest we
wszystkich rozwa aniach. Nie os abia tej naszej obserwacji fakt, e Autor –
oczywi cie – powo uje si  te  na inne (donios e, ale – by tak powiedzie  –
wtórne) ród a, te, które w Pi mie wi tym maj  swój rodowód. S  to
Konstytucje Soboru Watyka skiego II oraz nauka apostolska papie y. Trzeba
zreszt  zauwa y , e niekiedy odwo uje si  te  do zda  wybitnych
wspó czesnych teologów i my licieli katolickich: Suenensa, Ratzingera,
Semmelrotha, Frossarda… Jednak wszystko to podporz dkowane jest naczelnej
d no ci, któr  wskazali my: przypominaniu, co mówi Pan Bóg przez Pismo.
Jak e charakterystyczne s  powtarzaj ce si  sformu owania Autora:

„Uwa am, e przede wszystkim musimy sobie przypomnie  prawd
o Ojcostwie Boga /…/” (Bóg Ojciec, s. 47).

„Niejednokrotnie ju  mówili my o wspólnej odpowiedzialno ci za
Ko ció . Je eli znowu podejmujemy ten temat, to dlatego, e pragniemy sobie
przypomnie , jakie s  teologiczne podstawy naszej odpowiedzialno ci”
(Odpowiedzialno  chrze cijan za Ko ció , s. 141).

„Nas interesuje teologiczne poj cie prawdy. Zrozumiemy je pe niej, gdy
zastanowimy si , czym jest prawda w Pi mie wi tym. Pytamy si  wi c, jakie
jest biblijne poj cie prawdy, czyli jak kszta tuje si  poj cie prawdy o Bo ym
objawieniu” (Wiara – odpowiedzi  na prawd , s. 160).

„W mojej krótkiej refleksji chcia bym nie tyle zastanowi  si  nad Trójc
wi t  w aspekcie teologicznym, ile raczej przypomnie  niektóre wypowiedzi

Pisma wi tego, które nam przekazuj  prawd  o Bogu w Trójcy wi tej
jedynym” (Wej cie w trzecie millenium…, s. 218).

Usilne starania o biblijn  dokumentacj  wywodów uzna  musimy za
g ówn , wyró niaj c  w a ciwo  nauczania Arcybiskupa. Nawet w tytule
ksi ki znajdujemy ów czynnik dokumentacyjnej precyzji! Tak tytu uj  bibli ci
swoje dysertacje, których przedmiotem jest egzegeza jakiego  jednego wersetu
Pisma.

Podkre lmy jeszcze, e tym zasadniczym tendencjom towarzyszy stale
ujmuj ca dba o  o maksymalnie cis y (na miar  przedmiotu) j zyk. Nie stroni
Autor od analiz semantycznych, skrupulatnego rozró niania znacze , wsz dzie
staraj c si  usuwa  przypuszczalne nieporozumienia i wyra nie okre la
u ywane poj cia, czy to b dzie „Lud Bo y” czy „kultura”, „mi o ”, „nadzieja”.

Myli by si  bardzo kto , kto na podstawie naszych uwag s dzi by, e oto
otrzymali my przewodnik wprawdzie bogaty w pe ne m dro ci przypomnienia
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i wskazania, ale odleg y od dookolnego ycia tu i teraz. Przeciwnie, Autor,
sympatyk „teologii rzeczywisto ci ziemskich”, raz po raz czujnie odwo uje si  do
spo ecznych realiów naszego czasu. Widzimy, e s  mu dobrze znane i bliskie
problemy wspó czesno ci. Zarazem zna on konieczne granice zaanga owania
Ko cio a w rzeczywisto  wiata. Bowiem jaka  to pokusa dla Biskupa
Emigracji, by swemu duchowemu przywództwu nada  wymiar polityczny! Ks.
abp. Szczepan jest wolny od uleg o ci takim ambicjom. Cho  na pewno jest
politykiem w szerokim, arystotelesowskim, znaczeniu: umie uprzytomnia
wa ne dobra wspólne naszej emigracji i wskazywa  duchowe drogi ich realizacji.

Budzi oby zdumienie, gdyby ta ksi ka, tak zasobna w poruszaj ce
my li, nie sk ania a uwa nego czytelnika do postawienia tu i ówdzie znaków
zapytania czy zaprzeczenia. Tylko dwie z takich w tpliwo ci chcia bym
przytoczy . – Dyskutowa bym z przekonaniem: „W a ciwie nie ma ju
emigracji, sta a si  ona Poloni ” (s. 42). My l , e dopóki wci  jest ywe
niszcz ce dziedzictwo mentalne okresu komunizmu w Polsce, w a nie etos
najlepszej cz ci Emigracji, wypracowany przez ni  zespó  warto ci zwi zanych
z wizj  budowy nowej Rzeczypospolitej, nadal winien by  kultywowany
i propagowany. – Zdanie: „W Polsce jednak Pius XII nie jest lubiany” (s. 33) nie
tyle budzi sprzeciw, ile domaga si  komentarza. Szersze kr gi spo eczne w kraju
by y oczywi cie ba amucone haniebn  propagand  antypapiesk , zw aszcza
w pierwszym dziesi cioleciu powojennym. Jej lady s  ywe do dzi . Jednak
znaczny od am starszej cz ci inteligencji katolickiej ma podziw i cze  dla tego
wielkiego papie a (autora wspania ych encyklik; promotora bada  naukowych;
umiej tnego i skutecznego, cho  nie manifestacyjnego, obro cy
pokrzywdzonych w latach wojny; mistyka w ko cu). Ale o tym wszystkim nie
musz , oczywi cie, przekonywa  Ksi dza Arcybiskupa.

ród o: „Gazeta Niedzielna” (Londyn) z 19 sierpnia 2001.
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Z PROBLEMÓW KO CIO A W POLSCE





Eugeniusz Janu a, Joanna Wolny-Majewska

STOSUNKI WYZNANIOWE NA L SKU W LATACH 1763-1850

W latach 1756-1763 Europ  wstrz sn  pierwszy konflikt zbrojny
o du ym zasi gu, wojna siedmioletnia. Prowadzi y j , jako podstawowe
podmioty, g ównie Wielka Brytania, Prusy i Hanover z jednej, a Francja, Austria,
Rosja, Szwecja i Saksonia z drugiej strony. Wojna ta toczy a si  te  na morzach
i oceanach oraz w koloniach, gdzie w jej wyniku zasz y zmiany terytorialne –
g ównie na korzy  Zjednoczonego Królestwa. Natomiast na starym kontynencie
utrzyma a wprawdzie status quo poprzednich granic, lecz diametralnie zmieni a
europejski uk ad si  – najwa niejszym by o osi gni cie przez Prusy statusu
europejskiego mocarstwa1.

Jeden z istotnych fragmentów konfliktu stanowi y trzy wojny l skie
(1740-1763) prowadzone pomi dzy Austri  a Prusami. Mimo i  chronologicznie
jedynie ostatnia z nich wi e si  stricte z czasem wojny siedmioletniej, to
funkcjonalnie te lokalne walki wp yn y w znacz cy sposób na kszta t
powojennej mapy Europy. Mianowicie na mocy zawartego w my liwskim
zameczku Hubertsburg (15 lutego 1763 r.) pokoju austriacka cesarzowa Maria
Teresa zrzek a si  dotychczasowych praw do l ska i Kotliny K odzkiej. W tym
kontek cie ko cz cy wojn  pokój hubertsburski sta  si  jedynie
ogólnoeuropejskim potwierdzeniem zawartego prawie dwie dekady wcze niej po
pierwszej wojnie l skiej pokoju wroc awskiego (11 czerwca 1742 r.). l sk
niemal w ca o ci przypad  w udziale pruskiemu królowi Fryderykowi
II Wielkiemu. W posiadaniu Austrii pozosta y jedynie skrawki czy te  enklawy,
takie jak: l sk Cieszy ski, Opawski i Karniowski. Uk ad ten przypiecz towa
losy regionu do co najmniej 1918 r.2.

Sam l sk – jako kraina historyczna z równie historyczn  stolic  we
Wroc awiu – niemal pokrywa si  terytorialnie z górnym i rodkowym dorzeczem
Odry i dzieli na dwa g ówne obszary: l sk Górny i l sk Dolny. Podzia  ten jest
swego rodzaju pami tk  po rozbiciu dzielnicowym Polski (1138 r.), kiedy to
dwaj wnukowie Boles awa Krzywoustego, a synowie dziedzica l ska,
W adys awa Wygna ca, powrócili na ojcowizn  w wyniku do  haniebnej dla

1  J. Sapeta, Kalendarium najwa niejszych wydarze  wojny siedmioletniej http://historia.na6.pl/
kalendarium_najwazniejszych_wydarzen_wojny_siedmioletniej (18-22 lipca 2011 r.)

2  Faktyczne ustalenie granicy polsko-niemieckiej na Górnym l sku mia o miejsce dopiero po
serii trzech powsta  l skich z lat 1919-1921 i plebiscycie.
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Polski ugody z cesarzem Fryderykiem Barbaross  w Krzyszkowie. Podzielili oni
l sk mi dzy siebie w a nie na cz ci, o których wy ej mowa. Podczas swych

dalszych dziejów przedmiotowe terytorium ulega o kolejnym zró nicowanym
rozdrobnieniom, ostatecznie jednak wykszta ci y si  dwie podstawowe jego
cz ci.

Obszar l ska Górnego le y na po udniowej i wschodniej cz ci regionu
w dorzeczu górnej Odry i górnego odcinka Wis y do uj cia So y3. Etnicznie
i demograficznie stanowi  przyk ad – wraz z Dolnym l skiem – konglomeratu
narodów, kultur i religii, z czego na plan pierwszy wybi y si  cztery: Niemcy,

ydzi, Czesi i Polacy. Niemcy pojawili si  tu ju  w redniowieczu (XIII-XIV w.)
w ramach osadnictwa na prawie magdeburskim, jednak e ich nowo ytne
osadnictwo datuje si  od epoki Fryderyka II w a nie. Z czasem doszli do roli
spo eczno-ekonomicznego dominanta: wielkie w asno ci ziemskie, a pó niej
wielki przemys  niemal ca kowicie wesz y w ich posiadanie4.  Warto  w  tym
miejscu kilka s ów po wi ci  sprawie germanizacji. Gdy omawiany region
ostatecznie odpad  od Korony w XIV w., nast pi a fala niemczenia wy szych
warstw spo ecznych (rycerstwo, szlachta) i odwrotny proces w ni szych:
ch opstwo i kszta tuj ce si  mieszcza stwo ponownie uleg o polonizacji. Tak
by o do ko ca epoki feudalnej. Ale rozwój przemys u fabrycznego spowodowa
te  okre lone zmiany w sytuacji spo ecznej. Tak w przemy le, jak i administracji,
s downictwie i edukacji u ywano j zyka niemieckiego. Kto chcia  awansowa
w kopalni, hucie czy jakimkolwiek innym licz cym si  zak adzie pracy, musia
zna  i to nie le j zyk niemiecki. A awans zawodowy wi za  si  z popraw
sytuacji socjalnej w kategoriach mieszkaniowych, kulturowych i przede
wszystkim finansowych5.

Z kolei ydzi przybyli na l sk praktycznie wiek przed Niemcami, lecz
zostali pó niej niemal ca kowicie wydaleni w okresie nietolerancji pod
panowaniem Habsburgów; m. in. wa nym by  edykt o wyp dzeniu z 1558 r. Po
przej ciu regionu w r ce Hohenzollernów, wzgl dna tolerancja Fryderyka
Wielkiego pozwoli a przedstawicielom tego narodu sukcesywnie osi ga wa ne
stanowiska w strukturze gospodarczej, z jej apogeum pod koniec XIX w. By  to
wynik dalekowzrocznej polityki króla, kieruj cego si  ekonomiczn
konieczno ci  ci gania kapita u i sprawnego zarz dzania w okresie rewolucji
przemys owej. Nale y przy tym zaznaczy , i  w odró nieniu od zasiedlaj cych
stopniowo ca y obszar Niemców, ydzi skupiali si  g ównie w kilku wi kszych

3  Charakterystyki Górnego l ska dokonano przede wszystkim na podstawie: R. Zapotoczny,
Górny l sk. Kraina pogranicza http://www.elvish.org/gwaith/slask/ (18-22 lipca 2011 r.); w
przypadku innego ród a zaznaczono je osobnym przypisem.

4  T. Fal cki, Mniejszo  niemiecka w województwie l skim, w: Przebud  si , serce moje,
i pomy l, Berlin-Opole 1995, s. 249.

5  E. Janu a, Paternalistyczna rola wielkiego przemys u ci kiego zag bia Górno l skiego
w zakresie polityki socjalno-mieszkaniowej (maszynopis pracy doktorskiej), s. 115-118.
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miastach: w Bielsku, Cieszynie, Królewskiej Hucie (dzisiejszy Chorzów),
Katowicach i w samym Wroc awiu.

Nieco inaczej kszta towa a si  sprawa relacji czesko-polskich.
O obecno ci ludno ci czeskiej i polskiej na omawianym obszarze mo na mówi
od pocz tków pa stwowo ci obu narodów, pierwszych Piastów i Przemy lidów:
to spod panowania czeskiego polski Mieszko I zdoby  dla siebie l sk. Niemniej
w ci gu wieków te s owia skie stosunki ulega y wzajemnym przepychankom
oraz znacz cym wp ywom osadników z krajów zachodnich – w tym oczywi cie
z Niemiec – i mniejszym ydowskim. Relacje czesko-polskie by y permanentnie
dwustronne. Nie sposób uj  zjawiska w statystyce, lecz realnie wi cej Czechów
si  polonizowa o ni  Polaków czechizowa o. Praktycznie a  do 1918 r. obszar do
rzeki Ostrawicy by  terenem etnicznie polskim. Dowodem na to mo e by
chocia by miasto Ostrawa przedzielone wspomnianym ciekiem wodnym: jego
cz  prawobrze na to Polska Ostrawa, natomiast na lewym brzegu le y
Morawska Ostrawa6. Natomiast coraz bardziej sporadyczna w miar  up ywu
czasu, obecno  Czechów poza regionem l ska Austriackiego wynika a z wy ej
przedstawionych przes anek historycznych.

Terytorium Dolnego l ska stanowi pó nocno-zachodnia cz  regionu
w dorzeczu rodkowej Odry. W odró nieniu od Górnego l ska, region ten
zosta  jeszcze dodatkowo podzielony po 1763 r. Jak ju  wy ej wspomniano
jedynie jego niewielka cz  pozosta a w dotychczasowych granicach
zamieniaj c si  politycznie w l sk Austriacki. Na pozosta ym – ju  pruskim –
obszarze nast powa o po austriackiej polityce wzgl dnej tolerancji sukcesywne
wynarodowienie. J zyk niemiecki wprowadzono obligatoryjnie do administracji,
szkó  i zak adów pracy. Inaczej ni  na l sku Górnym, germanizacja odnios a tu
znaczne sukcesy: ju  pod koniec XVIII w. Polacy, a przynajmniej ci, którzy
subiektywnie do polsko ci si  przyznawali, stanowili nie wi cej ni  1/5 ludno ci,
podczas gdy na Górnym prawie 3/4 spo ecze stwa przyznawa o si  do
pochodzenia polskiego7. Nie zmienia to jednak faktu, i  w r kach Prus l sk jako
ca o  uleg  transformacji z podrz dnej peryferyjnej austriackiej prowincji
w wa ny gospodarczo, a tym samym politycznie region8.

Tu nale y si  wyja nienie: pa stwo pruskie na tle epoki by o tworem
do  dziwnym. O znaczeniu pa stwa europejskiego w XVIII i XIX w. stanowi y
terytorium i liczba ludno ci. W tym kontek cie trudno si  dziwi , e za pot g  –
szczególnie po reformach Piotra Wielkiego – uchodzi a olbrzymia Rosja oraz
równie  obszarowo rozleg a i ludna monarchia austriacka. Inny lecz
potwierdzaj cy regu  przyk ad stanowi ówczesne Zjednoczone Królestwo
tworz ce swe imperium na bazie rozleg ych kolonii i co za tym idzie panowania
morskiego. Prusy natomiast, nawet po zaborach dokonanych na Polsce i wojnach

6  J. Chlebowczyk, Nad Olz , Cieszyn 1969, s. 25-34.
7 Po wojnach l skich, http://www.poznaj.slask.pl/po-wojnach-slaskich (18-22 lipca 2011 r.)
8 Historia l ska, http://www.slaskie-abc.com.pl/historia.html (18-22 lipca 2011 r.)
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l skich, pozosta y nadal pa stwem stosunkowo niewielkim. Ale w zamian mia y
prawie 260. tysi czn  armi , podczas gdy terytorialnie rozleglejsza Austria tylko
o 10 tys. wi ksz , a obszarowo wiatowy gigant Rosja „jedynie” 350. tysi czn 9.
W epoce Fryderyka Wielkiego kr y  po salonach politycznych Europy dowcip,
e s  pa stwa, które maj  armi , natomiast to pruska armia przy okazji posiada

równie  pa stwo.

* * *

Typowym zjawiskiem spo ecznym jest, i  w lad za narodowo ciami
post puj  wzgl dnie szybko aspekty wyznaniowe. Prusy uchodzi y za ostoj
ewangelicyzmu w Niemczech; uzyskanie przez nich panowania w ca ym prawie
regionie luteranie postrzegali w kategorii wyzwolenia od hegemonii ko cio a
katolickiego10. Przedwojenn  polityk  wyznaniow  Fryderyka Wielkiego mo na
by o okre li  jako ostro n  i zachowawcz : od katolików z ich duchowie stwem
na czele wymaga  przede wszystkim lojalno ci, a ponadto nie ingerowa  zbytnio
w sytuacj  pomi dzy wyznawcami obu religii. Nie zniós  pocz tkowo nawet
prawa nakazuj cego uiszcza  ewangelikom dziesi ciny na rzecz katolickich
parafii, ani nie zwróci  ewangelikom wi kszo ci ko cio ów odebranych im przez
Habsburgów i przekazanych katolikom w po owie XVII w. Po wybuchu wojny
siedmioletniej sytuacja uleg a jednak zmianie. Król nie potrzebowa  ju  zabiega
o poparcie katolickiej cz ci spo ecze stwa, a zgrzyt zabrzmia  tym donio lej, i
l scy papi ci w olbrzymiej wi kszo ci opowiedzieli si  podczas konfliktu za

Habsburgami. Istotn  rol  odegra  tu pochodz cy z rdzennie l skiego rodu
arystokratycznego biskup wroc awski Philipp Gotthard von Schaffgotsch. By  on
faworyzowany dotychczas przez Hohenzollerna – m. in. dlatego, e mi dzy
Schaffgotschami poprzez rodzin  von Ansbach istnia o pokrewie stwo z prusk
dynasti . Jednak w ostatecznym rozrachunku biskup wroc awski zwróci  si
przeciwko Fryderykowi Wielkiemu. Na odzew d ugo nie nale a o czeka .
Biskupa skazano na banicj  (1766 r.), a król, odnosz cy si  do kwestii wyzna
z i cie niemieckim pragmatyzmem i uznaj cy jedyn  racj : prusk  racj  stanu,
zw tpi  w lojalizm swych katolickich podw adnych. Rozpocz y si  represje
dotykaj ce jednak e g ównie duchowie stwo – Fryderyk II d y  bowiem do
równouprawnienia religii i skupia  si  na wzajemnych relacjach obu wyzna  z
punktu widzenia bezpiecze stwa pa stwa, a nie prze ladowaniu wyznawców. Ju
trzy lata przed wygnaniem von Schaffgotscha za dano od ka dego nowo
wy wi conego kap ana specyficznej „lojalki”, czyli przysi gi wierno ci na rzecz
panuj cego. Podniesiono te  wiadczenia na rzecz pa stwa z dóbr biskupich
mocno przy tym ograniczaj c mo liwo ci finansowania klasztorów, np. przez

9  J. Ba ka, Historia cywilizacji, t. III, Katowice 1989, s. 511-518.
10 Historia l ska, pod red. W. D ugoborskiego, t. II, cz. I, Wroc aw 1966, s. 297-308.
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zapisy testamentowe i darowizny, jak te  staraj c si  odseparowa  zakony,
a ci lej mówi c ich l skie prowincje, od struktur zagranicznych. Próbowano
tak e na Dolnym l sku „industrializowa ” klasztory – g ównie przez
przymusowe tworzenie przy nich manufaktur – lecz proces ten zako czy  si
fiaskiem, g ównie z powodu hochsztaplerstwa osób wyznaczonych do
kierowania nieznanymi mnichom pracami. W ko ciele katolickim coraz cz ciej
dopatrywano si  wroga w adzy scentralizowanej czyli pa stwa pruskiego. Tu
dzia a  przyk ad prowincji wielkopolskiej, gdzie trwa a zaciek a walka
narodowo ciowa z aspektem wyznaniowym jako jednym z podstawowych
podmiotów. Wysuwano tak e do  absurdalne argumenty ekonomiczne
twierdz c, jakoby zagraniczne pielgrzymki religijne przyczynia y si  do
wyp ywu pieni dzy z kraju, co doprowadzi o do zakazu brania w nich udzia u.
Odci to równie  duchowie stwo od mo liwo ci studiowania poza Prusami
i mocno utrudniono kontakty z zagranicznymi diecezjami i placówkami ko cio a.
Równocze nie po ok. dziesi ciu latach rz dów pruskich na l sku zniesiono
ewangelickie wiadczenia na rzecz katolickich parafii, np. dziesi cin  czy na
remonty wi ty . Dotychczasowe lutera skie „domy modlitwy” podniesiono do
rangi normalnych ko cio ów i zrównano w oficjalnych – bo w praktyce trend ten
ju  istnia  – prawach ma e stwa wyznaniowo mieszane.

Z czasami tymi wi e si  powstanie zal ków jednego z najwi kszych na
l sku zbiorów prywatnych, a dotyczy wspomnianej ju  rodziny skazanego na

banicj  biskupa wroc awskiego. Otó  gdy „/…/ po zaj ciu l ska przez
Fryderyka II zniesiono klasztory, uda o si  szcz liwym trafem rodzinie
Schaffgotschów uratowa  w maj tno ciach swoich fundusze religijne na rzecz
katolickiego Ko cio a i ocali  zbiory tylu wieków, które odt d s  wy czn
w asno ci  ich rodziny. Do starszej tedy historii l ska jest biblioteka
Schaffgotschów z o ona w klasztorze cystersów tym, czym zak ad imienia
Ossoli skich dla historycznej przesz o ci ca ej Polski.” – pisa  w swych
wspomnieniach Wincenty Pol11. Z czasem za o ona w Cieplicach przez hr.
Hansa Antona von Schaffgotscha (1675-1742) biblioteka przekszta ci a si
w interdyscyplinarny zbiór osobliwo ci, by po okresie wojen napoleo skich
przybra  charakter najbogatszej w regionie kolekcji przyrodniczej. Funkcjonuje
ona do dzi  jako Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Same natomiast
woluminy przesz y w 1949 r. pod zarz d Biblioteki Narodowej w Warszawie. Tu
jednak a  si  prosi, aby t  cz  zbiorów Narodowej Ksi nicy wyodr bni  jako
zasoby Schaffgotschów12.

11 Wincentego Pola opisanie biblioteki Schaffgotschów z 1847 r. (opr. St. Firszt),
http://www.muzeum-cieplice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&”Itemid
=73&lang=pl (18-22.07.2011 r.)

12 Historyczne kolekcje ikonograficzne w zbiorach Biblioteki Narodowej, http://www.bn.org.pl/
zbiory/zbiory-ikonograficzne/kolekcje-historyczne (18-22 lipca 2011 r.)
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Ze wzgl du tak na pozostaj c  pod wp ywem o wieceniowego
liberalizmu opini  mi dzynarodow , jak czysty pragmatyzm, król nie d y  do
otwartego konfliktu z wyznawcami katolicyzmu. Mimo, i  gminy ewangelickie
zarówno na Dolnym, jak i Górnym l sku okazywa y si  coraz skuteczniejszym
narz dziem w ogólnopa stwowym procesie polityki zniemczania, to ko ció
katolicki posiada  tak siln  pozycj  spo eczn , i  nie mo na si  by o czasami
obej  bez jego autorytetu. Ksi a mieli obowi zek przekazywa  z ambon
dekrety i zarz dzenia pa stwowe, lecz przede wszystkim w ich i zakonnych
r kach pozostawa o jedno z podstawowych narz dzi pa stwa, jakie stanowi
szkolnictwo ka dego szczebla. W latach 80. XVIII w. ju  restrykcyjna polityka
antykatolicka wyhamowa a równie  pod wp ywem czynników zewn trznych.
Otó  Fryderyk Wielki znalaz  w duchowie stwie katolickim silnego sojusznika
przeciw coraz radykalniejszym has om o wiecenia i liberalizmu. Austriacki
cesarz – reformator Józef II Habsburg okaza  si  antykleryka em i libera em
w ogóle, a z kolei król pruski odpowiednimi posuni ciami udowadnia  sw
niech  do fanatyzmu religijnego z jednej i d enie do faktycznego
równouprawnienia i wolno ci wyzna  z drugiej strony. Zacz y mno y  si
pragmatyczne pozytywne efekty wspó pracy wyznawców obu nurtów
chrze cija stwa. O ma e stwach mieszanych by a ju  mowa, zdarza y si  te
coraz cz ciej wypadki udzielania – tam, gdzie odleg o  nie pozwala a na
korzystanie z macierzystego ko cio a – chrztu przez katolickich ksi y dzieciom
z rodzin ewangelickich i to wg wymogów tych ostatnich, próbowano te
korzysta  ze wspólnych cmentarzy, a nawet wi ty . W miejscowo ci Niemodlin
na samym pocz tku XIX w. planowano za o enie wspólnej szko y. „Ró nica
wyznania coraz wyra niej przestaje by  przeszkod  wzajemnego zaufania
i spo ecznej wi zi.” – pisa  Karl Ludwig von Klöber und Hellscheborn;
szwajcarski uczony, a zarazem pruski administrator pa stwowy, pracownik
Królewskiej Izby Wojskowej i Dominialnej, cenzor, autor znanej historii l ska:
Von Schlesien vor und seit dem Jahre 1740, na któr  powo ywa o si  wielu
pó niejszych badaczy13.

Równocze nie nale y pami ta , e polityka roz adowywania napi  –
podobnie jak wcze niejsza w aspekcie os abienia pozycji kleru – nie zosta a
podyktowana adnymi sentymentami, tylko racjonalnym d eniem do budowy
spójno ci pa stwa. Samo zdobycie l ska nie wp yn o w zbyt du ym stopniu na
liczebn  przewag  ewangelików, lecz ju  zagarni cie Pomorza, Warmii i ziem
z drugiego i trzeciego rozbioru Polski sytuacj  t  bardzo znacz co zmieni o.
Fryderyk Wielki zdawa  sobie spraw , e aby mówi  o trwa ym w czeniu
nowych ziem do Prus, nie wystarczy tylko pozycja si y; potrzeba równie  –
a mo e przede wszystkim – liczy  si  z autochtonami. Stanowisku takiemu

13  K. L. v. Klöber u. Hellscheborn, Von Schlesien vor und seit dem Jahre 1740, Freiberg 1788,
wyd. II t. II, ss. 494.
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odpowiada y równie  mocno feudalny charakter królestwa i fakt, i  hierarchowie
katoliccy wywodzili si  prawie w ca o ci spo ród magnaterii i redniej szlachty,
których rody zwi zane by y z kolei interesami z podobnymi przedstawicielami
ewangelików. Podsycanie antagonizmów dla nikogo nie by o op acalne
i dochodzi o do niego jedynie sporadycznie, najcz ciej z fanatyzmu
szeregowych ksi y katolickich rekrutuj cych si  zazwyczaj z dolnych warstw
spo ecznych. W tym miejscu trzeba zaznaczy , i  droga duchowna stanowi a dla
katolickich ch opów i rzemie lników praktycznie jedyn  dost pn  mo liwo
awansu spo ecznego, jednak nie sz a w parze z mo liwo ci  kszta cenia
wy szego. Ju  w 1765 r. zamkni to przed „mniejszymi lud mi” („Geringer
Leute”) podwoje wy szych uczelni – jak na ironi  atwiej si  by o im wówczas
dosta  na Uniwersytet Jagiello ski czy wydzia y teologiczne w Brnie
i O omu cu, z czego cz  kleryków, diakonów i wie o wy wi conych ksi y
korzysta a, ni  wy sze uczelnie na terenie Prus. Podstawow  lecz wykszta con
kadr  duchown  starano si  tak e uzupe nia  kap anami z Ma opolski i Czech.
Z warstw ni szych – tym razem mieszcza stwa – wywodzili si  równie
pastorowie ewangeliccy. Tu jednak sytuacja spo eczna by a inna. Po pierwsze
reformatorzy mieli mo liwo  zrobienia kariery – prócz duchownej – tak e
w administracji i wojskowo ci. Po drugie same gminy ewangelickie
charakteryzowa y si  – w odró nieniu od tradycyjnych katolików – szeroko
poj tym demokratyzmem, a samo pa stwo czuwa o nad wykszta ceniem
przysz ych pastorów. Tym samym kr gi ewangelickie by y bardziej otwarte na
nowe idee, lecz równocze nie silniej uzale nione od w adzy centralnej.

W tym samym czasie, gdy Fryderyk II d y  z wyrachowaniem do
roz adowania relacji ewangelicko-katolickich, jego austriacki odpowiednik
Józef II dopiero zacz  poprawia  sytuacj  luteranów w swej wielonarodowej
monarchii. Na nale cym bowiem do Austrii l sku Cieszy skim jeszcze po
zako czeniu wojny siedmioletniej na dobre dzia a a kontrreformacja. W praktyce
zbór cieszy ski – wraz ze swoimi ko cio em i szko  – stanowi y jedyn
tolerowan  przez pa stwo jednostk  ewangelick  na terenie ca ego kraju. Co
ciekawe nacisk mia  swoje ród a nie we w adzy zwierzchniej, a raczej
w lokalnych grupach fanatycznych duchownych katolickich i u niektórych
dworzan. Dopiero wydany w 1781 r. akt tolerancyjny zacz  powoli
doprowadza  do o ywienia ruchu reformacyjnego. W ci gu dwóch lat od jego
og oszenia powsta o ju  na terenie l ska Austriackiego 10 kolejnych zborów,
a w Cieszynie powo any zosta  konsystorz protestancki, który w 1785 r. przeniós
si  do Wiednia. Jednocze nie nominowano superintendentów dla regionu l ska
Austriackiego oraz Moraw i Galicji, a niewielkiemu ale jednak rozwojowi
strukturalno-organizacyjnemu uleg o równie  szkolnictwo wyznaniowe.
Ewangelicy nie zdobyli jeszcze pe ni praw religijnych, niemniej wyszli z cienia
i okresu praktycznych prze ladowa , jakim by o panowanie Marii Teresy.
Cieszyn utrzyma  i rozwin  sw  rol  g ównego o rodka luteranizmu
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w monarchii; g ównie przez powo anie gimnazjum teologicznego – jedynej tego
typu placówki w pa stwie.

* * *

Na samym pocz tku XIX w. Prusy do wiadczy y krótkotrwa ego
zachwiania swego mocarstwowego statusu. Wchodz c podczas wojen
napoleo skich (1803-181514) w sk ad IV koalicji antyfrancuskiej wda y si
w konflikt zbrojny, do którego nie by y przygotowane; zw aszcza militarnie.
Krajem rz dzi  wówczas Fryderyk Wilhelm III – syn bratanka Fryderyka
Wielkiego – w adca z aspiracjami dorównania pot nemu poprzednikowi, lecz
absolutnie bez jego mo liwo ci, talentu i charakteru. Dzi ki zr cznej zagrywce
politycznej Wielkiej Brytanii, która u y a po danego przez Prusy Hanoweru
w roli karty przetargowej, w adca pruski sko czy  z dotychczasow  polityk
neutralno ci wobec europejskich zdarze  i przyst pi  w 1806 r. do wojny
dysponuj c wojskiem, o którym sam lubi  si  wypowiada , i  nadal jest armi
Fryderyka Wielkiego. Tak te  naprawd  by o, lecz w zupe nie innym od
zamierzonego sensie: zarówno organizacja, jak i wyposa enie nie
reformowanych od kilku dziesi cioleci pruskich si  zbrojnych by y ju  wówczas
mocno przestarza e, a wi c i nieefektywne. Kontrowersyjny jako posta
historyczna, ale zdecydowanie genialny dowódca Bonaparte bardzo szybko te
mankamenty obna y  i wykorzysta . Seria dwóch bitew pod Jen  i Auerstädt (14
pa dziernika 1806 r.) zupe nie z ama y mit pruskiej pot gi militarnej. W wyniku
zwyci skiej dla Francuzów kampanii, Prusy szybko utraci y obszar na zachód od

aby. Powsta o wtedy Wolne Miasto Gda sk, a na pruskich ziemiach drugiego
i trzeciego rozbioru Polski za o ono quasi-niepodleg e polskie Ksi stwo
Warszawskie. Oczywi cie nie oby o si  równie  bez obci e  finansowych
i gospodarczych. Kryzys w kraju de facto starali si  zrównowa y  ministrowie
przy du ym poparciu królowej Luizy, gdy  sam nieudolny król praktycznie
pozostawi  pa stwo samemu sobie. Dotychczas funkcjonuj cy, szczególnie
w aspekcie administracyjnym i prawnym ustrój feudalny zacz  si  rozpada ;
rozpocz  si  okres tzw. „pruskiej drogi” do kapitalizmu dotykaj cy praktycznie
ka dej dziedziny ycia spo ecznego, w tym polityki wyznaniowej.

Tematycznym priorytetem Prus nadal pozosta o pe ne równouprawnienie
religii chrze cija skich15. Pa stwo d y o do podporz dkowania sobie ca ej
organizacji ko cielnych obojga wyzna , co zreszt  zako czy o si  fiaskiem

14  Zakres dat pozostaje sporny. O ile zako czenie ci gu konfliktów do  jednoznacznie okre la si
ostatecznym upadkiem Napoleona (bitwa pod Waterloo 20 listopada 1815 r.), o tyle ich pocz tek
niektórzy badacze kojarz  z przej ciem w adzy we Francji przez Bonapartego w roku 1799, a nie
zerwaniem pokoju w Amiens i wypowiedzeniem Francuzom wojny przez Zjednoczone
Królestwo w 1803 r.

15 Historia laska…, op. cit., t. II, cz. II, s. 135-138.
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w odniesieniu do katolicyzmu. Jedyn  realnie zaistnia  sytuacj  by o
doprowadzenie do sekularyzacji maj tków ko cielnych, co zreszt  poci gn o za
sob  w pó niejszym okresie wydawanie rodków na utrzymanie hierarchii
ko cielnej z pa stwowej kasy. Nie mog c zdoby  praktycznego wp ywu na
katolick  organizacj  wyznaniow , rz d skupi  si  na ograniczeniu kontaktów
duchowie stwa z Watykanem. Od 1818 r. zacz to wprowadza  tzw. ius circa
sacra (prawo do rzeczy wi tych), polegaj ce na m. in. na pa stwowej kontroli
korespondencji ze Stolic  Apostolsk  za wyj tkiem epistolografii dotycz cej
obj tych tajemnic  spowiedzi oraz spraw sumienia. Legislacyjnie relacje
pomi dzy Prusami a Ko cio em powszechnym czyli Watykanem okre li a
wydana przez papie a, a usankcjonowana przez króla, bulla z 1821 r. De salute
animarum (O zbawieniu dusz) okre laj ca nowy podzia u administracyjnej
struktury wyznaniowej i jednoznacznie podporz dkowuj ca arcybiskupstwa
papie owi z zastrze eniem, i  na stolec biskupi mog a zosta  wybrana jedynie
osoba oficjalnie zaakceptowana przez monarch  – dotyczy o to zw aszcza
wyodr bnionego z archidiecezji gnie nie skiej biskupstwa wroc awskiego. Po
prostu Wroc aw przesta  by  sufragani  Gniezna jako metropolii. Pa stwowa
kuratela uleg a pewnemu rozlu nieniu po 1841 r., niemniej nie zanik a
ca kowicie.

O wiele atwiejsze w praktyce do przeprowadzenia okaza y si  zmiany
w strukturze ko cio a protestanckiego – g ównie ze wzmiankowanej wcze niej
przyczyny istniej cego ju  powi zania ko cio a ewangelicko augsburskiego
z pa stwem pruskim. W latach 1808-1810 znikn y pa stwowe jednostki
zarz dzaj ce ko cio ami reformowalnymi (konsystorze i wy sze stanowiska),
a ich obowi zki przej y rejencje czyli struktury odpowiadaj ce mniej wi cej
dzisiejszym województwom i ministerstwo spraw wewn trznych. Dwa lata
pó niej przywrócono urz d konsystorza, który z czasem wyewoluowa  na dwa
wydzia y: ewangelicki i prowincjonalne kolegium szkolne. Z czasem te
uprawnienia rejencji w stosunku do ko cio a zaw zi y si  do kwestii czysto
policyjnych. Dotychczas na terenie Prus rozwija y si  dwa podstawowe wyznania
protestanckie: liczniejsi luteranie i stosunkowo niewielkie grupy przedstawicieli
ko cio a augsbursko-reformowalnego. W 1817 r. dosz o do ich po czenia
w jeden krajowy ko ció  ewangelicki, na którego czele formalnie stan summus
episcopus (najwy szy kap an) w osobie samego króla.

W rzeczywisto ci na przestrzeni kilku dekad ko ció  protestancki sta  si
jedn  z realnych struktur pa stwowych – stan, do którego, mimo ró norodnych
nacisków, nigdy nie uda o si  doprowadzi  w stosunku do ko cio a katolickiego.
Ale te  sam rdze  organizacyjny obu religii do dzisiaj ró ny si  diametralnie.
Ko ció  katolicki od IV-V w. – kiedy to dosz o do ostatecznego ukszta towania
jego systemu – stanowi struktur  silnie zhierarchizowan , a równocze nie
podleg  w asnej w adzy centralnej, mimo wszelkich zawi o ci historii
dzia aj cej ponad mi dzynarodowymi politycznymi podzia ami. Mo na temu
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systemowi niejedno zarzu , lecz faktem jest, i  taki w a nie jego kszta t pozwoli
przez dwa milenia zachowa  w asn , wci  mocno podkre lan , niezale no .
Odwrotnie gminy protestanckie nie skupiaj ce si  wokó  adnego o rodka
w adzy i z racji pozornej samowystarczalno ci „zmuszone” do wspó pracy
z organami najpierw mo now adczymi, a pó niej pa stwowymi – czyli de facto
ze sprawuj cymi w adz  wieck . Cudzys ów st d, i  jednym z podstawowych
dogmatów Reformacji by o zrzucenie papieskiego dyktatu, co – przy rezygnacji
ze zwierzchnictwa centralnego w ogóle – musia o doprowadzi  do znacznego
uzale nienia poszczególnych wspólnot od czynników zewn trznych. Specyficzna
wymiana wolno ci administracyjno-ekonomicznej na wolno  my li, ale to ju
temat na inn  publikacj .

Reformy i rozpad przestarza ego systemu gospodarczego zaowocowa y
równie  zmian  podej cia do ludno ci wyznania moj eszowego. Dotychczasowa,
a charakterystyczna dla feudalizmu, pogarda wobec ydów stopniowo
ust powa a polityce tolerancji. Prawne usankcjonowanie takiego stanu rzeczy
rozpocz to w 1812 r., chocia  oczywi cie proces rozci gn  si  w czasie. ydzi
stanowili jedyn  grup  narodowo ciow  to sam  z konkretnym wyznaniem i na
dodatek bardzo nieliczn  – ich regionalna liczebno  oscylowa a w granicach
jednego procenta. W omawianym okresie wci  jeszcze dominowa a spo eczna
izolacja synów Izraela; na samym l sku a  51 miast zakazywa o tej nacji
osiedlania si  w swych obr bach. Niemniej nast puj ca wraz z kapitalizmem
wolno  przemys owa wymaga a tak pieni dzy, jak – mo e przede wszystkim –
przedsi biorczo ci, a w podnosz cym si  po ponapoleo skim szoku
spo ecze stwie dotychczas hermetyczne enklawy ydowskie dysponowa y
i jednym, i drugim. Tym bardziej, i  wi kszo  wyznawców Moj esza mimo
wszystko skupia a si  w miastach – najliczniej w Bia ej i w samym Wroc awiu.
Ta grupa etniczna wci  jeszcze by a spo ecznie upo ledzona, lecz podwaliny
pod jej gospodarcze znaczenie drugiej po owy XIX i pocz tku XX w. zosta y ju
po o one. Zaznaczmy: znaczenie nie poprzez sw  liczebno , a obrotno
i przedsi biorczo  w a nie.

W 1815 r. utworzono rejencj  opolsk . Wtedy te  akcja germanizacyjna
na wci  silnie spolszczonym Górnym l sku uleg a intensyfikacji. Albowiem
rz dowi oczywi cie atwiej by o oddzia ywa  – bior c pod uwag  ówczesny
system komunikacyjno-informacyjny – ze stanowi cego siedzib  starostwa
(landratu) Bytomia, ni  z odleg ego o ok. 200 km Wroc awia. Bytomska szko a
miejska coraz cz ciej anga owa a nauczycieli – Niemców nie znaj cych
zupe nie j zyka polskiego. Równoczesny progres odnotowa a miejscowa gmina
ewangelicka: w 1843 r. do szko y ewangelickiej ucz szcza o ju  co najmniej
dwie cie dzieci. Czy trzeba dodawa , i  szko a ewangelicka stanowi a placówk
z niemieckim j zykiem wyznaniowym? Ros a tak e liczba kaza  wyg aszanych
w j zyku niemieckim. Z pocz tkiem lat 20. XIX w. g oszono w tym j zyku jedno
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kazanie tygodniowo, natomiast ok. 1840 r. ju  ok. dziesi ciu tygodniowo przy
za o eniu odprawiania trzech mszy dziennie16.

* * *

Okres Wiosny Ludów (1848-1849) wstrz sn  w sposób zasadniczy
Europ , a równolegle jej strukturami spo ecznymi. Poruszenia dozna y równie
struktury organizacyjne poszczególnych podmiotów wyznaniowych, w tym
regionalne ko cio a katolickiego. Teren Dolnego l ska omin y g ówne
zmagania rewolucyjne. Raczej dochodzi y tu w formie echa odg osy walk
z Niemiec, W gier i niedalekich Wielkopolski i Galicji. Niemniej i na
omawianym obszarze mia y miejsce ostre wyst pienia spo eczne. Teren stanowi
pewn  baz  logistyczn  dla powsta ców wielkopolskich, aczkolwiek
z pomini ciem w tym kontek cie jakiego  aspektu narodowo ciowego.
Wyst pienia i ruchy spo eczne w wi kszej skali da y si  zauwa y  w takich
miastach jak Nowa Ruda, Dzier oniów, Bielawa czyli o rodkach kszta tuj cego
si  przemys u, mia y wi c wyd wi k typowo socjalny. Wroc aw natomiast
odnotowa  w marcu 1848 r. i pó niej szereg du ych manifestacji o charakterze
polityczno-socjalnym. Pa stwo pruskie ugi o si  pod nawa em wydarze ,
w efekcie czego powo ano rz d bur uazyjno-liberalny. Natomiast znacz ce by y
– równie  na Dolnym l sku – ruchy ch opskie. Ch opi po prostu zmuszali
gro bami lub wyst pieniami dotychczasowych feuda ów do praktycznej
likwidacji resztek struktur feudalnych. Tu trzeba wskaza  na pewn  ironi  losu.
Prusy – jako pa stwo wst puj ce na drog  kapitalistycznego rozwoju, a do tego
byli potrzebni ludzie osobi cie wolni – odgórnie d y y do praktycznej likwidacji
resztek feudalizmu. Równocze nie na Dolnym l sku praktycznie nie
odnotowano wyst pie  o charakterze propolskim. Bo te  wielowiekowy odr bny
od pa stwa polskiego rozwój tego regionu wywar  ju  spory wp yw na postawy
narodowo ciowe i wyznaniowe. Nie by o te  wyst pie  o charakterze
prokatolickim. Duchowie stwo katolickie wr cz namawia o z ambon do spokoju,
równowagi i nieulegania wp ywom niebezpiecznych anarchistów. By a to swego
rodzaju reakcja zarówno na tre ci Manifestu Komunistycznego, jak i na elementy
propagandy antyko cielnej17. Ta ostatnia przedstawia a ko ció  jako
najwi kszego feuda a – ciemi yciela itd. Na Dolnym l sku akurat ko ció
takowym bardzo bogatym i zasobnym podmiotem bynajmniej nie by , wi c tym
samym elementy antyko cielnej propagandy trafia y praktycznie w przys owiow
pró ni .

Zupe nie inaczej kszta towa a si  sytuacja na l sku Górnym. W tym
miejscu wracaj c jeszcze do poprzedniego okresu trzeba zwróci  uwag , i  cz

16  F. Gramer, Chronik der Stadt Beuthen In Ober - Schlesien, Beuthen 1863, s. 240 i nast.
17  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1976, s. 12 i nast.
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regionu pozostawa a pocz tkowo w strukturze archidiecezji krakowskiej czyli
spolszczonej Galicji. Biskupi krakowscy dbali np. o to, eby sprawozdania
bytomskich dziekanów by y pisane w j zyku polskim lub po acinie18. Wie ci
o ogólnoeuropejskich wyst pieniach dotar y do Bytomia i Gliwic, najwi kszych
miast regionu górno l skiego, za swego rodzaju po rednictwem wydarze
w Berlinie i Wroc awiu. Pod koniec marca 1848 r. dotar y te  na Górny l sk
wie ci o rewolucji lutowej w Pary u19. Zaistnia a sytuacja wzbudzi a w ród
rzemie lników i robotników zrozumia e nadzieje na popraw  swego po o enia
materialnego. Te nadzieje podtrzymywali niektórzy libera owie i demokraci
wysuwaj c has a walki o swobody konstytucyjne i popraw  po o enia
socjalnego. Landrat bytomski w obawie przed rozruchami zmobilizowa
miejscowy Zwi zek Bezpiecze stwa, którego liczebno  podniesiono do stanu
220 osób uzbrojonych w karabiny wojskowe. Pierwszego i drugiego maja 1848 r.
w Mys owicach i Gliwicach dosz o do powa nych rozruchów spo ecznych.
T umy bezrobotnych górników zacz y gromadzi  si  równie  przed siedzib
landratury w Bytomiu. Dosz o wówczas do interwencji Zwi zku Bezpiecze stwa
oraz szwadronu huzarów stacjonuj cego w Gliwicach20. Sytuacja by a tak
powa na, e bytomskie starostwo domaga o si  przys ania do miasta ca ego
pu ku piechoty oraz dozbrojenia Zwi zku Bezpiecze stwa. W adze prowincji
jednak nie popar y tego dania. Wprowadzono w konsekwencji sze ciodniowy
tydzie  pracy, zacz to niektórych bezrobotnych ponownie zatrudnia , a oko o
dwustu m czyznom landrat da  zaj cie przy budowie dróg. Sytuacja zacz a si
dora nie normowa  ale wszyscy oczekiwali wprowadzenia reform przez
obraduj ce od 22 maja Pruskie Zgromadzenie Narodowe. Na jednego z pos ów
do Zgromadzenia zosta  wybrany bytomski proboszcz ks. Józef Szafranek.
Wspierali go znacz co absolwent Uniwersytetu Wroc awskiego Emanuel Smolka
i szczególnie badacz l skiego folkloru, autor wielu prac z historii l ska,
cytowany jako autorytet przez historyków Józef Lompa. Przybyli tak e w rejon
Bytomia – Gliwic przedstawiciele demokratów krakowskich z prof. Józefem

epkowskim na czele. Na wiecu odbytym 13 czerwca w Bytomiu uchwalono
rezolucje, które ks. Szafranek przedstawi  nast pnie w pruskim Zgromadzeniu
Narodowym. Ogólnie tre  dwóch z nich dotyczy a zaprzestania represji
narodowo ciowych. Natomiast w aspekcie polityki wyznaniowej rezolucje

da y znajomo ci przez ksi y j zyka polskiego21. Jednak e te i inne postulaty
zosta y w Berlinie odrzucone przez niemieck  wi kszo  Zgromadzenia
Narodowego.

18  J. Knossala, Das Dekanat Beuthen O.S. In seinem Schlesieschen Teil, Katowice 1935, s. 267-
268; 495-497.

19  Wojewódzkie Archiwum Pa stwowe w Katowicach (WAP), Zespó  akt MB. 39, k. 94.
20  Tam e, 4152, k.71, i 3158, k. 113.
21 Bytom. Zarys rozwoju miasta, pod red W. D ugoborskiego, Warszawa-Kraków 1979, s. 236

i nast.
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Wiosna Ludów powoli jednak chyli a si  ku upadkowi. W monarchii
pruskiej król rozwi za  Zgromadzenie Narodowe, mimo e akurat we Wroc awiu
odby o si  w czerwcu 1849 r. kilka bardzo licznych manifestacji w obronie
reform. W lipcu tego samego roku przesta  si  ukazywa  polski „Dziennik
Górno l ski”. Ksi dz Szafranek próbowa  utworzy  Polskie Towarzystwo
Katolickie, spotka  si  jednak z vetem zarówno w adz pruskich, jak
i prze o onych ko cielnych. Sam duchowny te  prze ywa  ci ki okres:
arcybiskup wroc awski zawiesi  go na pewien czas w prawach proboszcza
i wezwa  do Wroc awia, gdzie ksi dz przebywa  praktycznie w warunkach
aresztu domowego22. Przywrócenie na probostwo nast pi o dopiero po
interwencjach trójwyznaniowej delegacji znacz cych przedstawicieli ludno ci
Bytomia, niemniej ks. Szafranek musia  publicznie zadeklarowa  lojalno
i w og oszeniu prasowym od egna  si  od niektórych aspektów swej
dotychczasowej dzia alno ci.

Gwa towny rozwój przemys u, który nast pi  w regionie górno l skim po
zako czeniu Wiosny Ludów, prze o y  si  równie  na kwestie wyznaniowe. Do
rejonu przemys owego zacz o nap ywa  coraz wi cej ludzi, przy czym stosunki
wyznaniowe zacz y si  uk ada  wed ug pewnego schematu. Mianowicie
urz dnicy administracyjni i przemys owi stanowi cy podstawowa struktur
nap ywaj cej inteligencji – g ównie Niemcy – stanowili ewangelicy, natomiast
robotnicy i kandydaci na robotników, to z kolei katolicy23.

Przedstawiony uk ad stosunków spo ecznych funkcjonowa  w zasadzie
do schy ku pierwszej wojny wiatowej oraz powsta  l skich z lat 1919-1921
i plebiscytu, po których cz  Górnego l ska przypad a Polsce.

22  Tam e, s. 243 i nast.
23  E. Janu a, Paternalistyczna…, op. cit., s. 42-47.





Wies aw J. Wysocki

KO CIÓ  POLSKI WOBEC NAJAZDU BOLSZEWICKIEGO
W 1920 ROKU

Lenin, Trocki, Kalinin i inni mobilizowali Rosj  i tzw. wiat pracy
w pa stwach europejskich do walki przeciwko „pa skiej Polsce”. Rozkaz
z 6 sierpnia 1920 r. Michai a Tuchaczewskiego do czerwonoarmistów nie
pozostawia  z udze : „…wojsko czerwonego sztandaru stoi gotowe do
miertelnej walki z wojskami or a bia ego /…/ do zemsty za zbezczeszczony

Kijów i do utopienia zbrodniczego rz du Pi sudskiego we krwi zmia d onej
armii polskiej /…/ Na zachodzie wa  si  losy wszech wiatowej rewolucji, po
trupie Polski wiedzie droga do ogólnego wszech wiatowego po aru /…/ Na
Wilno, Mi sk, Warszaw  marsz!1”. Has o „Dajosz Warszawu!” zyska o ogromn
popularno  w ród so datów Armii Czerwonej; umieszczano je na sztandarach
pu ków, na transparentach, ulotkach, transportach kolejowych, by zagrzewa o
bolszewików do walki z Polakami2. Niemcy, Czesi, Anglicy z wielkim zapa em
temu przyklasn li i robili wszystko, by bolszewicki po ar ogarn  Europ
i wiat3.

W czerwcu 1920 r., wobec ofensywy wojsk bolszewickich i cofania si
naszych oddzia ów, zacz  si  exodus ludno ci ze wschodnich ziem. Do
Warszawy zacz y nap ywa  coraz liczniej uchod cy, w ko cu ze stolicy te  – co
bardziej panikuj cy – ewakuowali si  do po o onych na zachód miejscowo ci.
Tak uczynili te  dyplomaci akredytowani w Warszawie; pozosta  jednak e
nuncjusz apostolski Achille Ratti, pó niejszy Pius XI. Wprawdzie powodem by o
spó nienie si  na opuszczaj cy stolic  eszelon „dyplomatyczny”, ale pó niej ju
nie zabiega  o wyjazd, chyba e na front. T  postaw  nuncjuszowi pami tano,
nagrodzono Orderem Or a Bia ego, a pó niej – gdy sta  si  papie em Piusem XI
– uhonorowano tytu em „papie a polskiego”.

1  Cyt. za: S. Helszty ski, Bohater Warszawy ksi dz kapelan Ignacy Skorupka (1893-1920),
Warszawa 1990, s. 13; por.: J. Kisz, Ksi dz Ignacy Skorupka – bohate narodowy. „Cud Wis y”,
Wroc aw 1997, s. 33-34.

2 J. Szczepa ski, Kontrowersje wokó  bitwy warszawskiej 1920 roku, „Mówi  Wieki” nr 8 (512),
sierpie  2002, s. 32.

3 Nawi zanie stosunków mi dzy Moskw  a Berlinem przynios o natychmiastow  zmow
w sprawie wspólnej przysz ej – ju  wkrótce – granicy, odpowiadaj cej dawnemu rozgraniczeniu
rosyjsko-niemieckiemu z 1914 r. Zmowa Hitlera ze Stalinem nie by a pierwsz  i… ostatni
wspóln  inicjatyw  Rosji i Niemiec.
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Ko ció  katolicki nigdy w minionych dziejach w czasie narodowych
zrywów i w 1918 r. nie wykaza  si  takim zaanga owaniem jak latem 1920 r.
Episkopat wzywa  do obrony ojczyzny, do modlitw za zwyci stwo or a
polskiego i gorliwie wspiera  poczynania w adz cywilnych i wojska.

Episkopat wystosowa  7 lipca 1920 r. list do papie a Benedykta XV,
w którym wskazywa  misj  odrodzonej Polski jako obro czyni wiata
chrze cija skiego. Czytamy w nim: „Ojcze wi ty! Ojczyzna nasza od dwóch lat
walczy z wrogiem Krzy a Chrystusowego, z bolszewikami. Odradzaj ca si
Polska, wyczerpana czteroletnimi zmaganiami si  o ciennych pa stw na jej
ziemiach, wyniszczona obecn  wojn , zdobywa si  na ostateczny wysi ek. Je eli
Polska ulegnie nawale bolszewickiej, kl ska grozi ca emu wiatu, nowy potop j
zaleje, potop mordów, nienawi ci, po ogi, beszczeszczenia Krzy a.

Ojcze wi ty, w tej ci kiej chwili prosimy Ci , módl si  za Ojczyzn
nasz . Módl si , aby my nie ulegli i przy Bo ej pomocy murem piersi w asnych
zas onili wiat przed gro cym mu niebezpiecze stwem /…/”. W imieniu
biskupów polskich list tej tre ci podpisali: kard. Edmund Dalbor, kard.
Aleksander Kakowski, metropolita warszawski, abp Adam ks. Sapieha, biskup
krakowski, abp Józef Teodorowicz, metropolita lwowski obrz dku ormia skiego,
bp Marian Fulman, ordynariusz lubelski, i bp Henryk Prze dziecki, rz dca na
Podlasiu.

Apel episkopatu polskiego wspar a Stolica Apostolska, postrzegaj c
w Rosji i komunizmie wielkie zagro enie dla chrze cija stwa. Ojciec wi ty
Benedykt XV, zwyczajem ówczesnej dyplomacji watyka skiej odpowiedzia  nie
wprost, kieruj c 5 sierpnia 1920 r. list do Wikariusza Generalnego Stolicy
Apostolskiej, kard. Bazylego Pompili, w którym m.in. pisa : „Gdy wszystkie
narody cywilizowane korzy y si  w milczeniu przed przewag  si y nad prawem,
jedynie Stolica wi ta protestowa a przeciw bezprawnemu podzia owi Polski
i przeciw nie mniej niesprawiedliwemu uciskowi ludu polskiego. Obecnie
wszak e chodzi o rzeczy o wiele powa niejsze: obecnie jest
w niebezpiecze stwie nie tylko istnienie narodowe Polski, lecz ca ej Europie
gro  okropno ci nowej wojny. Nie tylko wi c mi o  dla Polski, ale mi o  dla
Europy ca ej ka e nam pragn  po czenia si  z nami wszystkich wiernych
w b aganiu Najwy szego, aby za or downictwem Naj wi tszej Dziewicy
Opiekunki Polski zechcia  oszcz dzi  Narodowi Polskiemu tej ostatecznej kl ski,
oraz by raczy  odwróci  t  now  plag  od wycie czonej przez up yw krwi
Europy”4.

Papie  z zadowoleniem akceptowa  og oszenie w rzymskim ko ciele
jezuickim specjalnych mod ów za „nieszcz sn ” Polsk .

Nota bene, Benedykt XV po odparciu przez wojsko polskie bolszewików
z linii Wis y wystosowa  do kardyna ów polskich Kakowskiego i Dalbora oraz

4 Cyt. za: „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” nr 9-10, 1920, s. 211.
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pozosta ych biskupów list, w którym podnosi  znaczenie bitwy warszawskiej.
Podkre la  w nim antycywilizacyjny charakter d e  czerwonej Rosji, pisz c:
„/…/ szalony napór wroga to mia  na celu, aby zniszczy  Polsk , owo
przedmurze Europy, a nast pnie podkopa  i zburzy  ca e chrze cija stwo
i opart  na nich kultur , pos uguj c si  do tego krzewieniem szalonej
i chorobliwej doktryny?”5.

W li cie „Do biskupów wiata” z 7 lipca 1920 r. biskupi polscy pragn li
poruszy  sumienie wiata i apelowali do mi dzynarodowej spo eczno ci
katolickiej u wiadamiaj c niebezpiecze stwo, przed jakim by by katolicyzm,
gdyby Polska uleg a bolszewickiej nawale6. Pisali w nim: „Zwracamy si  do was,
najczcigodniejsi ksi a biskupi ca ego katolickiego wiata, z wo aniem gor cym
o pomoc i ratunek dla Polski.

Zwracamy si  w chwili tak bardzo dla nas krytycznej, kiedy to wróg
pot ny staje na naszych rubie ach, zagra aj c nam podbojem i zniszczeniem.
/…/

Wszak nie szuka a Polska tej walki, narzucona jej ona zosta a. I nie
walczymy zupe nie z narodem, walczymy raczej z tymi, którzy Rosj  zdeptali, jej
krew i dusz  wyssali, id c po nowe zabory. Jak szara cza, zniszczywszy
wszelkie ycia lady w jednym miejscu, w druje do miejsc innych, p dzona
z dawnych granic w asnym dzie em zniszczenia, podobnie bolszewizm,
zatruwszy Rosj , spl drowawszy j , na Polsk  swoje otwiera gardziele. Nie
upadamy wcale na duchu, bo znamy ywotno  naszego narodu, bo ywo ufamy
opatrznym rz dom Bo ym, ale jednak w ci kiej potrzebie czujemy si  ca kiem
odosobnieni. /…/

Bo nie my sami zagro eni jeste my. Dla wroga, który nas zwalcza, nie
jest bynajmniej Polska ostatni  przystani  dla jego trofeów; lecz jest mu raczej
etapem tylko i pomostem do zdobycia wiata. /…/

Bolszewizm idzie istotnie na podbój wiata. Rasa, która nim kieruje, ju
przedtem podbi a sobie wiat przez z oto i banki, a dzi , gnana odwieczn  dz
imperialistyczn , p yn c  w jej y ach, zmierza ju  bezpo rednio do ostatecznego
podboju narodów pod jarzmo swych rz dów. /…/

Polska w pochodzie bolszewizmu na wiat jest ju  ostatni  dla niego
barier , a gdyby si  ta za ama a, rozleje si  on wiecie falami zniszczenia.
I jak e  straszliwa jest ta fala, która dzi  wiatu zagra a.

Bo bolszewizm jest ostatnim wykwitem wszelkich zasad negacji,
chowanych przez ca e stulecie, które godzi y w rodzin , w wychowanie, w ustrój
socjalny, w religi  /…/ Oprócz doktryny i czynu, nosi jeszcze bolszewizm
w swej piersi nienawi ci  zion ce serce. /…/

Bolszewizm prawdziwie jest ywym wcieleniem i ujawnieniem si  na

5 Cyt. za: „Wiadomo ci Diecezjalne Podlaskie” nr 11-12, 1920, s. 222-223.
6 Biskupi polscy do Episkopatu wiata. Warszawa, 18 lipca 1920 r., „Przegl d Powszechny”

sierpie -wrzesie  1920 r., s. 183-184.
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ziemi ducha antychrysta. /…/”.
Przedstawionej przez biskupów polskich diagnozie politycznej,

spo ecznej i religijnej zagro enia bolszewickiego, towarzyszy – w dalszej cz ci
listu – apel o solidaryzm duchowy modlitewnego wiata z narodem polskim,
uwik anym w straszliw  wojn  a pragn cego pokoju. Uderza zdecydowany ton
oczekiwa  biskupów, o czym przekonuj  nast puj ce s owa:

„Podnosz c dzi  g os za Polsk , podnosimy go na wiat ca y. Gdy
mówimy o nas, mówimy zarazem o Was najcz ciej: bracia.

I wogóle mówimy o Europie i o dzisiejszym wiecie, Bo gdyby wiat
chcia  by  nawet oboj tnym na losy Ko cio a, nadprzyrodzonego ycia
i chrze cija skiego ducha, to jeszcze i wtedy nie b dzie przecie oboj tny na
zniszczenie, zagra aj ce jego kulturze w asnej, jak  z chrystianizmu wyniós .

 Zwracamy si  przeto… z pro b  o ratunek; nie o pieni dze was prosimy,
nie o amunicj , nie o wojskowe zast py, nie prosimy was o to, zw aszcza e nie
wojny pragniemy, lecz jedynie pokoju, byleby tylko pokój ten nie by  nowym
u nas podbojem, a wiatu zagro eniem. Pokoju pragniemy i o pokój si  modlimy
i was dlatego, najczcigodniejsi bracia, o bro  prosimy pokoju, jak  jest modlitwa.
Prosimy was dzisiaj o szturm mod ów do Boga za Polsk . /…/

Gdy s a y narody tak niedawno wojska i amunicj  na pokonanie
bolszewizmu, to dzi  zimnym zdaj  si  patrze  okiem, jak w krwawych zapasach
p awi si  Polska, a nieraz odnosi si  wra enie, jak gdyby pa stwa niektóre, miast
odgradza  zaraz  wschodu przez Polsk  jak najsilniejsz , rade by j  jednak raczej
widzie  ma  i s ab . Nie na to przytaczamy te szczegó y, aby my wchodzi
zamy lali w dziedzin  polityczn . Rejestrujemy je tylko jako objawy realne
moralnej odmiany Europy i wiata. Doprawdy, Europa sprzed kilku miesi cy,
a Europa dzisiejsza, jak e s  sobie niepodobne. I tamta, w g oszonych przez
siebie zasadach, s dzi  si  staje Europy obecnej /…/”.

Wielokrotnie biskupi polscy zbiorowo lub indywidualnie zwracali si  te
do narodu, do swoich duchowych podopiecznych z trosk  o przysz o
spo ecze stwa i pa stwa.

W li cie z 7 lipca 1920 r. episkopat stwierdza :
„Wróg to tym gro niejszy, bo czy  okrucie stwo i dz  niszczenia

z nienawi ci  wszelkiej kultury, szczególnie za  chrze cija stwa i Ko cio a. Za
jego stopami pojawiaj  si  mordy i rzezie, lady jego znacz  pal ce si  wsie,
wioski i miasta, lecz nade wszystko ciga on w swej lepej zapami ta ej zawi ci
wszelkie zdrowe zwi zki spo eczne, ka dy zaczyn prawdziwej o wiaty, ka dy
ustrój zdrowy, religi  wszelk  i Ko ció . Mordowanie kap anów, bezczeszczenie
wi ty  wiadczy o drogach, przez które przechodzi bolszewizm. Prawdziwie

duch antychrysta jest jego natchnieniem, pobudk  dla jego podbojów i jego
zdobyczy. Lecz szczególniejsz  nienawi ci  zapa a  on do Polski. Bo, gdy
niektóre mocarstwa zesz y ze swej pierwotnej drogi, aby zawiera  z tym
wrogiem umowy, w asnego niepomne niebezpiecze stwa, bo Polska jedna opar a



85

si  poku nym wo aniom tego wroga i jakby murem stan a, aby mu wst p do
siebie z zachodu Europy zagrodzi . Dlatego to wróg ów poprzysi g  jej
zniszczenie i zemst .

W takiej to ci kiej chwili uwa amy za swój obowi zek, a eby ozwa  si
do was, s owem naszym was zagrza  i na duchu podnie .

Nie dajmy , najmilsi, dost pu do serc naszych adnej ma oduszno ci.
Pomnijmy, i  Bóg, który nam cudem da  ojczyzn , jest dzi  obron  nasz
i tarcz . Dopuszcza On na ojczyzn  t  ci k , wielk  prób , aby do wiadczy
nas, a przez nawiedzenie uleczy . /…/

Zamiast Polsk  budowa , to my my klasowymi zawi ciami raczej j
rozdzierali i ducha jej kurczyli.

Wi c do wiadczy  nas Pan /…/ Do wiadczy  nas, aby my pod
przymusem niebezpiecze stwa, zagra aj cego Polsce, to dali ojczy nie,
czego my dot d da  si  oci gali lub te  poniechali.

W takiej to chwili z g bi naszych serc wo amy do was i odzywamy si
do sumie  waszych.

Dajcie  ojczy nie, co z woli Bo ej da  jej przynale y. Nie s owem
samym, ale czynem stwierdzajcie, i  j  mi ujecie. Godnymi si  sta cie
najdro szego daru wolno ci przez wasze po wi cenie si  dla Polski. /…/

B d cie w s u bie ojczyzny ofiarni, bo tylko wielk  ofiar  okupicie nadal
jej wolno  i si . /…/ Dawajcie jej wasze mienie, gdy was dzi  ojczyzna wzywa,
do po yczki Odrodzenia. Dawajcie jej ofiar  z waszego ycia, gdy zagro ona
o ni  wo a. /…/

…wzywamy was, aby cie te  dali zast py ochotnicze dla ratowania
narodu i Polski. W dzisiejszym naszym po o eniu, w armii ochotniczej, obok
istniej cego wojska, jest nasza nadzieja I przysz o . Przez jej szeregi dajemy
wojsku naszemu niezb dne rezerwy; wielkim czynem narodowym rozniecamy
ogie  zapa u w ca ym spo ecze stwie, o ywiamy nowym duchem zw tla e si y
armii. /…/

Potrzeba nam dzisiaj szturm przypu ci  do serca Bo ego za nasz
ojczyzn . Jak s  stany wyj tkowe w porz dku przyrodzonym, tak s  te  stany
wyj tkowe w porz dku nadprzyrodzonym, w którym przez wielki akt i czyn
modlitwy za egnywa si  niebezpiecze stwo i moc  Bo  ratuje si  naród nad
przepa ci ”7.

List do wiernych ko czy zarz dzenie, by codziennie po mszy w. (lub
g ównej mszy w.) a w niedziele i wi ta po sumie kap an wraz z ludem
odmawia  litani  do Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, za  w ka dy pi tek
g ówna msza odprawiana by a przy wystawionym Naj wi tszym Sakramencie,
a po mszy odmawiany by  akt po wi cenia si  Sercu Pana Jezusa, natomiast
w niedziel  po wi cie Matki Boskiej Szkaplerznej, czyli 18 lipca, od sumy do

7 Cyt. za: „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” nr 6-8, 1920, s. 138-143.



86

zako czenia nieszporów mia o miejsce wystawienie monstrancji z Sanctissimum
a wierni zostali zach ceni do adoracji, celem uproszczenia b ogos awie stwa dla
ojczyzny i wojska, jak te  kap ani zach cali wiernych do cz stszej Komunii w.8.

W odezwie, wystosowanej z Jasnej Góry przez osiemnastu9 hierarchów
ko cielnych z okazji agresji bolszewickiej, czytamy: „/…/ z twierdzy
jasnogórskiej tryska ród o najsilniejszego dla narodu ukrzepienia. Wszak tu
króluje ta sama Panna Przenaj wi tsza, która przez znaki cudowne lud swój
prowadzi a i ten sam jest to naród, który w z ej jak dobrej woli zaznawa  zawsze
od niej aski i zmi owa . /…/

…dzi  nawa a wrogów potopem zalewa Polsk , jak wówczas, tak i dzi
widoczny jest zwi zek mi dzy win  nasz  a kar  Pa sk . I winy same, winy
dzisiejsze, tak ywo przypominaj  nasze winy stare. /…/

…wtenczas wierzono ywo, a Ko ció  by  narodowi ostoj . Dzi  za
wszystkie moce piek a wp dzono w ruch, a eby Ko ció  pokurczy , by wiernych
od niego odstr czy , by pismem, agitacj  wywrotow  samo serce ludu zatru .
/…/

/…/ Z garstki obro ców Cz stochowy sp yn  wówczas na ca  Polsk
duch pokrzepienia i duch odrodzenia. I garstka stan a za wielkie armie i pu ki
wojska. Zwyci y a i naród zbawi a! Utwórzcie i Wy przez zjednoczenie
u wi con  nadprzyrodzon  wiar  armie narodowego zbawienia. Id cie do niej
wszyscy – a jak wtedy tak i dzi  duch jej prze amie oboj tno  i zw tpienie
/…/”10.

Na zako czenie listu episkopat polski zwróci  si  wprost do Naj wi tszej
Panny Maryi w imieniu w asnym i swych diecezjan, wszystkich wiernych synów
Polski, obieraj c j  „nasz  Królow  i Pani ” „…by  w ci kiej kraju potrzebie
przysz a nam w pomoc. Odrzu  wroga od granic naszej ojczyzny; wró  krajowi
naszemu upragniony pokój, ad i porz dek”11.

W dniu 27 lipca 1920 r. w jasnogórskim sanktuarium podczas
konferencji episkopatu Polski hierarchowie dokonali bowiem podwójnego aktu
religijnego: po wi cenia narodu i kraju Naj wi tszemu Sercu Jezusa oraz
ponownie obrali Matk  Bo  Królow  Polski12.

Niezale nie od listów ca ego episkopatu, tak e poszczególni biskupi –

8 Ibidem.
9 Kard. Edmunda Dalbora, kard. Aleksandra Kakowskiego, abp. Józefa Teodorowicza (Lwów),

abp. Adama Sapieh  (Kraków), bp. Józefa S. Pelczara (Przemy l), bp. Mariana Fulmana
(Lublin), bp. Henryka Prze dzieckiego (Podlasie), bp. W adys awa Krynickiego (W oc awek),
bp. Wojciecha Owczarka (W oc awek), bp. Antoniego J. Nowowiejskiego (P ock), bp. Adolfa
Szel ka (P ock), bp. Augustyna osi skiego (Kielce), bp. Paw a Kubickiego (Sandomierz), bp.
Jakuba Klundera (Pelplin), bp. Leona Wa gi (Tarnów), bp. Ignacego Dubowskiego ( uck –

ytomierz), bp. Piotra Ma kowskiego (Kamieniec), bp. Stanis awa Galla (WP).
10 Cyt. za: „Wiadomo ci Diecezjalne Podlaskie” nr 7-10, 1920, s. 201-103.
11 Ibidem.
12 Por.: Archiwum Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze, Cz stochowa.
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Henryk Prze dziecki, biskup podlaski, Stanis aw Zdzitowiecki, biskup kujawsko-
kaliski, Antoni Julian Nowowiejski, biskup p ocki, i inni13 – kierowali do
wiernych listy i komunikaty; szczególnie wa ne s  episto y kard. Aleksandra
Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego.

Kardyna  A. Kakowski zwróci  si  9 lipca 1920 r. do duchowie stwa
swojej archidiecezji domagaj c si  od nich rygorystycznego wykonywania
obowi zków duszpasterskich i obywatelskich. Poza zintensyfikowaniem ycia
religijnego, zarówno liturgicznego jak i spo eczno-duszpasterskiego, arcybiskup
oczekiwa  przez duszpasterzy wsparcia w adz cywilnych organizuj cych ycie
w szczególnym czasie wojny. Poleci  powo a  we wszystkich parafiach,
zw aszcza prowincjonalnych, komitety parafialne opieki nad rodzinami
walcz cych na froncie rodaków. Oczekiwa  wsparcia w adz, propagowania
odezw wojskowych (odezwa gen. Hallera „Do broni”), propagowania po yczki
Odrodzenia Polski i zast powania w obowi zkach tych, co z broni  stan li do
walki z wrogiem14.

Metropolita sto eczny zwróci  si  31 lipca do duchowie stwa swojej
archidiecezji w sprawie mobilizacji religijno-patriotycznej ludno ci Warszawy
w zwi zku ze zbli aj c  si  nawa  bolszewick . Kakowski zarz dzi
nabo e stwa b agalne za wstawiennictwem b . Andrzeja Boboli, patrona Polski,
i b . W adys awa z Gielniowa, patrona Warszawy, wskazuj c wi tynie i czas,
gdzie maj  odbywa  si  nowenny, adoracje i procesje. Pieni dze zebrane
w ko cio ach na tac  w dniu 8 sierpnia „winny by  przeznaczone w ca ej
archidiecezji na o nierza polskiego. Pieni dze, z o one przez kap anów, Kuria
prze le do zarz du armii ochotniczej”15.

Rzeczywi cie w wielu wi tyniach sto ecznych od pocz tku sierpnia
odprawiane by y nowenny i adoracje. W niedziel  8 sierpnia we wszystkich
ko cio ach Warszawy mia a miejsce ca odniowa adoracja Naj wi tszego
Sakramentu z wieczornymi procesjami na plac Zamkowy, gdzie wystawiono
relikwie b . W adys awa z Gielniowa i b . Andrzeja Boboli.

Nastrój panuj cy w ród mieszka ców Warszawy nast puj co opisa
ówczesny premier Wincenty Witos: „Celem podniesienia na duchu ludno ci
Stolicy, wyda y w adze duchowne zarz dzenie publiczne mod ów we wszystkich
ko cio ach. Olbrzymie t umy ludno ci chodzi y z procesj  i chor gwiami przez
dwa dni po ulicach Warszawy, piewaj c pie ni i prosz c Boga o zwyci stwo”16.

Kardyna  Kakowski nakaza  proboszczom i rektorom ko cio ów

13 Por.: Janusz Szczepa ski, Wojna 1920 roku na Mazowszu I Podlasiu, Warszawa-Pu tusk 1995, s.
79-84; Micha  M. Grzybowski, Wojna polsko-rosyjska 1920 r. w P ocku i na Mazowszu, P ock
1990.

14 Por.: „Wiadomo ci Diecezjalne Podlaskie” nr 6-8, 1920, s. 163.
15 Cyt. za: „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” nr 6-8, 1920, s. 164-165.
16  Za: W. Witos, Moje wspomnienia, t. 2, Pary  1964, s. 297-298. Nota bene pragmatycznego

ch opskiego premiera irytowa  „bezproduktywny” tego rodzaju ruch na ulicach zagro onej przez
bolszewików stolicy.
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warszawskich trwa  na stanowiskach w czasie zagro enia bolszewickiego.
Mobilizowa  wszystkich do ofiarnego wysi ku na rzecz obrony ojczyzny.
Czytamy w jego odezwie z 7 sierpnia 1920 r.:

„Nadesz a chwila, kiedy ca y naród, a w szczególno ci m. st. Warszawy,
ma zdoby  si  na si , aby odeprze  naje d ców i spe ni  wi ty wzgl dem
ojczyzny obowi zek. W tym celu tymczasowa Rada Obrony Miasta wzywa do
stworzenia batalionów ochotniczych, do których winien stan  ka dy, kto zdolny
unie  bro . Kogo na si y nie sta , niech pieszy do dru yn, które pracuj  oko o
kopania okopów. Nie trwoga, nie zemsta pcha  nas winna, lecz p omienne
wo anie Matki Ojczyzny o pomoc i ratunek. Ze wzgl du na wa no  chwili
i gro ce miastu naszemu niebezpiecze stwo, praca oko o okopów w dni
niedzielne i wi teczne jest dozwolon .

Niech serc nie warzy zw tpienie i ma oduszno , bo dopóki t tni
w duszy polskiej wiara w opiek  Bo  i prawdziwy patriotyzm, nie masz takiej
si y, która by nas z ama  mog a.

Gubernator wojenny i Rada Tymczasowa uj a w swoje r ce obron
miasta, im wi c nale y si  bezwzgl dny pos uch, a kto nie pójdzie za ich
odezwaniem, nie jest godzien imienia Polaka.

Wi c naprzód na posterunek pod has em: »Bóg i Ojczyzna«”17.
W dniu 10 sierpnia kard. Kakowski wystosowa  do swoich ksi y apel

o pozostanie na wyznaczonych im placówkach z wiernymi, w którym pisa :
„Tylko najemnik, a nie pasterz, opuszcza owce woje w chwili

niebezpiecze stwa.
Gdyby jednak, co nie daj Bo e, najemnik taki si  znalaz

i z jakichkolwiek pobudek opu ci  stanowisko, obci am go »ipso facto«
suspens  »ab officio et beneficio«. Przy czym dodaj , e zbieg y kap an
na dawne stanowisko nie powróci. /…/

…Przyk ad wasz, którzy nadto jeste cie stró ami mienia ko cielnego,
doda m stwa i otuchy waszym parafianom. /…/ Stójcie niewzruszenie, a Bóg
mi osierny niech nas wszystkich ma w swojej pieczy…”18.

Zapewne ten kategoryczny list – apel do duchowie stwa archidiecezji
przes dzi  o pozostaniu w swojej parafii w Wyszkowie ks. kan. Wiktora
Mieczkowskiego19, a w efekcie pobytu na plebanii tamtejszej niedosz ego rz du
komunistycznej Polski wielki reporta  ówczesnego korespondenta wojennego
Stefanie eromskiego z ponadpokoleniowym politycznym testamentem
o zdradzie narodowej20.

Na marginesie zaanga owania kleru Ko cio a katolickiego godzi si
wspomnie  o przedstawicielach innych wyzna  i religii.

17 Cyt. za: „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” nr 6-8, 1920, s. 165.
18 Ibidem, s. 154.
19 Por.: W. Mieczkowski, Bolszewicy w polskiej plebanii, Wyszków 1921.
20 Por.: S. eromski, Na probostwie w Wyszkowie, (wiele wyda ).
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Konsystorz Ewangelicko-Augsburski 12 lipca 1920 r. wyda  odezw  „Do
braci ewangelików”, w której w nast puj cy sposób apelowa  o udzia  w obronie
kraju przed bolszewikami:

„Ojczyzna nasza w niebezpiecze stwie! Dzikie hordy barbarzy ców
wschodnich stoj  u wrót Polski, gotowe w ka dej chwili zala  wraz z Polsk
Europ  ca  i zniszczy  dorobek pracy szeregu pokole . Jak za dawnych wieków,
znowu w oczach naszych staje si  Polska przedmurzem chrze cija stwa
i cywilizacji.

/…/ nie dopu cimy…, aby wiekopomne to dzie o sprawiedliwo ci
dziejowej, jakim jest zmartwychwstanie i odrodzenie wielkiej niepodleg ej
Polski, gdzie  w odm tach anarchii zaprzepaszczeniu ulec mia o. /…/

…niechaj wszyscy ewangelicy… doko a Najja niejszej Rzeczypospolitej
Polskiej si  skupi  i na us ugi Ojczyzny oddadz  mienie i ycie; zapisuj c si  na
po yczk  pa stwow  polska i zaci gaj c si  do szeregów polskiej armii
ochotniczej. /…/”21.

Równie  mozai ci polscy zaapelowali o aktywny udzia  w obronie kraju.
Z tak  odezw  wyst pi a warszawska Gmina ydowska, stwierdzaj c m.in.:

„Wróg wschodni, którego d o  ci k  Polska odczuwa a w ci gu stu
z gór  lat, znów stan  u wierzei kraju, chc c je wywali  i ziemi  nasz
zwyczajem swoim zniszczy  w ogniu i utopi  we krwi.

…nakazem dla wszystkich nas jest wzi  bro  do r ki i odda  si  pod
rozkazy naczelnego wodza. /…/

Precz z urazami, kiedy nad krajem zawisa groza, wszak idziemy broni
nie naszych wrogów wewn trznych, tylko ziemi, której nikt z nas kocha  nie
przestanie.

Czynem wspólnym, da Bóg ciemi c  wschodniego odeprzemy”22.
Pomijaj c kuriozalnego „wroga wewn trznego” i „urazy” spo eczno ci

ydowskiej, jest to apel do wspólnej walki. Podobnie zareagowa y organizacje
syjonistyczne, cho  z bezprecedensowym i jednostronnym wypominaniem
„doznanych krzywd”… wewn trznych23. Separatyzm tych rodowisk –
niezale nie od deklaratywnej lojalno ci – musia  budzi  nie tylko wobec nich
pow ci gliwo  ale i daleko id c  podejrzliwo .

Oko o 25 tysi cy ochotników tylko do 10 sierpnia 1920 r. gotowych by o
zasili  walcz ce oddzia y. By  to wynik szerokiej akcji agitacyjnej w adz
pa stwowych, samorz dowych, organizacji spo ecznych i wspólnot ko cielnych
i wyznaniowych. Zaci g ochotniczy by  spontaniczny; najm odszymi byli
15. letni uciekinierzy z domu, najstarszym 65.letni m czyzna, którego trzej
synowie byli ju  w wojsku24.

21 Cyt.za: „Kurier Warszawski” nr 191 z 12 lipca 1920, s. 4-5.
22 Cyt. za: „Kurier Warszawski” nr 190 z 12 lipca 1920, s. 5.
23 Por.: Ibidem.
24  J. Szczepa ski, Wojna 1920 roku…, s. 123.
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Dzie  18 lipca, obchodzony jako wi to Armii Ochotniczej, sta  si
okazj  do wyra enia patriotycznych uczu  przez szerokie kr gi spo ecze stwa.

wi to mia o charakter podnios y i powa ny; propagowano po yczk
Odrodzenia Polski, zbierano ofiary na Bia y Krzy , czyli na fundusz pomocy dla
o nierza. Uroczysto ci ko cielne odbywa y si  na placu Saskim, gdzie

celebrowa  msz  w. biskup polowy WP gen. Stanis aw Gall, podczas której
w czasie podniesienia, oddano z Cytadeli 20 strza ów armatnich, za  po mszy
celebrans wr czy  gen. Józefowi Hallerowi po wi cony sztandar Armii
Ochotniczej. Na zako czenie ceremonii biskup pob ogos awi  Naj wi tszym
Sakramentem „tych, co gotowi w bój i  za ojczyzn .

Ukl k y t umy. Z piersi wyrwa y si  suplikacje arliwe.
piewano „ wi ty Bo e” z przej ciem i siln  wiar , i  Bóg odwróci

od nas zalew wrogów Ko cio a”25.
Biskupi odpowiadaj c na apel Naczelnego Wodza, Józefa Pi sudskiego,

o „dobrych kapelanów”, którzy „by szli w szeregach razem z o nierzami
a w okopach podnosili go na duchu”26, godzili si  do wojska odda  pi  procent
liczby kap anów w swoich diecezjach27. Wielu prefektów wraz z m odzie
ochotniczo zg osi o si  do s u by.

W odezwie z 9 lipca 1920 r. kard. Kakowski, metropolita warszawski,
wzywa  kap anów: „Wobec powi kszenia si  kadrów wojskowych i p yn cej st d
potrzeby obs ugi duchowej, wzywam kap anów archidiecezji do zg aszania
w Kurii Metropolitalnej swej kandydatury na kapelanów wojskowych,
a tymczasem wszyscy kap ani powinni sta  na powierzonych sobie przez w adz
stanowiskach. Ca emu podw adnemu duchowie stwu polecam z jak najbardziej
wyt on  gorliwo ci  spe nia  wszystkie obowi zki pasterzowania nie tylko za
siebie, lecz i za tych, co obs ugiwa  b d  zast py ochotnicze obro ców
ojczyzny”28.

Z najwi ksz  powag  i sumienno ci  odpowiedzia  na ten apel ks. Ignacy
Skorupka, kapelan – ochotnik, który sta  si  symbolem „cudu nad Wis ” i batalii
z bolszewikami w 1920 r. (o tym ni ej).

Bitwa o Warszaw  sta a si  wyj tkowym egzaminem dla Ko cio a
katolickiego, skupiaj cego wi ksz  cz  spo ecze stwa polskiego; w tym
okresie zmaga  polsko-bolszewickich nast pi a wielka spontaniczna integracja
Ko cio a i narodu, porównywalna tylko do wcze niejszych wydarze
poprzedzaj cych 1863 r., cho  na skal  daleko wi ksz .

25 Artyku  Jana Czempi skiego („Kurier Warszawski” nr 198 z 19 lipca 1920, s. 1.
26 Cyt. za: Zwyci stwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej, Paris 1990, s. 375-376. Por.

te : M.M. Drozdowski, Warszawa w obronie Rzeczypospolitej, czerwiec-sierpie  1929,
Warszawa 1993, s. 178.

27  Por. : J. Szczepa ski, Spo ecze stwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku,
Warszawa-Pu tusk 2000, s. 206-210.

28  Cyt. za: „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” nr 6-8, 1920, s. 163.
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Pisa  o tej atmosferze i pó niejszym sukcesie polskim kard. Aleksander
Kakowski: „Cud nad Wis  jest oczywi cie dzie em Opatrzno ci, ale te
i dzie em armii i ca ego narodu, który w kilkudniowych zmaganiach w obronie
stolicy wy adowa  ca  sw  energi  i po wi cenie. Poszli do szeregów ksi a
jako kapelani i sanitariusze. Wielu z nich wróci o ozdobionych krzy ami
walecznych. Posz a szlachta rednia i drobna, nieomal wszystka na w asnych
koniach. Z mojej rodziny posz o czterech Kakowskich, dwóch Ossowskich,
dwóch Wilmanów, Janowski, prawie wszyscy, co byli zdolni do boju. Posz a
wszystka inteligencja, m odzie  akademicka i gimnazjalna od 6-ej klasy. Poszli
robotnicy fabryczni gromadnie. Niestety, w niedu ej ilo ci poszli ch opi, bo do
roku 1920 ch opi z Kongresówki ma o czuli si  Polakami. Dopiero, kiedy si
przekonali, e bolszewicy zn caj  si  nad ch opami i e w potrzebie nale y
broni  Ojczyzny przed wrogiem – od 1920 roku stali si  obywatelami Polski. Nie
zagrza a ch opów do wojny odezwa Witosa, którego przecie  na to powo ano na
prezesa rady ministrów, eby poci gn  ch opów do wojska. Dopiero szko a
polska nauczy a ch opa by  Polakiem”29.

* * *

Ks. Ignacy Skorupka, kap an archidiecezji warszawskiej, zwróci  si  do
abp. Kakowskiego z pro b  o zgod  na jego wst pienie do wojska. Kardyna  nie
sk oni  si  do pro by, bowiem w konsystorzu le a o ju  40 wniosków innych
kap anów archidiecezji warszawskiej. Ks. Ignacy dostrzega  coraz
intensywniejsze przygotowania do obrony, jak te  coraz wi ksz  nerwowo  na
ulicach i ros a w nim determinacja. W dniu 31 lipca kapelan ponowi  swoj
pro b  u ordynariusza, ale i tym razem nie otrzyma  zgody. Mimo to zwróci  si
do biskupa polowego, ks. Stanis awa Galla, o kapela ski przydzia . Bp Gall nie
móg  decydowa  wbrew wyra nej woli kardyna a metropolity i ostatecznie
wyrazi  zgod  na wystawienie ks. Skorupce nominacji na kapelana
pomocniczego garnizonu na warszawskiej Pradze. Praktycznie do obowi zków
dot d wykonywanych, dosz y mu nowe wielce absorbuj ce.

 W dniu 31 lipca wypada y akurat imieniny Ignacego; przyjmuj c
w ognisku yczenia od podopiecznych siostry i sieroty zapewnia : „Nie martwcie
si . Bóg i Matka Boska Cz stochowska, Królowa Korony Polskiej, nie opu ci
nas i ze le nam cz owieka, jak ksi dz Kordecki, jak Joanna d’Arc we Francji.
Cz owiek ten stanie na czele armii, doda odwagi i nast pi zwyci stwo. Bliskim
jest ten dzie . Nie minie dzie  15-ty sierpnia, dzie  Matki Boskiej Zielnej,
a wróg b dzie pobity”30.

Zapewne pod wp ywem takiej postawy kapelana zmieniono zamiar

29 A.  Kakowski,  „Cud nad Wis ”. Wspomnienia, „Przegl d Katolicki” nr 32-33, 12-19 sierpnia
1999, s. 4.

30 Cyt. za: S. Helszty ski, Bohater Warszawy…, s. 30.
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ewakuowania sieroci ca, w którym by  kapelanem, do przygotowanego ju
miejsca w Wilanowie. Ksi dz zabroni  zreszt  spakowania jego rzeczy
osobistych i zobowi za  siostry w ognisku, by nic nie ruszano w jego mieszkaniu.

Legenda boju pod Ossowem z udzia em 236 pp Armii Ochotniczej i jej
kapelana ks. kpt. I. Skorupki, tam poleg ego, nabra a wymiaru symbolicznego dla
samej bitwy warszawskiej i wojny 1920 r. Warszawski pogrzeb ks. Skorupki,
odznaczonego po miertnie VM 5 kl., przekszta ci  si  w wielk  patriotyczn
manifestacj  mieszka ców stolicy, po którym w „Tygodniku Ilustrowanym”
znalaz y si  s owa: „Kap an – obywatel – nauczyciel, który nie opu ci  swoich
uczniów, ale przy ich boku jako ochotnik – kap an poszed  walczy , mierci
swoj  stwierdzi , e mi o , któr  g osi , by a uczynkiem, zas u y  sobie na ten
Krzy  Virtuti Militari, który do trumny jego w dniach pogrzebu podczas
wzruszaj cej uroczysto ci przypi  gen. Haller. Patrz cym na to zy nabiega y do
oczu, ale jednocze nie ros y im serca dum  nape nia y si  dusze otuch .

Naród, który ma takich synów, takich obywateli, takich kap anów
i nauczycieli potrafi by  obro c  swojej wolno ci, potrafi j  zdobywa ,
zachowa  dla przysz ych pokole . Cze  Ci, Ksi e Ignacy Skorupko, duch
wietlany czuwa od dzisiaj nad sza cami Warszawy! Cze  Ci za to, e .

umocni  nas w wierze, pokazuj c drog  prostego, ofiarnego czynu.
O ten czyn Polska wo a jeszcze, ufamy, e go naród Ojczy nie nie

posk pi. o nierz polski spe ni swój obowi zek, obudzi  si  w nim ju  bowiem
duch, obudzi a si  wola zwyci stwa”31.

„Kurier Warszawski” z kolei pisa  o kapelanie: „Zgon jego na polu
chwa y wiadczy wymownie przed wiatem o zgodzie serdecznej miedzy
polskim ludem prawowiernym a polskim klerem narodowym. Zgon ów
podtrzymuje rycersk  tradycj  bojów za nasz  wolno , w których r ka
kap a ska nios a zawsze sztandar z has em: Bóg i Ojczyzna”32.

 Wiadomo  o mierci kapelana rozesz a si  b yskawicznie. Kapelan
poleg  – elektryzowa o wszystkich, zw aszcza m odzie  z ochotniczego batalionu
z Warszawy. Do wiadczyli tego podczas po cigu za nieprzyjacielem: „/…/
spotykana ludno  wie ju  o mierci kapelana, nie znaj c tylko jego nazwiska.
Gdy za  ochotnicy opowiadaj , i  by  ich kapelanem, a oni walczyli w obronie
Warszawy razem z nim obdarzani s  i goszczeni obficie.

Widocznym by o, i  wiadomo  o mierci ks. Skorupki lotem
b yskawicy rozesz a si  po ca ym kraju, niew tpliwie przyczyniaj c si  do
ogólnego zapa u jaki ogarn  naród.

Przechodz c w po cigu za nieprzyjacielem przez Puszcz  Kurpiowsk
stwierdzi em, i  ludno  tych okolic tak e wiedzia a o mierci ksi dza w obronie

31 „Tygodnik Ilustrowany” z 18 sierpnia 1920 r.; Por.: Ko ció  w czasie wojny polsko-bolszewickiej
1919-1920. Antologia tekstów historycznych i literackich, wybór i oprac. Marek M. Drozdowski
i Andrzej Serafin, Warszawa 1995, s. 7.

32 „Kurier Warszawski” z 16 sierpnia 1920 r.
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Warszawy”33.
 Legenda mierci ks. Skorupki przedstawia go jako id cego w kom y z

krzy em w r ku w pierwszej linii atakuj cych o nierzy. Da  temu wyraz kard.
Aleksander Kakowski w swoim pami tniku: „/…/ poszed  i ksi dz Skorupka,
m ody i pi knej powierzchowno ci kap an, który jeszcze pi kniejsz  mia  dusz .
Ks. Skorupka zwróci  si  do mnie z pro b , abym mu pozwoli  pój  na front
razem z batalionem m odzie y gimnazjalnej warszawskiej, w którym znajdowa a
si  jego szko a. »Zgadzam si , rzek em, ale pami taj, aby  ci gle przebywa  z
o nierzami w pochodzie i w okopach, a w ataku nie pozostawa  w tyle, ale szed

w pierwszym rz dzie«. »W a nie dlatego, odrzek , chc  i  do wojska«. /…/
Poszli naprzód. Wielu poleg o, pad  ra ony granatem i ks. Skorupka. Dlaczego
tak podnosz  i gloryfikuj  mier  ks. Skorupki przed wszystkimi innymi ofiarami
wojny? Chwila mierci ks. Skorupki jest punktem zwrotnym w bitwie pod
Ossowem w dziejach wojny 1920 r. Do tej chwili Polacy uciekali przed
bolszewikami, odt d uciekali bolszewicy przed Polakami. Nie dla innych
przyczyn, ale dlatego w a nie ca y naród czci ks. Skorupk , jako bohatera
narodowego. Szczegó y mierci ks. Skorupki opowiadali mi m odociani
o nierze, których odwiedzi em w szpitalu jako rannych. Bolszewicy wzi ci do

niewoli opowiadali znowu, e widzieli ksi dza w kom y z krzy em w r ku, a nad
nim Matk  Bosk . Jak e  mogli strzela  do Matki Boskiej, która sz a przeciwko
nim. Ten moment kulminacyjny w bitwie pod Warszaw  nazwano tego  dnia
»cudem nad Wis «.

Cud nad Wis  jest oczywi cie dzie em Opatrzno ci, ale te  i dzie em
armii, i ca ego narodu, który w kilkudniowych zmaganiach w obronie Stolicy
wy adowa  ca  sw  energi  i po wi cenie”34.

 Urz dowe pismo archidiecezji warszawskiej upowszechni o ten przekaz
i legend  mierci kapelana: „…ten cichy i wi tobliwy kap an, którego tak
wie o jeszcze widzieli my mi dzy nami, powo any zosta  do spe nienia

w prze omowej chwili naszych dziejów z obecnej wojny pos annictwa Joanny
d`Arc. /…/ niestety wielkie rzeczy nie dope niaj  si  bez wielkich ofiar. Ofiar ,
któr  wybra  Bóg przed innymi dla odkupienia wolno ci i zwyci stwa Polski,
by a wi tobliwa dusza ks. Ignacego Skorupki. Zmar  z podniesionym w gór
krzy em z modlitw  na ustach, daj c przyk ad wiary, patriotyzmu i zaparcia si
siebie. Warszawa zrozumia a znaczenie tej mierci. Umar emu dla wyzwolenia
milionów zgotowa o wojsko i spo ecze stwo hetma ski pogrzeb. /…/ Wierzymy
mocno, e mier  poniesiona w obronie wiary triumf ten zapewni a ju
w Niebiesiech ksi dzu Ignacemu; ufamy te , e pami  o nim i jego ofierze

33 M. Z. S owikowski, Bój w obronie Warszawy i mier  ks. I. Skorupki. Wspomnienie historyczne
z wojny 1920 roku, Londyn 1964, s. 55.

34 A. Kakowski, Z niewoli do niepodleg o ci. Pami tniki, Kraków 2000, s. 826-827.
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przetrwa wieki”35.
 W podobnie patetycznym tonie pisa y popularne czasopisma: Warszawa

prze y a swoje wielkie dni. Prze y a na swojej linii obronnej bitw , której
historia nada niew tpliwie miano »Bitwy Warszawskiej«. W dniu 15 sierpnia
szala powodzenia przechyli a si  na nasz  stron . Grzmot armat oddali  si  od
miasta. Nieprzyjaciel ust puje. Nie znaczy to jednak, e jest pokonany. /…/
Wysi ek nasz nie jest sko czony. Czerwona fala mo e wróci . /…/ Musimy by
na to gotowi. Musimy czuwa . Musimy umacnia  si  materialnie…, musimy
umacnia  si  tak e moralnie, wydobywaj c z siebie najwy sz  zdolno  ofiary
i po wi cenia.

Przyk ad tej ofiary i po wi cenia da  nam bohaterski kap an p. ks.
Ignacy Skorupka, który zgin  prowadz c z krzy em w r ce oddzia  ochotników
do boju. Imi  jego zapisz  kroniki. Rubinem krwi whaftowa o si  ono w kart
historii obrony Warszawy. Nie zapomn  o nim przysz e, najdalsze pokolenia.
Czci  b d  jego pami . Pielgrzymowa  b d  do miejsc, gdzie zgon znalaz ”36.

Pierwsze zreszt  wiadomo ci o mierci kapelana pojawi y si
w codziennej prasie sto ecznej zaraz po 14 sierpnia a nast pnie zosta y
przedrukowane w tytu ach i dodatkach w niemal ca ym kraju. Przede wszystkim
sam fakt mierci ks. Skorupki na tle zmaga  i zmienno ci losów bitewnych na
przedpolu Warszawy by  osobliwie ekscytuj cy jako wydarzenie nabieraj ce
wieloznacznego sensu i wyd wi ku. Kapelan mia  w tych opisach w kom y
i z krzy em w d oni prowadzi  ca y batalion do ataku na bolszewików, w innych
za  cia o ksi dza by o odbijane nieprzyjacielowi i przy tej akcji ilu  ochotników
mia o odnie  rany. Prasowe teksty tworzy y legend  bohaterskiej i zas uguj cej
mierci ks. Skorupki. Nie weryfikowano tych przekazów, przyjmowano je tyle

35 Ks. J. G. p. ks. Ignacy Jan Skorupka, „Wiadomo ci Archidiecezjalne Warszawskie” 1920, nr 6-
8, s. 182-183. Por. te : 14 sierpnie  1920. Artyku  ks. J. G. o mierci ks. Ignacego Skorupki pod
Ossowem ko o Radzymina 14 sierpnia 1920 r. w: Zwyci stwo 1920. Warszawa wobec agresji
bolszewickiej, Paris 1990, s. 138-139.

36 „Tygodnik Ilustrowany” nr 34 z 21 sierpnia 1920, s. 658. Odnotowa  trzeba tak e równie
„gor ce” o charakterze moralizatorskim wyst pienia znanego publicysty warszawskiego
Zdzis awa D bickiego: „Tyle /…/ a oby w tylu rodzinach, tyle rozdzieraj cych scen po
szpitalach, tylu rannych przybywaj cych do Warszawy z frontu w okrwawionych banda ach,
a tu jakby nigdy nic – powiew sukienki do kolan, jedwabne kolorowe szaty, w pasie, obna one
piersi, karki, r ce, kapelusze po kilka tysi cy marek na g owach… Na mi y Bóg! Czy to jest
Polska? Czy to jest Warszawa? Czy to jest miasto, które w nocy z 14 na 15 sierpnia prze y o
tragedie, w którego obronie pad  p. ks. Skorupka, ma y Zygmu  P oszko i tylu innych
bohaterskich o nierzy? Czy tak si  zachowywa y i tak stroi y matki i babki dzisiejszego
pokolenia w roku 1863?” – por.: „Kurier Warszawski” nr 231 z 21 sierpnia 1920, s. 3.
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bezkrytycznie co z dobr  wol  i przede wszystkim… emocjonalnie37.
W kr gach ko cielnych g oszono, e kapelan mia  wizj  Matki Boskiej

Królowej Korony Polskiej i po tym widzeniu ks. Skorupka mia  poderwa  do
kontrataku zaleg ych pod ogniem o nierzy polskich i dzi ki temu dokona
prze omu moralnego i militarnego w zmaganiach o stolic 38. Szerzej uzasadni t
ide  metropolita lwowski obrz dku ormia skiego, abp. Józef Teodorowicz,
w kazaniu wyg oszonym w katedrze warszawskiej podczas nabo e stwa
dzi kczynnego za ocalenie Warszawy. Mówi : „Tu, pod Warszaw  taka by a
pewno  przegranej, e wróg telegramami wiatu oznajmi  na dzie  naprzód jej
zaj cie. Sam za  wódz francuski, który tyle zas ug niespo ytych po o y  oko o
obrony naszej stolicy, gdy go nuncjusz zapyta  w przededniu bitwy, czy liczy na
zwyci stwo – odpowiedzia  znacz co: »Dzi  pomóc mog  wi cej nasze
modlitwy, ani eli nasza sztuka wojenna«. Istotnie modlitwy pomog y. /…/ mod y
bitw  rozegra y, mod y cud nad Wis  sprowadzi y. Dlatego cokolwiek mówi
czy pisa  si  b dzie o bitwie pod Warszaw , wiara powszechna nazwie j  cudem
nad Wis  i jako cud przejdzie ona do historii. /…/ Nie plan strategiczny
rozstrzyga  o ocaleniu Warszawy… Plan to inny ocalenie przyniós . Plan ten by
skre lony r k  Bo , a stworzy  go i wykona  Duch Pa ski. Czego nie zdo a  ni
zabezpieczy , ni przewidzie  plan ludzki, to zabezpieczy  i przewidzia  plan
Bo y”39. Kaznodziejstwo podobnej tre ci o zmaganiach z bolszewikami pod
Warszaw  stawa o si  coraz popularniejsze w ca ym kraju; eksponowano
epifanie Królowej Korony Polskiej (mia a przera a  bolszewików),
gloryfikowano Francj  i gen. Weyganda oraz dowódc  Armii Ochotniczej gen.
Józefa Hallera – tak e gen. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, W adys awa

37 Czo owy dziennik sanacji „Gazeta Polska” wyst pi  ostro przeciw ho dom, sk adanym pami ci
bohaterskiego ksi dza, tendencyjnie bagatelizuj c i jego osob  i jego rol , jak  odegra  na
froncie sierpniowej walki. Czytali my wówczas w „Gazecie Polskiej”: „historycznie zosta o
wyja nione, e ks. Ignacy Skorupka, kapelan batalionu 236 pu ku ochotniczego, zgin  pod
Ossowem, przez nikogo z o nierzy nie zauwa ony i pozostawiony po rozproszeniu batalionu na
przedpolu…” Wówczas krakowski „G os Narodu”, komentuj c powy szy cytat z „Gazety
Polskiej”, s usznie zauwa y : „ot po prostu poszed , nie wiedz c dok d, zgin  nie wiadomo jak,
nie widziany przez nikogo… Na przysz y rok dowiemy si  z pewno ci , e adnego ks. Skorupki
w r. 1920 nie by o, a ca a opowie  o bohaterskiej mierci jest po prostu „legend ” wyssan  z
palca przez którego  z jenera ów. Albowiem: „historycznie zosta o wyja nione…” – w 50 lat od
bitwy warszawskiej „rozlicza ” prasowe polemiki ówczesnej „polityki historycznej” ks. p k
Henryk Wery ski, kapelan wojskowy nale cy do bardziej znanych i aktywnych „ksi y-
patriotów”, o którym zbieg y na Zachód pp k MBP Józef wiat o napisa  by : „By  on od wielu
lat na s u bie bezpieki i otrzymywa  bezpo rednie instrukcje od majora bezpieki Koz owskiego”,
Ekscytacje ks. Wery skiego ró nymi ocenami prasy sanacyjnej i narodowej postaci ks. Skorupki
i bitwy warszawskiej, w: H. Wery ski, Ks. Ignacy Skorupka, „Kronika” Londyn, nr 37 (400), z
12 wrze nia 1970, s. 7.

38  Por.: J. Szczepa ski, Spo ecze stwo Polski w walce…, s. 428.
39  Cyt. za: Ibidem, s. 428-429. Por.: J. Teodorowicz, Przemówienia i kazania narodowe, Pozna

1923, s. 254-264.
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Sikorskiego, Lucjana eligowskiego, Franciszka Latinika – a pomijano
Naczelnego Wodza.

Szczególny kult dla postaci ks. Ignacego Skorupki mia  papie  Pius XI,
który jako nuncjusz apostolski w 1920 r. by  w Warszawie, której nie opu ci  –
o czym wcze niej – w chwili zagro enia przez bolszewików. W Loretto
w sanktuarium NMP, na freskach w kaplicy polskiej poleci  umie ci  wizerunek
Ikony Cz stochowskiej, po lewej stronie obrazu – posta  ks. Ignacego Skorupki,
po prawej – kardyna ów Kakowskiego i Dalbora oraz swoj  podobizn , gdy by
nuncjuszem w Polsce (nad jego g ow  umieszczono papiesk  tiar ).
W podrzymskiej letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo Pius XI wyrazi
yczenie, by umieszczono wielki fresk batalistyczny przedstawiaj cy scen  spod

Ossowa – wykonany przez polskiego malarza Jana Henryka Rosena – z postaci
ks. Skorupki w centralnej cz ci malowid a.

W warszawskiej wi tyni na warszawskim Kamionku (ul. Grochowska),
gdzie w drewnianej podówczas kaplicy ks. Skorupka sprawowa  swoj  ostatni
Eucharysti  przed pój ciem na front, a która od jej wzniesienia w stylu
kubistycznym i konsekrowania – w 1931 r. – nosi wezwanie Matki Boskiej
Zwyci skiej jako votum za zwyci stwo nad bolszewikami w bitwie
warszawskiej, do tryptyku g ównego o tarza, ufundowanego przez Juliann
i Wiktora Na cz-Cichockiego, namalowa  w 1935 r. obrazy Bronis aw
Wi niewski. Jedno ze skrzyde  przedstawia wizerunki: kl cz cego nuncjusza
abpa Achille Rattiego i kapelana, ks. Skorupk , w sutannie, kom y, stule
i manipularzu, z krzy em w r ku na polu bitwy. Jeden z witra y autorstwa
Haliny Cie li skiej-Brzeskiej i r kodzie a Józefa Olszewskiego ukazuje „cud nad
Wis ”.

Jednym s owem: wojna z bolszewikami zintegrowa a wymiar religijno-
ko cielny z misj  narodu i pa stwa polskiego a egzemplifikacj  tego sta a si
data 15 sierpnia – wi to maryjne i wi to Wojska Polskiego – zwi zana ze
szcz liwie ju  odpolitycznionym przes aniem „cudu nad Wis ”.



Zdzis aw Malczewski

ZARYS DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA POLSKIEGO W BRAZYLII

Emigracja polska w krajach Ameryki aci skiej, a tym samym
w Brazylii, mia a o wiele trudniejszy start ni  ta do Ameryki Pó nocnej. Krótko
mówi c trafi a tam na inne warunki spo eczno-polityczne. Z pocz tku brakowa o
duszpasterzy, st d te  szereg problemów zwi zanych z zakorzenieniem emigracji
polskiej w krajach latynoameryka skich. Do Ameryki Po udniowej ci gn a
przede wszystkim ludno  wiejska, przewa nie niewykszta cona. Przyk adowo:
do Brazylii – wed ug Boles awa abko-Potopowicza – 95% emigrantów
przyby ych z Polski stanowili ch opi (3,5% robotnicy i rzemie lnicy, 1 %
handlowcy i przemys owcy, 0,5% inteligencja)1.

Dopiero okres drugiej wojny wiatowej i czasy powojenne przynios y do
Ameryki aci skiej, a tym samym do Brazylii, now  fal  emigracji polskiej. Byli
to ludzie, którzy przebywali w obozach hitlerowskich oraz byli o nierze
Polskich Si  Zbrojnych, walcz cych na Zachodzie. Na ogó  osiedlali si
w du ych miastach Brazylii (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Kurytyba, São
Paulo, Porto Alegre). Je eli w pó niejszym okresie Polacy docierali do Brazylii,
to by y to przypadki pojedyncze, odosobnione.

Nawet przy ogólnikowym spojrzeniu na histori  emigracji polskiej
w Brazylii, nie mo na nie dostrzec roli polskiego duchowie stwa i jego pos ugi
rodakom oraz Brazylijczykom w strukturach lokalnego Ko cio a. Przede
wszystkim z powodu imigrantów polskich zacz li przybywa  do tego kraju pol-
scy ksi a i siostry zakonne, aby zapewnia  im bardziej wszechstronn  nie tylko
duchow  opiek .

Niestety, na temat szeroko rozwini tego i zas u onego dla naszych
emigrantów i ich potomków – duszpasterstwa polskiego w Brazylii jest niewiele

  Niniejszy tekst zosta  przedstawiony podczas Mi dzynarodowego Sympozjum Polonijnego
„Duszpasterstwo migrantów – duszpasterstwem rodzin”, jakie mia o miejsce 12 pa dziernika
2010 r. w Domu G ównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

1  B. abko-Potopowicz, Osadnictwo polskie w Brazylii, Warszawa 1936, s. 13-14.
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opracowa  ksi kowych2. Ks. Wojciech Sojka CM, pisze: „…o pionierach
duszpasterstwa polskiego w Brazylii czyta si  rzadko i ma o, a poza Brazyli
chyba nic”3. Warto wi c po wi ci  chwil  uwagi tej problematyce, aby my
mogli – przynajmniej szkicowo – zapozna  si  z histori  polskich misjonarzy
w ród rodaków w tym rozleg ym kraju, jakim jest Brazylia.

Polscy duchowni, którzy dotarli do Brazylii w pierwszym okresie
nale eli do duchowie stwa diecezjalnego. Wi kszo  z nich stanowili byli
zakonnicy4. Nie zapominajmy o tym, e w okresie ich przybywania do Brazylii,
w a nie zaborcy likwidowali zakony na terenach polskich. Po 1863 r. zniesiono
zakony w zaborze rosyjskim, a po 1875 r. w zaborze pruskim. Tak wi c
w pierwszym okresie przybywali do Brazylii nie tyle ksi a diecezjalni, ile
sekularyzowani5.

Za jednego z pierwszych polskich duchownych, który znalaz  si  w tym
kraju nale y uwa a  ksi dza Wojciecha M ci skiego, jezuit  – misjonarza.
W Brazylii znalaz  si  przypadkowo w 1631 r. W pó niejszym czasie ks.
M ci ski, w wieku 42 lat, zgin  w Japonii jako m czennik6.

W ród imigrantów polskich, którzy po upadku Powstania Styczniowego
przybyli do Brazylii, spotykamy tak e duchownych katolickich. Tak wi c
w 1865 r. przyby  ks. Karol Mikoszewski, a w 1869 r. ks. Józef Juszkiewicz 7.

Jak ju  wy ej wspomnia em, przyjazd polskiego duchowie stwa do tego
kraju zwi zany jest, przede wszystkim, z pocz tkiem naszej imigracji do
Brazylii. Ksi a, zakonnicy i zakonnice przybywali z Polski, aby po wi ca  si

2  Na temat duszpasterstwa polskiego w Brazylii mo na spotka  wiele artyku ów publikowanych
w prasie polonijnej w tym kraju. Niestety publikacji ksi kowych po wi conych temu
zagadnieniu jest znikoma liczba. Autor niniejszego referatu omawia dzia alno  duszpasterstwa
polskiego w tym kraju w nast puj cych wydaniach ksi kowych: Obecno  Polaków i Polonii w
Rio de Janeiro, Lublin 1995, ss. 362, W s u bie Ko cio a i Polonii. Towarzystwo Chrystusowe:
Funkcje spo eczne i duszpasterskie w rodowisku polonijnym w Ameryce aci skiej, Warszawa
1998, ss. 292, W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba 2001, ss.
290.

3  Ks. W. Sojka CM., Pocz tki duszpasterstwa polskiego w Brazylii, w: „Duszpasterz Polski
Zagranic ”, 4(1960), s. 376.

4  Tam e, s. 377.
5  Ks. W. Sojka CM., Pocz tki duszpasterstwa polskiego w Brazylii, w: „Duszpasterz Polski

Zagranic ”, 1(1961), s. 46.
6  K. Smolana, Polonia w Brazylii, w: Dzieje Polonii w Ameryce aci skiej, red. M. Kula,

Wroc aw 1983,  s.  332;  Ks.  J.  Pito  CM, U róde  emigracji polskiej w Brazylii, w: Kalendarz
„Ludu”, Kurytyba 1973, s. 96; M. Paradowska, Podró nicy i emigranci. Szkice z dziejów
polskiego wychod stwa w Ameryce Po udniowej, Warszawa 1984, s. 14 i 33; M. Paradowska,
Wk ad Polaków w rozwój cywilizacyjno-kulturowy Ameryki aci skiej, Warszawa 1992, s. 23;
W. i T. S abczy scy, S ownik podró ników polskich, Warszawa 1992, s. 1992, s. 222; Z.
Malczewski TChr., Obecno  Polaków …, dz. cyt., s. 17-18; Ten e, S ownik biograficzny Polonii
brazylijskiej, Warszawa 2000, s. 72.

7  M. Kawka, Polska obecno  w Brazylii, w: Relacje Polska – Brazylia,  red.  A.  Dembicz,  M.
Kula, Warszawa 1996, s. 35.
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pracy duszpasterskiej w ród polskiego wychod stwa. Za jednego z pierwszych
spo ród ksi y, którzy przybyli z Polski do tego kraju i pos ugiwali naszym
imigrantom, uwa a si  ks. Antoniego Zieli skiego, uczestnika Powstania
Styczniowego, nazywanego „ojcem duszpasterzy polonijnych w Brazylii”8.

W 1875 r. przybyli do Brazylii kolejni polscy ksi a: Marian Gi y ski,
Ludwik Przytarski, Franciszek Soja, W adys aw Grabowski, Jan Nepomucen
Adamowski, a nast pnie Jan Kominek, Boles aw Bayer, Jan Rzyme ko, Józef
Anusz. Ks. Jan Pito  CM., wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii
opracowa  relacje ksi y diecezjalnych, którzy przybyli do tego kraju w latach
1865-1914. Z opracowania tego wynika, e w 1865 r. przyby  ks. Karol
Mokoszewski, w 1867 r. – ks. Antoni Zieli ski, 1869 r. – ks. Marian Gi y ski,
ks. Józef Juskiewicz, 1875 r. – ks. Ludwik Józef Przytarski, 1878 r. – ks.
W adys aw Grabowski, ks. Franciszek Gurowski (jego nazwisko podawane
ró nie: Guranowski, Górowski, Guro ski), 1883 r. – ks. Jan Adamowski, 1885 r.
– ks. Wojciech Solek (niektórzy podaj  jego nazwisko: Su ek), 1887 r. – ks.
Franciszek Józef Soja, 1889 r. – ks. Paulin Domainski, ks. Andrzej Dziadkowiec,
ks.  Jan  Peters,  1890 r.  –  ks.  Kazimierz  Andrzejewski,  1891 r.  –  ks.  Franciszek
Chyli ski, ks. Zygmunt Che micki, ks. Marcin Modrzejewski (niektórzy autorzy
podaj : Mo ejewski), ks. W adys aw Smoluch, 1895 r. – ks. Antoni Cuber, ks.
Aleksy Iwanów, ks. Micha  S upek, ks. Jakub Wróbel, 1896 r. – ks. Wincenty
Bronikowski, ks. Stanis aw Fróg, ks. Józef Fuli ski, ks. Gabriel Kraus, ks.
Wojciech M ynarczyk, ks. Leon Niebieszcza ski, ks. Maciej Pi ch, ks. Antoni
Rymar, 1897 r. – ks. Wojciech Dynia, 1898 r. – ks. Jan Mi tus, ks. Jan Rokosz,
1899 r. – ks. Cezary Wyszy ski, ks. Jan Wo yncewicz, 1901 r. – ks. Tadeusz
Stankiewicz, 1903 r. – ks. Józef Anusz, 1905 r. – ks. Adolf Kruszewski, ks. Jan
Marek, 1908 r. – ks. Leonard Starzy ski, ks. Stefan Stawianowski, 1914 r. – ks.
Wincenty Hypnarowski. Natomiast spo ród ksi y werbistów, pierwszy przyby
ks. Karol Dworaczek (1900 r.). Z kolei spo ród ksi y misjonarzy w.
Wincentego a Paulo – ks. Boles aw Bayer, ks. Hugo Dylla, ks. Franciszek
Chylaszek (1903 r.)9.

Godnym odnotowania w tym miejscu wydaje si  by  apel imigrantów
wo aj cych o polskiego kap ana. „Przegl d Emigracyjny”, wychodz cy we

8  Biografi  ks. Antoniego Zieli skiego mo na znale  w moim opracowaniu ksi kowym
zatytu owanym W trosce nie tylko o rodaków. Misjonarze polscy w Brazylii, Curitiba 2001, ss.
290 w rozdziale prezentuj cym sylwetki polskich i polonijnych duchownych.

9  „Lud”, 15 lipca 1953, s. 1; Ks. W. Soja CM., Pocz tki duszpasterstwa polskiego w Brazylii, w:
„Duszpasterz Polski Zagranic ”, 4(1960), s. 384-394; Ten e, Pocz tki duszpasterstwa polskiego
w Brazylii, w: „Duszpasterz Polski Zagranic ”, 1(1961), s. 31-40; M. Paradowska, Podró nicy…,
dz. cyt., s. 215; B. Ostoja Roguski, Um século de colonização polonesa no Paraná, w: Boletim
do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, t. XXVIII, Curitiba 1976, s. 150-
152. Zob. tak e: Ks. J. Pito , Ksi a polscy w Brazylii 1848-1984, w: Zmagania polonijne…, dz.
cyt., t. IV, s. 22-176; I. Klarner, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii w latach 1890-
1914, Warszawa 1975, s. 126.
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Lwowie, zamie ci  list wys any 15 marca 1893 r. z São Mateus do Sul (PR) przez
Antoniego Z. Bodziaka. Zachowujemy oryginaln  pisowni  wspomnianego listu:
„W imieniu kolonistów w kolonii S. Matheus i tu  przyleg ych, licz cych
przesz o 10.000 dusz, upraszam Wgo Pana Dobrodzieja, jako zajmuj cego si
losem wychod ctwa, aby  raczy  nas zawiadomi , jakote  nawet wystara  si
o ksi dza, któryby z prawdziwem po wi ceniem dla swych rodaków zechcia
przyby . Z powodu polityki brazylijskiej a nawet zdaje si  jakoby polityka
moskiewska i niemiecka mia y w tem swój palec, w adza ko cielna brazylijska
robi ró ne trudno ci, nie chc c da  posad ksi om Polakom na polskich
koloniach, daje im inne posady, a raczej nie chcieliby wcale ksi y Polaków. Ju
by by osiad  jeden z nowo przyby ych ksi y; lecz nadzieja ta znika, z powodu,
e nie mia  polecenia od w adzy, czy te  nie chcia  si  stara  o to miejsce,

czekaj c aby koloni ci najpierw z o yli pewn  sum , celem utrzymania jego, i to
sum  do  znaczn , na co koloni ci nie mogli si  zdecydowa , bo chc  p aci
ksi dzu sta emu, a nie temu, który tylko na tydzie  lub dwa przyjedzie
i odje d a, jak si  ju  dzia o. Dochód roczny czyli sta a pensya tylko w S.
Matheus oprócz kolonii przyleg ych jest 2 500 milrejsów, do tego ma dochody
ko cielne, co razem mo e z góry liczy  na 8.000 milr. Utrzymanie jest pi kne,
a do tego plebania z du ym ogrodem. Ksi dz, który zechce przyby , to aby nie
mia  dalszych trudno ci, niech postara si  od swej w adzy ko cielnej najwy szej
o polecenie osiedlenia si  w S. Matheus; a je eli inaczej nie, to przynajmniej jako
misyonarz. Natenczas tutejsza w adza nie b dzie mog a adnego oporu stawia .
Je eli ksi dz nie b dzie mia  w asnych funduszów do podró y, koloni ci
natychmiast za l  na r ce Wgo Pana kwot  wymagaln . Dodaj , e tu trzeba
ksi dza z powo ania, dobrego patryot , a natenczas da si  bardzo wiele z naszem
ludem zrobi . Gdy jednak ksi dz si  tu nie zjawi i nie osi dzie, to nie ma i co
liczy  wi cej na Polaków w S. Matheus; w krótkim czasie na tej wolno ci
brazylijskiej zdziczej  i przyjm , jako ju  poczynaj  przyjmowa , ducha
brazylijskiego, a dzieci ich wkrótce zapr  si , i  s  Polakami. Jest to wielkim
obowi zkiem ka dego Polaka stara  si , aby nie pozby  si  raz na zawsze tyle si
polskich…”10. W kolejnym li cie, z 20 czerwca 1893 r., Antoni Z. Bodziak pisa :
„…O wys anie ksi dza tak w imieniu kolonistów jak i w w asnem usilnie prosz
Wgo Pana si  postara ; gdy  ksi dz dobry, jest prawdziwym fundamentem,
i murem dla naszego ludu wiejskiego. W S. Matheus koloni ci jeszcze si
trzymaj  cznie bo, przynajmniej jest nas 3 kupców Polaków, co jeszcze
podtrzymujemy ich jakokolwiek. Ale inne kolonie cierpi  bardzo wiele, bo s
zupe nie same sobie pozostawione bez wszelkiej inteligencyi tak wieckiej jak
i duchownej”11.

Wobec sytuacji przedstawionej przez jednego z imigrantów, lwowski

10  „Przegl d Emigracyjny”, nr 3, 1893 r., s. 117.
11  Tam e, s. 176.
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„Przegl d Emigracyjny” – w cytowanym przeze mnie numerze – przedrukowa
z „Gazety polskiej w Brazylii” fragment artyku u pt. „Nasze stanowisko”,
opublikowanego 22 lipca 1893 r. Warto zaprezentowa  przynajmniej wyj tki
tego wspomnianego artyku u, zachowuj c oryginaln  pisowni . „Na ziemi
brazylijskiej osiad o kilkadziesi t tysi cy Polaków, którzy bez wyj tku nale
do Ko cio a katolickiego, a jednak w Brazylii w ród katolików po macoszemu
bywaj  traktowani. Ludno  polska na wskró  katolicka, do ko cio a i obrz dków
jego przyzwyczajona, dzisiaj pozbawiona tego, co cz owieka zewn trznym
sposobem poci ga do Boga, pozbawiona rodków aski prowadz cych
do zbawienia, pozostaje w niebezpiecze stwie utracenia wiary, a przez
to i narodowo ci swojej. – Wiemy dobrze, e Polak wyzuwszy si  z wiary
wyzuwa si  i z poczucia swej narodowo ci, a takich wypadków mamy tu wiele. –
Kilku kap anów polskich znajduj cych si  tutaj do obs ugi duchowej nie
wystarcz  na kraj ca y. /…/ W kap anach polskich i w rytuale ko cielnym
polskim tylko obrona ludno ci naszej obecnie, bo szko y polskie, których tu ma a
liczba, nie wystarczaj ”12.

Pierwszym zgromadzeniem zakonnym, które rozpocz o dzia alno  na
terenie Brazylii u schy ku XIX w. i w pocz tkach XX w. by o zgromadzenie
S owa Bo ego (werbi ci)13, którego bracia przybyli do Brazylii w 1895 r.
Rozpocz li prac  w stanie Espírito Santo. Do Parany przybyli na pro b  biskupa
z Kurytyby – José de Camargo Barros. Pierwsz  ich placówk  by a parafia São
José dos Pinhais, która wówczas posiada a sto km d ugo ci (si ga a a  do granicy
ze stanem Santa Catarina) i pi dziesi t km szeroko ci. To by a pierwsza parafia
w Brazylii, gdzie werbi ci zetkn li si  z Polakami. W listopadzie 1900 r.
przyjecha  do tej parafii ks. Karol Dworaczek, zmar y w opinii wi to ci14.

Prawie równocze nie z werbistami przybyli misjonarze w. Wincentego
a Paulo (w rodowisku polonijnym w Brazylii znani jako wincentyni). W dniu 19
maja 1903 r., na zaproszenie – wspomnianego ju  powy ej – biskupa José de
Camargo Barros, oraz pro by polskich imigrantów, wyjecha a z Krakowa
pierwsza grupa misyjna (ks. Boles aw Bajer, ks. Hugo Dylla, ks. Franciszek
Chylaszek i br. Aleksander W grzyn). W dniu 29 czerwca 1903 r. dotarli
do portu w Paranaguá. Nast pnego dnia przybyli do Kurytyby15.

Trzeba jeszcze podkre li  i t  ma o znan  rzeczywisto . Otó
w pocz tkach polskiej kolonizacji w Brazylii polskich ksi y by o stanowczo za
ma o! Ks. Wojciech Sojka CM. wyra nie zaznacza: „…Za ma o na liczb

12  Tam e, s. 183-184.
13  M. Paradowska, Wk ad…, dz. cyt., s. 215.
14  Ks.  S.  Turba ski  SVD, Murici – terra nossa, Curitiba 1978, s. 35; Ten e, Ko ció  polski

w Kurytybie, Kurytyba 1978, s. 8; Ten e, Werbi ci – Zgromadzenie S owa Bo ego (SVD), w:
„Biuletyn Polskie Misji Katolickiej w Brazylii”, nr 2, 1977, s. 6-7.

15  „Lud”, 15 lipca 1953, s. 1; Ks. J. Pa ka CM., Zgromadzenie Ksi y Misjonarzy w Brazylii, w:
Kalendarz „Ludu”, Kurytyba 1953, s. 48; Ks. S. Turba ski SVD, Ko ció  polski…, dz. cyt., s. 8.
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samych emigrantów, za ma o na tereny, po których si  rozproszyli. Nigdy nie
naliczymy tu wi cej ni  20 ksi y polskich równocze nie. W wielu »koloniach«
na pierwszych ksi y czekano od 10 do 15 lat, na innych po odje dzie jednego
czekano latami, a  przyszed  nast pca”16.

Chcia bym w tym miejscu odnotowa  nast puj cy fakt. Pierwszy biskup
diecezji Kurytyby, José de Camargo Barros we wzruszaj cym pi mie do biskupa
przemyskiego, prosi  – na Boga – o przynajmniej dziesi ciu ksi y, gdy , jak
pisa : „tylko polski duszpasterz mo e zapewni  nale yt  opiek  polskiemu
wychod cy”17.

Z up ywem czasu zacz y dociera  do Brazylii równie  inne zgroma-
dzenia m skie, do których do czyli ju  po drugiej wojnie wiatowej cz onkowie
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej18. Pierwszym
chrystusowcem, który przyby  2 stycznia 1958 r. do pracy duszpasterskiej w ród
Polonii brazylijskiej by  ks. Czes aw Czartoryski. Nast pnie tego samego roku
przybyli: ks. Stanis aw Nowak, ks. Zygmunt Supieta i ks. Józef Wojda19.

Aktualnie spotykamy w Brazylii przedstawicieli nast puj cych rodzin
zakonnych, przyby ych z Polski: salezjanie (od 1896 r.), misjonarze w. Rodziny
(od 1935 r.), pallotyni (od 1930 r.), marianie (od 1967 r.), kapucyni (pierwszy
polski kapucyn przyby  w 1901 r.), franciszkanie (od 1894 r. Pocz tkowo przed-
stawiciele tego zakonu przybyli do Brazylii w celu otoczenia opiek  duchow
imigrantów niemieckich. W ród nich wielu pochodzi o ze l ska), franciszkanie
z Niepokalanowa (od 1977 r.). Ponadto s  tak e Polacy (jak i zakonnicy
polskiego pochodzenia, ju  urodzeni w tym kraju) w nast puj cych wspólnotach
zakonnych: dominikanie, filipini, jezuici, kombonianie, misjonarze Ducha w.,
orioni ci, salwatorianie, passioni ci, paulini, redemptory ci, saletyni,
szensztaccy, Tow. w. Paw a, zmartwychwsta cy20.

Natomiast, ze zgromadze  e skich, pierwszymi, które przyby y do
Brazylii by y siostry mi osierdzia w. Wincentego a Paulo (1904 r.), a nast pnie
rodziny Maryi – znane na terenie Brazylii jako: siostry wi tej Rodziny – (1906

16  Ks. W. Sojka CM., Pocz tki duszpasterstwa polskiego w Brazylii, w: „Duszpasterz Polski
Zagranic ”, 1(1961), s. 45-46.

17  Tam e, s. 46.
18  M. Paradowska, Wk ad…, dz. cyt., s. 215. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

zosta o za o one przez Prymasa Polski, kardyna a Augusta Hlonda w 1932 r. G ównym celem
zgromadzenia jest praca duszpasterska na rzecz rodaków przebywaj cych poza Polsk . Zob.:
Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Pozna  1991,
rozdzia  2, s. 9-11; Ks. B. Ko odziej, Towarzystwo Chrystusowe w Ameryce Po udniowej 1958-
1988, Curitiba 1989, s. 3-7.

19  Z. 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, Warszawa 1998, ss.
292.

20  Ks.  J.  Pito , Ksi a polscy…,  art.  cyt.,  s.  15-19:  Archiwum  autora. Dane Komisji Episkopatu
Polski do spraw Misji o misjonarzach polskich w Brazylii za 2009 r.
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r.). W pó niejszym czasie dotar y s u ebniczki Ducha w., bernardynki
misjonarki. Po drugiej wojnie wiatowej dotar y: el bietanki, felicjanki,
franciszkanki misjonarki Maryi, józefitki, misjonarki Najczystszego Serca,
salezjanki, s u ebniczki wielkopolskie, urszulanki Serca Jezusa Konaj cego
(powszechnie nazywane szarymi urszulankami)21. Najm odszym zgromadzeniem
e skim pracuj cym w ród Polonii brazylijskiej s  misjonarki Chrystusa Króla

przebywaj ce w tym kraju od 1988 r.22.
Trzeba zaznaczy , e ksi a z Polski pe nili nie tylko zadania

wyp ywaj ce z ich powo ania religijnego, ale tak e wspierali imigrantów
ró norodnymi poradami, nie li duchowe pocieszenie, jak równie  przyczyniali
si  do powstawania – oprócz obiektów sakralnych, tak e – pierwszych szkó ,
bibliotek. W razie potrzeby polski duchowny niós  naszym osadnikom pomoc
lekarsk , gospodarsk , prawn . Wed ug Marii Paradowskiej „szeroki zakres
dzia alno ci przede wszystkim duszpasterskiej, ale tak e o wiatowej i w wielu
innych dziedzinach, mia  ogromne znaczenie dla osadników polskich i dla ca ego
spo ecze stwa kraju ich zamieszkania”23. Jest faktem niezaprzeczalnym, e
duchowie stwo polskie odegra o dosy  du  rol  w podtrzymywaniu polsko ci
w ród naszych imigrantów w Brazylii. Rola polskiego ksi dza nie ogranicza a si
wi c tylko do zada  czysto duszpasterskich24. Taka rzeczywisto  ma miejsce
i w dzisiejszej dzia alno ci polskich duchownych i sióstr zakonnych w ród
Brazylijczyków polskiego pochodzenia, osiad ych szczególnie w g bi kraju,
w tzw. interiorze.

Chcia bym podkre li  jeszcze raz, e pierwsi polscy ksi a przybywaj cy
do Brazylii podejmowali prac  duszpastersk  w ród polskich kolonistów. Ruy
Christovam Wachowicz – znany i ceniony historyk para ski i polonijny –
zauwa a: „Parafia i polski ksi dz byli nieodzowni dla [polskiego] ch opa.
Ko ció  by  centrum duchowym, ale tak e o rodkiem, gdzie kolonista zaspakaja
swoje potrzeby komunikacji z bli nim. W Brazylii te potrzeby zaznacza y si
jeszcze bardziej ze wzgl du na odosobnienie, w jakim przychodzi o im y .
Ko ció , parafia i ksi dz b d  przez d ugi czas w wielu koloniach w Brazylii
jedyn  podstaw  jedno ci w ród kolonistów”25. Podobnie by o ze zgro-
madzeniami e skimi. Pocz tkowo polskie siostry zakonne przybywa y do
Brazylii, aby pracowa  w ród polskich imigrantów. Dopiero z up ywem czasu
zacz li dociera  polscy misjonarze i misjonarki, aby po wi ca  si  dzia alno ci

21  M. Paradowska, Wk ad…, dz. cyt., s. 217; Todos os pronunciamentos do papa no Brasil, S o
Paulo 1980, s. 164; B. Ostoja Roguski, art. cyt., s. 156; Aa. Dane Komisji Episkopatu Polski do
spraw Misji o polskich misjonarzach w Brazylii za 2009 r.

22  Ks. Z. Malczewski, Duszpasterstwo polskie w Rio de Janeiro, w: „Duszpasterz Polski
Zagranic ”, 3(1993), s. 425.

23  M. Paradowska, Wk ad…, dz. cyt., s. 215.
24  Z. Dobosiewicz, W. Rómmel, Polonia w Ameryce aci skiej, Lublin 1977, s. 32, 108-109, 159.
25  Wachowicz R.C., O camponês polonês no Brasil, Curitiba 1981, s. 93.
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duszpasterskiej, charytatywnej (a tak e o innym charakterze, ale zawsze
maj cym zwi zek z pos ug  ewangeliczn ), w ród Brazylijczyków. Je li chodzi
o dzia alno  polskiego kleru w Brazylii, to – jak stwierdzili my wy ej –
w pocz tkach prowadzona ona by a w ród polskich imigrantów. Duchowie stwo
polskie rozwija o nie tylko dzia alno  czysto religijn , ale tak e utrwala o w ród
wychod ców poczucie to samo ci narodowej oraz pami ci o swych korzeniach.
Obecnie dzia alno  ta jest ci gle aktualna, aczkolwiek prowadzona jest –
w du ej mierze – na rzecz kolejnego ju  pokolenia potomków polskich imigran-
tów. Warto mo e przypomnie , e dop yw polskiej emigracji do Brazylii
zako czy  si  praktycznie po drugiej wojnie wiatowej. Wszechstronna
dzia alno  duszpasterska polskich ksi y diecezjalnych, zakonnych, jak równie
sióstr nale cych do ró nych zgromadze , przyczynia si  do podnoszenia po-
tomków naszych wychod ców, jak równie  miejscowego spo ecze stwa na
wy szy poziom duchowy, moralny, kulturalny, cywilizacyjny26.

Aktualnie wi kszo  polskich misjonarzy (ksi y diecezjalnych,
zakonnych i sióstr reprezentuj cych ró ne zgromadzenia) prowadzi dzia alno
religijn  w ród Brazylijczyków. Natomiast je li chodzi o duszpasterstwo
specyficzne, jakim jest w a nie duszpasterstwo polonijne, to prowadzone jest ono
w nast puj cym wymiarze. W du ych miastach, gdzie mieszkaj  Polacy urodzeni
w Polsce lub ich potomkowie b d cy mocno zwi zani z wiar , kultur  i j zykiem
polskim – istniej  parafie personalne lub kapelanie polskie. Polskie parafie
personalne zosta y erygowane kilkadziesi t lat temu i istniej  po dzie  dzisiejszy
w: Kurytybie (Parafia pod wezwaniem w. Stanis awa Biskupa i M czennika –
werbi ci), Rio de Janeiro (Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej –
chrystusowcy). Oprócz wymienionych parafii personalnych, istniej  kapelanie
polskie w: São Paulo (od pocz tku prowadzona przez salezjanów, a od grudnia
1996 r. przez chrystusowców), Porto Alegre (pocz tkowo kap ani diecezjalni
a nast pnie przez siedemdziesi t lat ksi a wincentyni. Aktualnie kapelania jest
bez duszpasterza). Ponadto w Kurytybie wincentyni odprawiaj  w swoim
ko ciele parafialnym pod wezwaniem w. Wincentego ka dej niedzieli Msz  w.
po polsku. Natomiast w rejonach, gdzie yj  potomkowie polskich imigrantów
prowadzone s  parafie terytorialne. We wspólnotach tych duszpasterstwo
polonijne uzale nione jest w du ym stopniu od zapotrzebowania samych
Brazylijczyków polskiego pochodzenia, a tak e od inwencji i zaanga owania
samego duchownego polskiego. Trzeba jeszcze doda , e w wielu parafiach
prowadzone s  lekcje j zyka polskiego, programy radiowe o charakterze
polonijnym, jak równie  istniej  zespo y folkloru polskiego27.

Warto w tym miejscu zacytowa  obserwacj  ówczesnego Prymasa

26  M. Paradowska, Wk ad…, dz. cyt., s. 225; Osobiste do wiadczenie oraz obserwacja autora
na przestrzeni 32 lat pracy w Brazylii.

27  Ks. Z. Malczewski TChr., Duszpasterstwo polskie…, art. cyt., s. 371.
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Polski, kard. Józefa Glempa, który odwiedza  o rodki polonijne w Brazylii
i Argentynie w 1984 r. Po powrocie do kraju przygotowa  do wydania ksi k ,
w której opisa  swoje spostrze enia. Niech mi b dzie wolno zacytowa  w tym
miejscu nast puj ce s owa ówczesnego Protektora Polonii: „/…/ Integracja
spo eczno ci religijnych ma to do siebie, e wnosi dobro ka dej nacji w dobro
wspólne kraju. Zaniedbywanie wychowania katolickiego dzieci i m odzie y na
sposób polski jest zgod  na przeci tno , na obni enie poziomu duchowo ci.
W kontek cie brazylijsko-argenty skim nie da si  zaprzeczy , e polska
katechizacja i polski program duszpasterski, wynikaj cy z zaplecza tysi cletniej
kultury, daj  r kojmi  osi gni cia wi kszej dojrza o ci chrze cija skiej. A to
stanowi o pozytywnym wk adzie na rzecz Ko cio a powszechnego. /…/.

/…/ Sens duszpasterstwa polonijnego nie polega na tym, aby za wszelk
cen  utrzyma  j zyk i obyczaje polskie, ale by jak najpe niej rozwin  ask
wiary opieraj c si  na religijnej kulturze polskiej, i w ten sposób da  wiadectwo
ycia Ko cio a – w sposób godny na ladowania i przyj cia”.

„…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 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
(ksi a wymienieni przez kard. Józefa Glempa ju  zmarli. W ich miejsce mo na
wpisa  aktualnie pracuj cych oddanych Bo ej i polskiej sprawie duszpasterzy –
przyp. autora referatu), i wielu innych, aby zrozumie , do jakiego stopnia ofiary
i po wi cenia mo e doprowadzi  kap ana gor ca mi o  Ojczyzny”28!

Na zako czenie chcia bym stwierdzi , e polskie parafie personalne,
kapelanie polskie, jak te  parafie terytorialne, na terenie których zamieszkuj
potomkowie polskich imigrantów, nale  do struktur miejscowego Ko cio a.
Dzi ki duszpasterstwu rodzinnemu, jakie mamy w Ko ciele w Brazylii – a jest
ono dobrze rozwini te i podejmuje ró ne inicjatywy – równie  nasze wspólnoty
polonijne maj  zapewnion  jego asystencj  i s  obj te jego b ogos awionym
wp ywem. Duszpasterstwo rodzinne prowadzone w Ko ciele lokalnym jest
równie  obecne w naszych polonijnych wspólnotach wiary.

We wrze niu 2010 r. kolejna grupa pasterzy Ko cio a z Brazylii
odbywa a wizyt  do Rzymu ad limina. Biskup Czes aw Stanula, polski
redeptorysta, ordynariusz diecezji Itabuna, po o onej w stanie Bahia i zarazem

28  J. Kard. Glemp, Ko ció  a Polonia, Pozna -Warszawa 1986, s. 24-25.



106

przewodnicz cy jednego z regionów Konferencji Episkopatu (CNBB)
w pó nocno-wschodniej Brazylii, w wywiadzie dla Sekcji Polskiej Radia
Watyka skiego powiedzia : „…Episkopat Brazylii troszczy si  o duszpasterstwo
rodzin. Zarówno tych normalnych, ukonstytuowanych rodzin, wed ug planu
Bo ego, jak i tych, które prze y y swoje kryzysy i mo e nawet wesz y w drugie
zwi zki. To s  ludzie, którzy prze yli wiele i dlatego tym szczególniej
obejmujemy ich naszym duszpasterstwem”29.

29  http://www.radiovaticana.org.pol/index.asp (4 wrze nia 2010).



Zbigniew Judycki

SYLWETKI POLSKICH PURPURATÓW

Stanowisko kardyna a wi tego Rzymskiego Ko cio a (SRE), jako
najwa niejszego po papie u dostojnika w hierarchii ko cielnej, jest godno ci
wywodz c  si  od pierwszych biskupów podmiejskich Rzymu, proboszczów
ko cio ów rzymskich i pierwotnych diakonii na terenie Wiecznego Miasta.
Kardyna em (Clericus cardinalis) zwa  si  niegdy  ka dy urz dnik duchowny
ustanowiony stale przy ko ciele g ównym. Z czasem nazwa ta zacz a s u y
tylko samym cz onkom duchowie stwa rzymskiego i oznacza a najwy sz  po
papie u godno  ko cieln . Niektóre ko cio y zachowa y jednak ten tytu  a  do
1567 r., kiedy to Pius IV wyra nym postanowieniem zastrzeg  go wy cznie dla
kardyna ów rzymskich.

Pod koniec V wieku w Rzymie by o 28 ko cio ów, z których ka dy mia
naczelnego kap ana (presbyter cardinalis). Miasto za  by o podzielone na siedem
dzielnic, którymi kierowali od 240 r. diakoni regionalni (diaconus regionarius).
Dla odró nienia od innych, tych 28 kap anów i siedem diakonów nazwano
kardyna ami. W IX wieku przy czono do nich siedem biskupów sufraganów
podmiejskich, którzy mieli prawo, a zarazem obowi zek odprawiania podczas
wi kszych wi t, uroczystych nabo e stw w ko cio ach g ównych ( w. Jana
Latera skiego, w. Piotra, w. Paw a, w. Marii Wi kszej i w. Wawrzy ca)
i zostali nazwani kardyna ami biskupami (cardinales episcopi).

Z chwil  powi kszenia si  ilo ci administracyjnych dzielnic Rzymu,
liczb  kardyna ów diakonów regionalnych podniesiono do czternastu,
ustanawiaj c jednocze nie czterech nowych kardyna ów diakonów tzw.
pa acowych (cardinales palatini), do asystencji papie owi w ko ciele
Naj wi tszego Zbawiciela na Lateranie. Wszyscy oni stanowili rodzaj senatu
papieskiego, powo anego do rady i wspólnego z Ojcem wi tym udzia u
w rz dach Ko cio em.

Godno  kardynalska stanowi a jednak tylko dystynkcje, a w adza ich
zale a a od obowi zków jakie pe nili. Znaczenie kardyna ów ros o w miar
zwi kszania si  pot gi papieskiej, zw aszcza od czasu kiedy przesz o na nich
wy czne prawo dokonywania wyboru biskupa rzymskiego, nadane im w 1059 r.
przez papie a Miko aja II. Przywilej ten z wolna torowa  im drog  do
wyniesienia si  na najwy szy szczebel w hierarchii ko cielnej, a pozycja ich
w okresie Pa stwa Ko cielnego zacz a nabiera  równie  charakteru
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politycznego. Podczas pontyfikatu Innocentego IV w 1245 r. otrzymali
pierwsze stwo przed patriarchami i arcybiskupami, a na znak swojej godno ci
czerwony symbol gotowo ci przelania, w razie potrzeby, w asnej krwi za wiar
chrze cija sk . Pawe  II przyzna  im purpurowy p aszcz, który Grzegorz XIV
przeniós  i na kardyna ów zakonników. Z kolei dekret Urbana VIII z 1630 r.
zastrzeg  tytu  „Eminencji” wy cznie dla kardyna ów, trzech elektorów
biskupów cesarstwa niemieckiego (Kolonii, Moguncji i Trewiru) oraz dla
wielkiego mistrza zakonu malta skiego jako jedynej osoby wieckiej.

Wszystkie oznaki osób duchownych s  ustanowione wed ug zasad
heraldyki ko cielnej. Dla herbów kardynalskich wyodr bniono kilka
nast puj cych zasad. I tak kardyna owie oznaczaj  swoje tarcze czerwonym
kapeluszem, zast puj cym od XI wieku jako znak heraldyczny mitr , która
dotychczas ozdabia a ich herby. Heraldyczny kapelusz kardynalski jest
kapeluszem pielgrzyma, dosy  p askim o szerokim rondzie, które przebite jest
przez dwa czerwone sznurki zako czone chwostami. Sznurki te zwisaj  po obu
stronach kapelusza, roz o one w pi ciu równych rz dach (1, 2, 3, 4, 5) i s
równie  zako czone czerwonymi chwostami. Liczba chwostów, które dekoruj
kapelusz przez d u szy czas by a uwa ana za niewa n  i nie by a okre lana.
Spotyka si  wizerunki kapeluszy kardynalskich z 3, 4, i 6 chwostami, z ka dej
strony i cz sto symetria ich rozmieszczenia nie jest zachowana. Od pontyfikatu
Piusa VI (1775 r.) obyczaj okre li  j  na pi tna cie z ka dej strony i liczba ta
zosta a zalegalizowana dekretem wi tej Kongregacji Ceremonialnej 9 lutego
1832 r. Obecnie czerwony kapelusz, wr czany przez papie a na konsystorzu,
a niemo liwy do noszenia, wyst puje tylko w czterech okoliczno ciach: przy
kreacji kardyna a, przy o u mierci, kiedy si  go k adzie u stóp nieboszczyka,
podczas pogrzebu (niesiony za trumn ) oraz po pogrzebie zawieszany u stropu
wi tyni tu  nad miejscem wiecznego spoczynku kardyna a.

Kardyna owie, którzy s  patriarchami, arcybiskupami lub biskupami,
umieszczaj  pionowo za tarcz  herbow  krzy , odpowiadaj cy ich stopniowi.
Nie maj cy tytu u biskupa nie pos uguj  si  nim, z wyj tkiem, gdy przys uguje
im do tego prawo jako legatom papieskim. Przepisy heraldyki papieskiej
zabraniaj  kardyna om dekorowania herbów koronami, p aszczami, figurami
wspieraj cymi i innymi znakami honorowymi, z wyj tkiem krzy a Zakonu
Malta skiego i wi tego Grobu. Kiedy szlachta zacz a u ywa  koron na swoich
herbach, kardyna owie wysokiego stanu poszli za jej przyk adem, preferuj c
cz sto swoje korony ni  czerwony kapelusz. Obyczaj ten sta  si  tak
powszechny, e wi ta Kongregacja Ceremonialna, widz c jak bardzo jest on
sprzeczny z duchem Ko cio a, przedstawi a papie owi projekt dekretu
zwalczaj cego istniej cy stan rzeczy. Postulowano, eby Ojciec wi ty pod kar
ekskomuniki zakaza  u ywania w herbach kardynalskich koron i innych znaków
wieckich. Na konsystorzu w 1644 r. Innocenty X zaaprobowa  dekret i aby

zapobiec jakimkolwiek wyj tkom, zosta a dorzucona jeszcze klauzula, mówi ca
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i Const. Militantis Ecclesiae regimini, przez któr  dekret zosta  og oszony,
zachowa a swoj  wa no , o ile nast pny papie  nie obali jej ca kowicie.
Wspomniana konstytucja nigdy nie zosta a odwo ana. Wr cz przeciwnie, papie
Benedykt XV potwierdzi  j  dekretem konsystorialnym z 15 stycznia 1915 r.,
którym obj  równie  patriarchów, arcybiskupów i biskupów.

Sobór Bazylejski postanowi  ograniczy  liczb  kardyna ów do 24,
jednak e papie  Sykstus V w 1586 r. ustali  maksymaln  liczb  kardyna ów na
70 (sze ciu biskupów, 50 prezbiterów, 14 diakonów), w nawi zaniu do 70
starców, pomocników Moj esza w zarz dzaniu narodem wybranym.
Postanowienia te przetrwa y niezmiennie a  do pontyfikatu Jana XXIII, który
uwzgl dniaj c rozwój Ko cio a pozaeuropejskiego, odst pi  od obowi zuj cych
przepisów podnosz c faktycznie liczb  kardyna ów do 90. Z kolei Pawe  VI
dokona  (Motu Proprio Ingravescentem aetatem z 21 listopada 1970 r.)
rozró nienia pomi dzy kardyna ami elektorami i nieelektorami oraz postanowi ,
e kardyna owie przestaj  by  wyborcami z chwil  uko czenia 80 roku ycia.

Nast pnie podniós  (Const. Romano Pontefice) liczb  elektorów do 120,
zachowuj c dla nieelektorów granic  wieku 80 lat. Liczba 120 przetrwa a do
dzisiaj i nigdy nie zosta a naruszona. Nie wyklucza to oczywi cie mianowania
kardyna em osoby w wieku powy ej 80 lat, czego przyk adem by a kreacja przez
Jana Paw a II w 1983 r. kardyna ów Julijusa Vaivodsa i Henriego de Lubaca.

W zamierzch ych czasach kardyna ami byli przewa nie W osi, niekiedy
Francuzi czy Hiszpanie. Postanowienia Soboru Trydenckiego i papie a Sykstusa
V zaleci y, i  przy Ojcu wi tym maj  by  doradcy ze wszystkich narodów, eby
móg  dok adnie zna  potrzeby ca ego Ko cio a powszechnego. Stosownie do
tego zalecenia istnia  zwyczaj tzw. promocji koronnej (monarszej), na mocy
którego sze  mocarstw katolickich (Francja, Hiszpania, Polska, Portugalia,
Austria i Rzeczpospolita Wenecka), z upowa nienia Stolicy Apostolskiej, mog o
przedstawia  papie owi swoich kandydatów.

Kardyna ów w sposób nieskr powany ustanawia papie , z zachowaniem
ogólnych zasad prawa kanonicznego wybieraj c ich spo ród m czyzn, którzy
maj  przynajmniej wi cenia prezbitariatu i odznaczaj  si  szczególn  nauk ,
obyczajami i pobo no ci . Stosunkowo do niedawna kardyna ami mogli by
zwykli duchowni, a nawet do 1917 r. w ogóle niekap ani, jak kardyna  Giacomo
Antonelli, sekretarz stanu Piusa IX.

Kardyna owie powo ywani s  dekretem papieskim, publikowanym
wobec wi tego Kolegium i od momentu og oszenia s  zwi zani obowi zkami i
ciesz  si  przywilejami, okre lonymi przez prawo. Niekiedy papie  przy kreacji
zachowuje kilku kardyna ów in pectore tzn. og asza publicznie ich promocj , ale
w s owach ogólnych, pozostawiaj c do pó niejszego czasu wymienienie ich
nazwisk.

Nowo kreowani kardyna owie przedstawiani s  papie owi na
konsystorzu publicznym przez jednego z dawniejszych kardyna ów, który
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uroczy cie nak ada im purpurowe birety wyg aszaj c s owa: „Ku chwale
wszechmog cego Boga i ozdoby Stolicy Apostolskiej, przyjmij ten czerwony
biret, znak godno ci kardynalskiej, który oznacza, i  winne  by  niewzruszonym,
a  do przelania krwi, w rozkrzewianiu wiary chrze cija skiej, pokoju i zgody
ludu Bo ego, wolno ci i rozwoju wi tego Ko cio a Rzymskiego”.

Nast pnie naznacza im tytu y (ko cio y tytularne) a innego dnia, podczas
uroczystej Mszy w. wr cza z ote pier cienie kardynalskie. Nowo kreowani
kardyna owie sk adaj  wyznanie wiary i przysi g  na wierno  Ko cio owi
i Stolicy Apostolskiej. W szczególnych przypadkach, kiedy nominat nie mo e
przyby  do Watykanu, papie  wysy a do niego specjalnego przedstawiciela.

Kardyna owie tworz  wi te Kolegium, któremu przys uguje prawo
wybierania papie a. W uroczystym przemówieniu 28 czerwca 1967 r., papie
Pawe  VI tak okre li  jego funkcj : „Funkcja wi tego Kolegium jest
rzeczywi cie wi ta i ko cielna, gdy  jego przeznaczeniem jest wspó praca
z papie em w kierowaniu Ko cio em Powszechnym. Otrzymawszy pe n  w adz
kap a sk , s  jednocze nie kardyna owie cz onkami kolegium biskupów jako
ci le zwi zanymi z prywatem papie a. Do nich nale y, zgodnie ze wi tymi

kanonami, wybór nast pcy Piotra w zarz dzaniu Ko cio em, prerogatywa
niezwykle delikatna, podatna na wp ywy i niebezpiecze stwa szkodliwe dla
Ko cio a, gdyby nie by a zabezpieczona tak jak jest obecnie przez kolegium
kardyna ów, stabilne i wolne od wszelkiej niestosownej lub obcej ingerencji”.

wi te Kolegium dzieli si  na trzy stopnie: biskupów i patriarchów
wschodnich, prezbiterów oraz diakonów. Kardyna owie – biskupi otrzymuj  od
papie a, jako tytu y, ko cio y diecezji podmiejskich Rzymu dla zachowania
pami ci ich pierwotnego ustanowienia (Albano, Ostii, Palestriny, Porto Santa
Rufiny, Frascati, Sabiny – Poggio Mirteto, Velletri). Kardyna  Dziekan
otrzymuje jako tytu  diecezji Ostii, wraz z ko cio em, który stanowi  jego
dotychczasowy tytu . Tote  chocia  istnieje siedem diecezji podmiejskich, jest
tylko sze ciu kardyna ów biskupów. Ka demu z kardyna ów stopnia prezbiterów
i diakonów wyznacza Ojciec wi ty w Rzymie tytu  lub diakoni . Patriarchowie
wschodni w czeni do Kolegium Kardynalskiego maj  jako tytu  w asny ko ció
patriarchalny co ma powa ne znaczenie ekumeniczne, gdy  patriarcha bardziej
jeszcze ani eli doradca papie a, jest g ow  jednego z Ko cio ów wschodnich,
który ma w asn  osobowo , w asny synod bezpo rednio wybieraj cy biskupów,
w asne prawo i wielk  tradycj  liturgiczn . Kardyna owie, którzy otrzymali jako
tytu  ko ció  podmiejski albo ko ció  w Rzymie, od chwili obj cia go
w posiadanie troszcz  si  o niego przez udzielanie rad i otaczanie opiek . Jak
dotychczas aden z polskich purpuratów nie znalaz  si  w gronie kardyna ów –
biskupów.

wi temu Kolegium przewodniczy dziekan, którego zast puje
prodziekan. Nie maj  oni jednak adnej w adzy nad pozosta ymi kardyna ami,
lecz s  jako pierwsi w ród równych. Tak e sprawowanie w adzy przez Kolegium
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jest ograniczone – s u  przede wszystkim papie owi pomoc , g ównie na
konsystorzach. Na konsystorz zwyczajny zwo ywani s  wszyscy kardyna owie,
przynajmniej przebywaj cy w Rzymie, celem przekonsultowania wa niejszych
spraw albo dokonania najbardziej uroczystych aktów. Konsystorz nadzwyczajny,
w którym uczestnicz  wszyscy kardyna owie, zwo uje si  w przypadku
szczególnych potrzeb Ko cio a lub w celu rozwa enia powa niejszych spraw.
Tylko konsystorz zwyczajny, na którym s  dokonywane pewne uroczyste akty,
mo e by  publiczny, a wi c taki, na który oprócz kardyna ów dopuszcza si
pra atów i przedstawicieli cywilnych spo eczno ci.

Z grona wi tego Kolegium wybiera papie  sekretarza stanu i prefektów
kongregacji. Ponadto kardyna owie powo ywani s  w sk ad kongregacji oraz
urz dów i komisji kurialnych. Wielkim przywilejem wi tego Kolegium jest
dokonywanie wyboru papie a. Ojciec wi ty Miko aj II okre li  warunki elekcji
papieskiej ograniczaj c kr g elektorów wy cznie do kardyna ów. Opracowany
przez niego regulamin przetrwa  w zasadzie niezmieniony. Drobne zmiany
precyzowa y lub modyfikowa y te czy inne postanowienia, nie naruszaj c jednak
zasad ustalonych przez Miko aja II. Od 1274 r. wybór papie a odbywa si  na
konklawe wed ug procedury okre lonej przez Grzegorza X. Papie  wybierany
jest w tajnym g osowaniu wi kszo ci  2/3 g osów. Podczas konklawe
cz onkowie wi tego Kolegium odci ci s  od wiata, a ich izolacja jest bardzo
ci le przestrzegana. Wszystkie przej cia i drzwi prowadz ce na konklawe s

zamurowywane. Pozostawi si  jedynie cztery ruchome okna, przy których pe ni
stra  tzw. Custoodi del Conclave, czyli ksi a pra aci maj cy za zadanie
dopilnowa , by nic, poza potrzebn  za konklawe ywno ci  i rodkami
medycznymi, nie dociera o do rodka. Dawne surowe warunki obrad kardyna ów
zgromadzonych na konklawe, uleg y obecnie pewnemu z agodzeniu, ale zasada
tajno ci, której przestrzeganie u atwia w a nie odosobnienie, zosta a wzmocniona
w ostatnich dokumentach, które zakazuj  wprowadzania na konklawe wszelkich
urz dze  rejestruj cych, odtwarzaj cych lub transmituj cych d wi k lub obraz.

W okresie wakansu Stolicy Apostolskiej wi temu Kolegium
przys uguje jedynie w adza okre lona specjalnym prawem, a rz dy pa stwem
ko cielnym sprawuje wówczas kardyna  kamerling. Z chwil  przyj cia wyboru
przez elekta ust puj  automatycznie uprawnienia jakie przys uguj  Kolegium od
chwili stwierdzenia zgonu poprzedniego papie a. Je li wybrany papie  nie jest
biskupem (od 1378 r. wybór pada  wy cznie na cz onków wi tego Kolegium,
ale nie zawsze na kardyna ów b d cych biskupami – np. Grzegorz XVI), musi
by  zaraz konsekrowany na biskupa.

Zwi kszaj ca si  liczba spraw ko cielnych, zmusi a papie a do
ustanowienia wikariusza ds. diecezji rzymskiej. By  nim pocz tkowo zwyk y
kap an, nast pnie biskup. Od 1538 r. wikariuszem diecezji rzymskiej jest cz onek

wi tego Kolegium (kardyna  wikariusz). Wszyscy kardyna owie, którzy
obejmuj  jakikolwiek urz d w kurii, a nie s  biskupami diecezjalnymi, maj
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obowi zek rezydowa  w Rzymie. Natomiast kieruj cy jak  diecezj
w charakterze biskupów diecezjalnych powinni przybywa  do Stolicy
Apostolskiej, ilekro  s  wzywani przez Ojca wi tego. Prze o eni dykasterii czy
te  innych sta ych instytucji Kurii Rzymskiej i Pa stwa Watykan, którzy
uko czyli 75 rok ycia obowi zani s  do sk adania rezygnacji z zajmowanego
urz du na r ce papie a, który podejmuje decyzj  w tej sprawie po rozwa eniu
wszystkich okoliczno ci.

Kardyna owie mog  by  usuwani z urz du kanonicznie lub podawa  si
do dymisji za zgod  papie a, który jako jedyny ma w adz , eby ich kara  lub
usuwa . Zdj cie z urz du nie by o wydarzeniem rzadkim w historii. Utrata
czerwonego kapelusza i insygnii by a cz sto og aszana. Je li z jakichkolwiek
wzgl dów kardyna  sk ada  rezygnacj  na r ce papie a, traci  on – tak samo jak
kardyna  usuni ty z urz du – wszelkie prawa i przywileje.

* * *

Pierwszym kardyna em narodowo ci polskiej zosta , kreowany przez
papie a Urbana VI w 1381 r., Wac aw z rodu Piastów, ksi  legnicki, biskup
wroc awski. Nie by a to jednak nominacja dla Polski, gdy  l sk nale a  w tym
czasie do Czech. Poza tym Wac aw II godno ci kardynalskiej nie przyj .
Kolejnym nominatem Polakiem – jednak e biskupem zagranicznym, który
równie  odrzuci  purpur  by  Mateusz z Krakowa (Pomorskiego), rektor
uniwersytetu w Heidelbergu, biskup wormacki, powo any przez Grzegorza XII
w 1408 r. na kardyna a prezbitera oraz legata papieskiego w Niemczech.

Pierwsz  rzeczywi cie polsk , i dla Polski, nominacj  kardynalsk  by o
podniesienie do tej godno ci biskupa krakowskiego Zbigniewa Ole nickiego.
Z uwagi na ówczesny roz am w Ko ciele, godno  ta by a mu nadawana
trzykrotnie.

Zbigniew Ole nicki, ur. 5 grudnia 1389 r. w Siennie k. Lipska, zm. 1
kwietnia 1455 r. w Sandomierzu. Po uko czeniu studiów w Akademii
Krakowskiej pe ni  funkcj  notariusza, a nast pnie sekretarza kancelarii
królewskiej W adys awa Jagie y. Jako zwolennik ca kowitego w czenia Litwy
do Polski by  przeciwnikiem koronacyjnych planów ksi cia Witolda. Wybrany
delegatem na Sobór Bazylejski, pozosta  w kraju na wie  o mierci króla
i doprowadzi  wbrew opozycji cz ci magnatów do koronacji ma oletniego
W adys awa III Jagiello czyka. Jako opiekun m odocianego w adcy faktycznie
kierowa  pa stwem. Znaczenie jego znacznie zmala o po obj ciu tronu przez
Kazimierza Jagiello czyka. W 1452 r. zosta  odsuni ty od rady królewskiej za
przyczynienie si  do zwo ania pospolitego ruszenia oraz gro by detronizacji
króla. Pozycj  jego nieco poprawi o przys anie z Rzymu kapelusza
kardynalskiego. Godno  purpurata przyznawano mu trzykrotnie. Bulla Feliksa
V w której zawiadamia  go o wys aniu kapelusza kardynalskiego, nosi dat  9
listopada 1441 r. i nale y sadzi , ze Ole nicki kapelusz przyj . Nie u ywa  go
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jednak, podobnie jak tytulatury kardynalskiej (ko ció  w. Anastazji),
prawdopodobnie ze wzgl du na zakaz królewski. Bezpo rednio po uznaniu
przez Kazimierza Jagiello czyka nowego papie a rzymskiego, Miko aja V
i zerwaniu tym samym z soborem, Ole nicki wys a  do Rzymu pos a z pro b
o potwierdzenie godno ci kardynalskiej. Jednak pomimo uznania tej nominacji
papie  zwleka  dwa lata z przys aniem mu oznaki godno ci. Uroczysto
wr czenia mu kapelusza kardynalskiego odby a si  1 pa dziernika 1449 r.
w katedrze krakowskiej. Zbigniew Ole nicki by  jedn  z najwybitniejszych
polskich indywidualno ci XV w. Cz owiek o du ej inteligencji, niespo ytej
energii i wytrwa o ci, chwilami gwa towny a zarazem ostro ny. Wytrawny
polityk i organizator ciesz cy si  du ym autorytetem za granic . Niestrudzony
obro ca praw Ko cio a i wielki patriota. Mecenas humanizmu w Polsce
popieraj cy rozwój nauki i sztuki.

W Rzeczypospolitej szlacheckiej dostojno  kardyna a nie by a
szczególnie powa ana, poniewa  przy miewa a j  godno  prymasa, z któr
zwi zana by a okre lona funkcja polityczna (interrexa). Szlachta, w trosce
o obron  swojej wolno ci, by a przeciwna nominacji Polaków na kardyna ów.
Hierarchowie duchowni, maj c ju  swoj  ustalon  procedur  w sejmie, popierali
to stanowisko. Prymas, jako interrex, nie chcia  dawa  pierwsze stwa
kardyna owi i cz sto dochodzi o mi dzy nimi do sporów o pierwsze stwo
miejsca i g osu na sejmach. Za panowania Kazimierza Jagiello czyka w 1449 r.
zawi za  si  s ynny spór mi dzy kardyna em Zbigniewem Ole nickim
(najwy szym ko cielnym dostojnikom w Polsce), a prymasem W adys awem
Oporowskim (najwy szym ko cieln  dostojno ci  narodow ) o miejsce
i pierwsze stwo g osu w senacie na sejmie piotrkowskim. Wokó  sporu
utworzy y si  dwa ugrupowania. Szlachta ma opolska stan a po stronie
kardyna a a wielkopolska, któr  popar  król Kazimierz – po stronie prymasa.
Okoliczno  ta sta a si  powodem do wydania uchwa y zjazdu piotrkowskiego
w dniu 17 czerwca 1451 r., która zabrania a biskupom polskim ubiegania si
o godno  kardyna a i legata papieskiego bez zgody króla i senatu, zastrzega a
dla arcybiskupa gnie nie skiego pierwsze po królu miejsce oraz potwierdzi a
wy czne prawo prymasa do koronowania króla i królowej. Uchwa y
piotrkowskie znalaz y potwierdzenie na sejmie w 1638 r. za W adys awa IV,
zapewniaj c pierwsze stwo dla prymasa przed królewiczem kardyna em Janem
Albertem Waz  oraz królewiczem Karolem Ferdynandem, biskupem p ockim,
który  nie  by ,  ale  móg  zosta  kardyna em.  Natomiast  w  1736  r.  w pacta
conventa zalecano, eby zachowa  prawo do promocji koronnej lecz kandydatów
wybiera  z narodu polskiego. Dekret piotrkowski oraz niech  królów polskich
do godno ci obcych, które burzy y wiekowy porz dek starsze stwa spowodowa ,
e po mierci Zbigniewa Ole nickiego przez 42 lata nie by o w Polsce adnego

kardyna a. Dopiero w 1493 r. purpur  otrzyma  arcybiskup gnie nie ski
i krakowski Fryderyk Jagiello czyk, po zgonie którego przez ponad pó  wieku
nie by o adnej nominacji.
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Fryderyk Jagiello czyk, ur. 27 kwietnia 1468 r. w Krakowie, zm. 14
marca 1503 r. w Krakowie; biskup krakowski 1488 r., arcybiskup krakowski
i gnie nie ski 1493 r., kardyna  1493 r. Po czy  w swym r ku rz dy dwóch
najwi kszych diecezji: krakowskiej i gnie nie skiej. Czynnie uczestniczy
w s downictwie ko cielnym, dba  o obsad  duszpastersk  i przywileje dla kleru.
Szerzy  kult wi tych oraz troszczy  si  o rozwój ycia liturgicznego.
Przeprowadzi  sze  synodów diecezjalnych i sze  synodów prowincjalnych.
Podczas najazdu tatarskiego na ziemie polskie, wys a  oddzia  wojska do
Pacanawa, a sam na czele jazdy i piechoty przyby  do Korczyna, gdzie zwo a
pospolite ruszenie.

Bez zezwolenia królewskiego, z w asnej woli papie a Piusa IV, do
godno ci kardynalskiej wyniesiony zosta  w 1560 r. biskup warmi ski Stanis aw
Hozjusz, co wywo a o du e oburzenie w ród polskiej szlachty, a ruch
egzekucyjny zagrozi  ca ej warstwie magnaterii, do której nale a . Jednak e
dzi ki stanowisku jakie zajmowa  w Prusach, które stanowi y oddzielny kraj
Rzeczypospolitej oraz pomocy nuncjusza J. F. Commendonego, potrafi  Hozjusz
skutecznie przeciwstawi  si  gro cemu mu niebezpiecze stwu.

Stanis aw Hozjusz, ur. 5 maja 1504 r. w Krakowie, zm. 5 sierpnia
1579 r. w Caparnica k. Rzymu. Po studiach w Akademii Krakowskiej oraz
w Padwie i Bolonii (doktorat obojga praw) pracowa  jako sekretarz bpa Piotra
Tomickiego i kierownik kancelarii królewskiej. Pocz tkowo zwolennik reformy
Ko cio a w duchu Erazma z Rotterdamu, nast pnie reprezentowa  interesy
papiestwa. Prekonizowany w 1549 r. biskupem che mi skim, a w dwa lata
pó niej decyzj  papie a przeniesiony zosta  na biskupstwo warmi skie.
W okresie Soboru Trydenckiego obro ca autorytetu papiestwa, autor licznych
pism polemicznych przeciwko protestantom, a zw aszcza dzia a Confessio fidei
catholicae Christiana, które doczeka o si  39 wyda . W latach 1558-1564
przebywa  w Rzymie jako doradca Kurii Rzymskiej, inkwizytor, legat papieski
do Wiednia i jeden z legatów na Sobór Trydencki, któremu przewodniczy  w
1563 r. Kreowany w 1560 r. kardyna em tytu u Sancti Laurentii in Panissperna,
który nast pnie wielokrotnie zmienia . W 1564 r. sprowadzi  jezuitów do Polski,
funduj c im kolegium i diecezjalne seminarium w Braniewie. Od 1569 r.
ponownie przebywa  w Rzymie, gdzie by  cz onkiem kilku kongregacji. W 1571
r. pe ni  funkcje kamerariusza wi tego Kolegium, a w 1573 r. obj  urz d
penitencjariusza wi kszego. W rok przed mierci  rozpocz  na w asny koszt
budow  w Rzymie ko cio a i hospicjum w. Stanis awa dla przybyszów
z Polski. W 1565 r. wysuwany przez niektórych kardyna ów jako kandydat na
papie a.

W 1583 r. król Stefan Batory wyjedna  w Rzymie purpur  dla biskupa
wile skiego Jerzego Radziwi a, a rok pó niej dla swojego synowca Andrzeja
Batorego, opata czerwi skiego.

Jerzy Radziwi , ur. 31 stycznia 1556 r. w ukiszkach k. Wilna, zm. 21
stycznia 1600 r. w Rzymie. Wychowany w rodzinie protestanckiej pod
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wp ywem jezuitów przeszed  na katolicyzm. Studiowa  w Wilnie i w Rzymie.
W 1574 r. prekonizowany biskupem koadiutorem wile skim. Urz d biskupi
przej  w 1579 r. Prze ladowa  dysydentów, pali  dzie a protestanckie, zamyka
drukarnie i ksi garnie. W 1582 r. za o y  w Wilnie pierwsze na ziemiach
wschodnich seminarium duchowne, które utrzymywa  z w asnych funduszów.
W latach 1582-1585 by  gubernatorem Inflant. W 1583 r. papie  Grzegorz XII
mianowa  go kardyna em prezbiterem, co wywo a o du y skandal w Rzymie
z uwagi na jego kalwi sk  przesz o . W 1591 r. przeniesiony na biskupstwo
krakowskie, nadal administrowa  diecezj  wile sk . Zwo awszy synod
diecezjalny w Krakowie sta  si  w tej diecezji pionierem reformy trydenckiej. Po
mierci Innocentego IX prawdopodobnie brany by  pod uwag  jako kandydat na

papie a, ale pono  na przeszkodzie stan  jego m ody wiek.

Andrzej Batory, ur. ok. 1563 r. w Siedmiogrodzie, zm. 1599 r.
w Sybinie. Przebywa  przewa nie w Siedmiogrodzie d c do obj cia rz dów.
Bardziej zainteresowany funkcjami pa stwowymi ni  ko cielnymi.
Prekonizowany biskupem koadiutorem warmi skim i kardyna em diakonem
1584 r. W 1589 r. obj  urz d biskupa warmi skiego. Wprowadza  reformy
Soboru Trydenckiego, wspiera  dzia alno  zakonów, przeprowadzi  synod
diecezjalny. Dzi ki staraniom Zamoyskiego otrzyma  indygenat oraz prezent  na
koadiutori  biskupstwa krakowskiego z prawem nast pstwa. Mimo to, po
mierci bpa P. Myszkowskiego rz dy w diecezji krakowskiej uzyska  kardyna

Jerzy Radziwi . By  opatem komendatoryjnym w Czerwi sku 1593 r. W 1599 r.
ksi  siedmiogrodzki Zygmunt I scedowa  na  w Megyes w adz . Wkrótce
jednak po przegranej bitwie pod Sibinem z wojewod  multa skim Micha em
Walecznym zosta  zamordowany przez ch opów Szeklerów.

Za panowania Zygmunta II Wazy kardyna em zosta  biskup krakowski
Bernard Maciejowski, a za panowania W adys awa IV równie  biskup krakowski
Jan Albert Waza. W 1645 r. godno  kardynalsk  otrzyma  Jan II Kazimierz
Waza, pó niejszy król Polski.

Bernard Maciejowski, ur. 1548 r. jako syn kasztelana lubelskiego, zm.
19 stycznia 1608 r. w Krakowie. Kszta ci  si  pocz tkowo na dworze cesarskim
w Wiedniu, a nast pnie w Perugii i Rzymie. Biskup ucki 1587 r. By  jednym
z g ównych organizatorów unii Ko cio a rzymskiego i wschodniego (decyzja
o unii zapad a w jego rezydencji w Torczynie pod uckiem w 1594 r.).
Mianowany biskupem wile skim w 1591 r. nie obj  diecezji wobec sprzeciwu
szlachty litewskiej i veta kapitu y. W 1604 r. kreowany przez Klemensa VIII
kardyna em tytu u Sancti Joannis ante Portam Latinam, a w dwa lata pó niej
ustanowiony arcybiskupem gnie nie skim. Autor wykazu ksi ek zakazanych
przez Watykan i Polsk  oraz listu pasterskiego zatwierdzonego przez Stolic
Apostolsk , który sta  si  pierwszym polskim podr cznikiem pracy
duszpasterskiej.

Jan Albert Waza, ur. 25 czerwca 1612 r. w Warszawie, zm. 29
grudnia 1634 r. w Padwie. W wieku 9 lat prekonizowany biskupem warmi skim
oraz administratorem apostolskim diecezji sambijskiej. W 1629 r. wyniesiony in
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pektore przez Urbana VIII do godno ci kardynalskiej tytu u Sanctae Mariae in
Aquiro (nominacja og oszona publicznie w 1632 r.). W 1632 r. uzyska  zgod
sejmu krakowskiego (co nast pnie potwierdzi  warszawski sejm konwokacyjny)
na obj cie biskupstwa krakowskiego. Zmar  w wieku 21 lat i nie odegra
wi kszej roli w yciu publicznym.

Jan II Kazimierz Waza, ur. 22 marca 1609 r. w Krakowie, zm. 16
grudnia 1672 r. w Nevers. Uczestnik wyprawy smole skiej króla W adys awa
IV. Podczas wojny 30. letniej bra  udzia  w kampanii lotary skiej w randze
pu kownika cesarskiego. W 1638 r. uda  si  w podró  do Hiszpanii w celu
obj cia stanowiska admira a i wicekróla portugalskiego. Podczas podró y na
rozkaz kardyna a Richelieu zosta  aresztowany przez Francuzów pod zarzutem
szpiegostwa i wi ziony przez dwa lata. Jako cz owiek wiecki w 1645 r.
otrzyma  od papie a Innocentego X godno  kardynalsk , której w nied ugim
czasie si  zrzek , opu ci  Rzym i wróci  do Polski, gdzie w trzy lata pó niej
zosta  wybrany królem.

Okres panowania Jana III Sobieskiego zaowocowa  dwoma nominacjami
kardynalskimi. Na tym samym konsystorzu 2 wrze nia 1686 r. papie  Innocenty
XI mianowa  kardyna ami Jana Kazimierza Denhoffa, opata mogilskiego
i Micha a Radziejowskiego, biskupa warmi skiego. Nominacja Denhoffa
spotka a si  w kraju z du ym niezadowoleniem i oporem szlachty, która obawia a
si , i  b dzie teraz bardziej s u y  interesom Rzymu ni  Polski. Nieprzychylny
nominacji by  równie  dwór polski, który popiera  do godno ci kardynalskiej
kandydatur  francuskiego biskupa Forbina Jansona. Natomiast nominacja
Radziejowskiego sta a si  kolejn  przyczyn  sporów, poniewa  kardyna
domaga  si  pierwsze stwa zarówno na dworze przed synami królewskimi jak
i w senacie przed prymasem. Sytuacja zosta a z agodzona z chwil  przeniesienia
go na arcybiskupstwo gnie nie skie.

Jan Kazimierz Denhoff, ur. 6 czerwca 1649 r. w Westfalii, zm. 20
czerwca 1697 r. w Cesena, chrzestny syn króla Jana Kazimierza. Studiowa
teologi  i prawo kanoniczne w Pary u. Od 1675 r. jako przedstawiciel króla
Jana III Sobieskiego by  rezydentem polskim na dworze papieskim w Rzymie.
Po wiktorii wiede skiej podczas uroczystej Mszy w. na Kwirynale wr czy
papie owi Innocentemu XI chor giew Mahometa, bu czuk i dywan z namiotu
wezyra oraz wyg osi  p omienn  mow  s awi ca triumf Jana III Sobieskiego.
W 1686 r. otrzyma  godno  kardyna a prezbitera tytu u Sancti Ioannis ante
Portam Latinam i zosta  cz onkiem kilku kongregacji, a w rok pó niej
mianowany zosta  biskupem Cesena we W oszech. Protektor trynitarzy
sprowadzonych dzi ki niemu do Polski. Autor kilku dzie  teologicznych.

Ostatnim kardyna em przed upadkiem Rzeczypospolitej szlacheckiej, na
pro b  króla Augusta III, zosta  Jan Aleksander Lipski, biskup krakowski,
wiod cy od 1737 r. za arty spór o purpur  i pierwsze stwo z prymasem
Teodorem Potockim, a nast pnie z Krzysztofem Antonim Szembekiem. Po
mierci Jana Lipskiego Stolica Apostolska, dla z agodzenia dra liwo ci
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pomi dzy kardyna em a prymasem pozwoli a u ywa  Szembekowi purpury,
a jego nast pcy, arcybiskupowi Adamowi Ignacemu Komorowskiemu, przys a a
breve, na mocy którego on i jego nast pcy mieli ju  zawsze prawo do szkar atnej
sukni. By  to jedynie przywilej dla arcybiskupów gnie nie skich, a nie dla
prymasów. Dlatego nieprawnie w 1815 r. przybra  purpur  arcybiskup
warszawski Franciszek Malczewski, prymas Królestwa Polskiego. Nosili tak e
purpur  od 1787 r. arcybiskupi mohylowscy maj c jednak na to osobny przywilej
papieski.

Jan Aleksander Lipski, ur. 1690 r. w Olszynie, zm. 20 lutego 1746 r.
w Kielcach. Studiowa  w Pary u i w Rzymie. Wybrany w 1724 r. na prezydenta
Trybuna u Koronnego gorliwie przestrzega  sprawiedliwo ci. W 1732 r.
prekonizowany biskupem uckim, a po siedmiu miesi cach przeniesiony na
biskupstwo krakowskie. Na pro b  Augusta III papie  Klemens XIII wyniós  go
w 1737 r. do godno ci kardyna a prezbitera. Mianowany w rok pó niej
arcybiskupem gnie nie skim uzna , e biskupstwo to nie przynosi
dostatecznych dochodów i zrzek  si  nominacji na rzecz Krzysztofa Szembeka.
W 1741 r. sprzeciwi  si  organizowanej przez hetmana Józefa Potockiego
konfederacji w celu udzielenia pomocy Prusom, a w 1744 r. uczestnicz c
w przygotowawczej radzie stanu i sejmie grodzie skim bezskutecznie
postulowa  o podniesienie liczebno ci wojska oraz wysoko ci podatków
w zwi zku z wybuchem wojny l skiej.

W okresie niewoli narodowej pomimo, i  stosunki ko cielno-pa stwowe
w trzech zaborach uk ada y si  ró nie, to ich wspóln  cech  by o d enie do
ograniczania praw Ko cio a i podporz dkowania go w adzy wieckiej. Niemniej
jednak w okresie zaborów pa stwa polskiego nominacje kardynalskie otrzymali:
arcybiskup gnie nie ski i pozna ski Mieczys aw Halka Ledóchowski,
arcybiskup W odzimierz Czacki, biskup krakowski Albin Dunajewski oraz na
wniosek cesarza Franciszka Józefa I biskup krakowski Jan Puzyna. Godno
kardynalsk  otrzyma o równie  w tym czasie dwóch arcybiskupów metropolitów
lwowskich obrz dku greckokatolickiego. Byli to: Micha  Lewicki i Sylwester
Sembratowicz. Nominacja Lewickiego by a trzeci  w historii nominacj  dla
grekokatolika, po Izydorze i Bessarionie, kardyna ów z okresu Soboru
Florenckiego w XV w.

Mieczys aw Halka Ledóchowski, ur. 29 pa dziernika 1822 r.
w Górkach k. Klimontowa, zm. 22 lipca 1902 r. w Rzymie. Po studiach
w Seminarium Duchownym w. Krzy a w Warszawie dzi ki wp ywom matki
dosta  si  do Akademii Szlacheckich Duchownych w Rzymie, kontynuuj c
jednocze nie studia na Uniwersytecie Gregoria skim. W latach 1850-1861
pracowa  w watyka skiej dyplomacji w Hiszpanii, Portugalii i Kolumbii. Po
powrocie do Rzymu otrzyma  nominacj  na arcybiskupa tytularnego
teba skiego i zosta  mianowany nuncjuszem apostolskim przy dworze króla
Leopolda I w Brukseli, gdzie nie tylko piastowa  urz d dyplomatyczny, ale
pe ni  tak e jurysdykcj  ko cieln  w tym kraju. W 1865 r. zosta  wybrany przez
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aklamacj  arcybiskupem gnie nie skim i pozna skim. Nowe stanowisko przyj
niech tnie, gdy  pozbawia o go mo liwo ci kontynuowania kariery
dyplomatycznej i stawia o przed komplikacjami natury ko cielno-politycznej,
zw aszcza w kwestii narodowej. Sprawuj c rz dy w swoich diecezjach broni
niezale no ci Ko cio a i j zyka polskiego wobec w adz pruskich w okresie
Kulturkampfu. Wbrew poleceniom w adz zaborczych nakaza  ksi om uczenia
religii w j zyku polskim w klasach ni szych szkó  rednich. Odmówi  równie
w adzom pruskim wydania dokumentów dotycz cych kszta cenia ksi y
w seminariach duchownych co spowodowa o zamkni cie seminarium
gnie nie skiego i pozna skiego, a nast pnie licytacj  jego osobistego maj tku
za niep acenie na o onych kar. W dniu 3 lutego 1874 r. zosta  aresztowany
i osadzony w wi zieniu w Ostrowie Wlkp. Wyrokiem Trybuna u ds.
Ko cielnych zosta  pozbawiony obu stolic arcybiskupich i skazany na dwa lata
wi zienia. Uwi zionego arcybiskupa w 1875 r. papie  Pius IX wyniós  do
godno ci kardynalskiej tytu u Sanctae Mariae de Aracoeli (w 1896 r. otrzyma
nowy tytu  Sancti Laurentii in Lucina). Po zwolnieniu z wi zienia (1876 r.)
i otrzymaniu dekretu banicyjnego zakazuj cego mu przebywania na terenie
Królestwa Prus przez Berlin i Prag  uda  si  do Rzymu. Na wyra ne polecenia
papie a Leona XIII z o y  w 1886 r. rezygnacj  ze stolic arcybiskupich. W 1892
r. zosta  mianowany prefektem Propagandy (po raz pierwszy zosta  nim
cudzoziemiec), a w 1896 r. wielkim protektorem Zakonu Malta skiego
i protektorem Akademii Szlacheckich Duchownych.

W odzimierz Czacki, ur. 16 kwietnia 1834 r. w Porycku k.
W odzimierza Wo y skiego, zm. 9 marca 1888 r. w Rzymie. Podczas studiów
teologicznych w Rzymie pod wra eniem poezji swego krewnego Zygmunta
Krasi skiego sam zacz  tworzy , podkre laj c w swoich utworach autorytet
Ko cio a i papie a oraz rol  Polski wiernej Bogu. W latach 1868-1879 pe ni
funkcj  konsultanta Papieskiej Komisji Spraw Zagranicznych, sekretarza
Kongregacji Studiów, cz onka Kongregacji wi tego Oficjum oraz sekretarza
Kongregacji ds. Ko cio ów Nadzwyczajnych. Prowadzi  równie  sprawy polskie
w Sekretariacie Stanu. Od 1868 r. by  prywatnym sekretarzem papie a
zajmuj cym si  jego korespondencj  w j zykach obcych. Zjedna  sobie
szacunek i przyja  Piusa IX staj c si  jego najbli szym powiernikiem
i doradc . W 1879 r. zosta  wy wi cony na arcybiskupa Salaminy, a w 1822 r.
papie  Leon XIII wyniós  go do godno ci kardyna a prezbitera tytu u S.
Prudentianae. W latach 1879-1882 pe ni  funkcj  nuncjusza papieskiego w
Pary u. Zapobieg  zerwaniu konkordatu Francji ze Stolic  apostolsk  oraz
rozwi zaniu niektórych zakonów, a tak e zabraniu gmachu ko cio a polskiego
przez w adze miejskie Pary a. Pod koniec ycia by  doradc  papie a, cz onkiem
siedmiu kongregacji oraz protektorem trzech zakonów i Królestwa Portugalii.
Uwa any by  za jednego z najzdolniejszych dyplomatów watyka skich XIX
wieku.

Albin Dunajewski, ur. 1 marca 1817 r. w Stanis awowie, zm. 19
czerwca 1894 r. w Krakowie. Kszta ci  si  w Nowym S czu i we Lwowie.
W latach 1834-1841 uczestniczy  w galicyjskim ruchu konspiracyjnym, m.in.
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b d c wspó za o ycielem tajnej organizacji „M oda Sarmacja”. Za dzia alno
patriotyczn  skazany przez w adze austriackie na kar  mierci, zamienion
nast pnie na wi zienie w Spielbergu. Od 1812 r. by  rektorem Seminarium
Duchownego w Warszawie. Pos dzony o udzia  w powstaniu styczniowym
opu ci  Warszaw  i przeniós  si  do Krakowa. Z inicjatywy papie a Leona XIII
zosta  mianowany w 1879 r. biskupem krakowskim, a w 1890 r. kardyna em
prezbiterem tytu u S. Vitalis, gervasii et Protasii. Za jego rz dów krakowski
wikariat apostolski zosta  podniesiony ponownie do rangi diecezji.

Jan Puzyna, ur. 13 wrze nia 1842 r. w Gwo d cu pod Ko omyj , zm.
8 wrze nia 1911 r. w Krakowie. Studiowa  we Lwowie, Pradze i Przemy lu.
W 1886 r. prekonizowany biskupem tytularnym Memphis i sufraganem
lwowskim, a w 1895 r. biskupem krakowskim. Inicjator budowy ko cio ów
i kaplic w diecezji lwowskiej. W Krakowie powo a  komitet ds. odnowy katedry
wawelskiej oraz rozpocz  budow  nowego gmachu seminarium duchownego.
W ramach ujednolicenia s u by Bo ej w ca ej diecezji, wyda  nowy porz dek
nabo e stw. W 1901 r. na wniosek cesarza Franciszka Józefa I papie  Leon XIII
nada  mu godno  kardyna a prezbitera tytu u S. Vitalis, Gervasii et Protasii.
Zosta  cz onkiem kongregacji: Konsystorialnej, Studiów, Indeksu, Biskupów
i Zakonów.

Micha  Lewicki, ur. 16 sierpnia 1774 r. w anczynie, zm. 15 stycznia
1858 r. w Uniowie. Po studiach we Lwowie i w Wiedniu wyk ada  teologi
pastoraln  i katechetyk  na Uniwersytecie Lwowskim. W 1813 r. papie  Pius
VII prekonizowa  go na biskupstwo przemyskie, a w 1816 r. zosta
greckokatolickim metropolit  lwowskim. Wyda  szereg listów pasterskich oraz
przyczyni  si  do za o enia stowarzyszenia krzewi cego ruch wydawniczy.
W 1848 r. cesarz Franciszek I mianowa  go prymasem Galicji i Londomerii,
a w 1856 r. papie  Pius IX wyniós  go do godno ci kardyna a prezbitera. Z
uwagi na z y stan zdrowia nie móg  przyby  do Rzymu po odbiór nominacji,
dlatego nie wszed  w sk ad adnej kongregacji, ani nie otrzyma  adnego tytu u.

Sylwester Sembratowicz, ur. 3 wrze nia 1836 r. w Desznicy k. Jas a,
zm. 4 sierpnia 1898 r. we Lwowie. Studia zako czone doktoratem z teologii
uko czy  w Collegium Urbanum w Rzymie. Prefekt greckokatolickiego
seminarium duchownego we Lwowie, a od 1872 r. dziekan Wydzia u
Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego. W 1878 r. zosta  biskupem
tytularnym Juliopolis oraz sufraganem greckokatolickiego biskupstwa
lwowskiego. Po nominacji w 1885 r. na arcybiskupa metropolit  lwowskiego
obrz dku greckokatolickiego wszed  w sk ad Sejmu galicyjskiego i wiede skiej
Izby Panów. W 1895 r. papie  Leon XIII powo a  go do grona kardynalskiego
z tytu em Sancti Stephani in Monte Coelio.

Po pierwszej wojnie wiatowej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej,
papie  Benedykt XV podniós  do godno ci kardynalskiej dwóch Polaków:
arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego oraz arcybiskupa
gnie nie skiego i pozna skiego Edmunda Dalbora. Natomiast Pius XI w 1927 r.
arcybiskupa gnie nie skiego i pozna skiego Augusta Hlonda. Na nominacje te
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nie mia y zasadniczo ju  wp ywu w adze krajowe, gdy  biskupi bardziej
koncentrowali si  na sprawach ko cielnych ni  polityce pa stwowej.

Aleksander Kakowski, ur. 5 lutego 1862 r. we wsi D biny k.
Przasnysza, zm. 30 grudnia 1938 r. w Warszawie. Studiowa  w Warszawie,
Petersburgu i w Rzymie. W latach 1886-1912, m.in. profesor i rektor
Seminarium Duchownego w Warszawie, kanonik kapitu y warszawskiej, rektor
Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1913 r. mianowany arcybiskupem
metropolit  warszawskim. Po uprzednio uzyskanej aprobacie papieskiej
w 1917 r. wszed  w sk ad Rady Regencyjnej i Rady Stanu jako przedstawiciel
hierarchii ko cielnej. W 1919 r. papie  Benedykt XV mianowa  go kardyna em
prezbiterem tytu u Sancti Augustini oraz cz onkiem kongregacji: Sakramentów,
Propagandy Wiary oraz Seminariów i Uniwersytetów. By  wspó za o ycielem
Wydzia u Teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim (1918 r.)
i za o ycielem Instytutu Wy szej Kultury Religijnej w Warszawie (1937 r.).
Rozwin  dzia alno  Akcji Katolickiej. Od 1925 r. u ywa  do ywotnio tytu u
„prymas Królestwa Polskiego”.

Edmund Dalbor, ur. 30 pa dziernika 1869 r. w Ostrowie
Wielkopolskim, zm. 13 lutego 1926 r. w Poznaniu. Po uko czeniu studiów na
Uniwersytecie Gregoria skim w Rzymie pracowa  w Poznaniu, a nast pnie
w Gnie nie, gdzie m.in. by  kierownikiem katedry prawa kanonicznego
w Seminarium Duchownym. W 1915 r. prekonizowany arcybiskupem
gnie nie skim i pozna skim (pierwszy prymas Polski Odrodzonej), a w 1919 r.
wyniesiony przez papie a Benedykta XV do godno ci kardyna a-prezbitera
tytu u Sancti Joannis ante Portam Latinam, otrzyma  jednocze nie nominacj  na
cz onka kongregacji Soboru oraz Obrzadków i Seminariów. Nazywany by
„Wielkim Ja mu nikiem ca ej Polski” z uwagi na imponuj ce rozmiary jego
dzia alno ci charytatywnej. Za dzia alno  o wiatow  i charytatywn
uniwersytety w Krakowie, Lwowie i Münster nada y mu doktoraty honoris
causa, a prezydent Francji uhonorowa  go Wielk  Wst g  Legii Honorowej (w
tym czasie odznaczenie to ze wi tego Kolegium posiada  jedynie kardyna
Mercier).

August Hlond, ur. 5 lipca 1881 r. w Brz czkowicach k. Mys owic, zm.
22 pa dziernika 1948 r. w Warszawie; salezjanin. Po uko czeniu studiów na
Uniwersytecie Gregoria skim w Rzymie pracowa  w polskich zak adach
salezja skich, a nast pnie przez trzy lata pe ni  funkcj  pierwszego inspektora
prowincji salezja skiej austro-w giersko-niemieckiej z siedzib  w Wiedniu. W
1922 r. papie  Pius XI powo a  go na stanowisko administratora apostolskiego
Górnego l ska. W trzy lata pó niej zosta  pierwszym w historii biskupem
katowickim, a w 1926 r. arcybiskupem gnie nie skim i pozna skim, prymasem
Polski. W 1927 r. papie  mianowa  go kardyna em-prezbiterem tytu u Sanctae
Mariae de Pace. By  opiekunem emigracji i za o ycielem Towarzystwa
Chrystusowego dla Wychod stwa. Podczas drugiej wojny wiatowej przebywa
na wygnaniu, gdzie przeciwstawiaj c si  niemieckiej propagandzie informowa
wiat o zbrodniach hitlerowskich. W 1944 r. aresztowany we Francji przez

gestapo i wi ziony do kwietnia 1945 r. Po powrocie do Polski wyposa ony
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w specjalne pe nomocnictwo papieskie, ustanowi  administracj  ko cieln  na
odzyskanych ziemiach zachodnich i pó nocnych. W 1946 r. po uchyleniu unii
personalnej archidiecezji gnie nie skiej i pozna skiej, mianowany zosta
arcybiskupem metropolit  warszawskim z zachowaniem arcybiskupstwa
gnie nie skiego.

Od zako czenia drugiej wojny wiatowej do 1978 r., czyli do pontyfikatu
polskiego papie a nominacje kardynalskie otrzymali dwaj arcybiskupi
krakowscy: Stefan Sapieha i Karol Wojty a, arcybiskup wroc awski Boles aw
Kominek oraz arcybiskup tytularny Plestii Boles aw Filipiak. W 1953 r. godno
kardynalsk  otrzyma  arcybiskup gnie nie ski i warszawski Stefan Wyszy ski,
ale w adze PRL odmówi y mu zgody na wyjazd do Rzymu. Kilka miesi cy
pó niej zosta  aresztowany i wi ziony do 1956 r. Kapelusz kardynalski odebra
dopiero w 1957 r. i przez ponad 14 lat by  jedynym Polakiem w wi tym
Kolegium.

Adam Stefan Sapieha, ur. 14 maja 1867 r. w Krasiczynie k.
Przemy la, zm. 23 lipca 1951 r. w Krakowie. Studiowa  w Lille, Krakowie,
Lwowie, Innsbrucku i Rzymie. W latach 1906-1911 przebywa  w Rzymie
pracuj c w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Kanonicznego. Prekonizowany
biskupem krakowskim w 1911 r. (od 1925 r. pierwszy arcybiskup metropolita
krakowski). W okresie okupacji hitlerowskiej sta  nieformalnie na czele
Ko cio a w Polsce. Rozwin  szeroko zakrojon  dzia alno  charytatywn .
Utworzy  Obywatelski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny oraz wspó pracowa
z Naczeln  Rad  G ówn  i Polskim Czerwonym Krzy em. Po zako czeniu
wojny stawa  w obronie prze ladowanych przez w adz  pa stwow  by ych
o nierzy Armii Krajowej oraz wyst powa  do rz du z memoria ami o

zagwarantowanie wolno ci sumienia i swobody wyzna  dla Polaków. W 1946 r.
papie  Pius XII nada  mu godno  kardyna a-prezbitera tytu u Santae Mariae
Nuovae i powo a  na cz onka Kongregacji dla Ko cio ów Wschodnich oraz
Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów.

Stefan Wyszy ski, ur. 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 r.
w Warszawie. Studiowa  w Seminarium Duchownym we W oc awku i na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie drugiej wojny wiatowej, m.in.
kapelan Armii Krajowej. W 1946 r. prekonizowany biskupem lubelskim,
a w 1949 r. mianowany arcybiskupem gnie nie skim i warszawskim.
Wyniesiony w 1953 r. do godno ci kardyna a-prezbitera tytu u Sanctae Mariae
trans Tiberim przez papie a Piusa XII. W 1953 r. aresztowany i wi ziony do
1956 r. Przewodnicz cy wszystkich uroczysto ci milenijnych (1966 r.).
Wspó organizator ycia religijnego na ziemiach zachodnich i pó nocnych.
Kszta towa  etos narodu w duchu warto ci chrze cija skich. Autor programu
duszpasterskiego Wielkiej Nowenny i Sacrum Poloniae Millennium. W latach
1965-1970 podczas wyst pie  studentów i gda skich robotników zdecydowanie
stan  po ich stronie, broni c praw cz owieka i narodu. Nazwany Prymasem
Tysi clecia jest po Janie Pawle II jedn  z najwi kszych indywidualno ci
wszechczasów w historii Ko cio a polskiego.
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Karol Wojty a; ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia
2005 r. w Watykanie. W czasie drugiej wojny wiatowej robotnik w zak adach
chemicznych „Solvay” w Borku Fa ckim k. Krakowa 1940-1944. Studiowa  na
Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie w systemie tajnego nauczania, jako
kleryk zakonspirowanego Ksi co-Metropolitalnego Seminarium Duchownego
w Krakowie 1942-1946, a nast pnie na Papieskim Uniwersytecie wi tego
Tomasza „Angelicum” w Rzymie (doktorat) 1946-1948; habilitacja na
Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie 1953 r. W latach 1938-1945
zainteresowany aktorstwem i poezj , wspó pracowa  z teatrem studenckim
„Studio 39” oraz utworzy  wspólnie z M. Kotlarczykiem tajny Teatr
Rapsodyczny. Wikariusz parafii w Niegowici ko o Bochni 1948-1949;
wikariusz kolegiaty wi tego Floriana w Krakowie 1949-1951; duszpasterz
akademicki w Krakowie 1951-1958; wyk adowca katolickiej etyki spo ecznej na
Uniwersytecie Jagiello skim i w krakowskich seminariach duchownych 1951-
1954; pracownik naukowy (wyk adowca 1954-1956, zast pca profesora 1956-
1957, docent 1957-1976, profesor honorowy 1976-) Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego; biskup pomocniczy w Krakowie 1958 r.; wikariusz kapitulny
Kapitu y Krakowskiej 1962-1964; arcybiskup metropolita krakowski 1963–1978
(kreowany kardyna em-prezbiterem tytu u Sancti Caesarei in Palatio 1967 r.);
cz onek Rady Sekretariatu Synodu Biskupów w Rzymie 1971 r.;
przewodnicz cy: Komisji do Spraw Apostolstwa wieckich, Komisji do Spraw
Nauki Katolickiej 1975-1978; cz onek: Komisji do Spraw Instytucji Polskich
w Rzymie, Komisji do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego 1975-1978;
przewodnicz cy delegacji Episkopatu Polski na trzecie Sympozjum Biskupów
Europy w Rzymie 1975 r. Podczas konklawe 16 pa dziernika 1978 r. zosta
wybrany papie em. Przyj  imi  Jan Pawe  II. Jego pontyfikat charakteryzowa
dialog ze wiatem, ekumenizm, troska o rozwój kultury i pokoju, obrona
godno ci cz owieka, uzasadnienie katolickich zasad moralnych, opcja na rzecz
ubogich. Jego postawa i osobowo  przyczynia a si  w du ym stopniu do
przyspieszenia reform demokratycznych i upadku komunizmu w Polsce,
a po rednio w ca ym bloku komunistycznym w Europie. W dziedzinie teologii
i kwestiach moralnych potwierdzi  tradycyjne nauczanie Ko cio a w sprawach
ma e stwa, rozwodów, homoseksualizmu, zapobiegania ci y, aborcji, celibatu
ksi y i wi ce  kobiet. Jest pierwszym papie em, który w pe ni korzysta  ze
rodków masowego przekazu do g oszenia Ewangelii. Wyg osi  ponad 20

tysi cy kaza  spisanych na stu tysi cach stron. Wyda  encykliki: Redemptor
hominis (o Jezusie Chrystusie Odkupicielu cz owieka) 1979, Dives in
misericordia (o Bo ym mi osierdziu) 1980, Laborem exercens (o pracy ludzkiej
– z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) 1981, Slavorum Apostoli (w
1100 rocznic  dzie a ewangelizacji wi tych Cyryla i Metodego) 1985,
Dominum et Vivificantem (o Duchu wi tym w yciu Ko cio a i wiata) 1986,
Redemptoris Mater (o b ogos awionej Maryi Dziewicy w yciu
pielgrzymuj cego Ko cio a) 1987, Sollicitudo rei socialis (z okazji 20. rocznicy
og oszenia Populorum progressio) 1987, Redemptoris missio (o sta ej
aktualno ci pos ania misyjnego – w 25. rocznic  soborowego dekretu Ad gentes)
1990, Centesimus annus (w 100. rocznic  encykliki Rerum novarum) 1991,
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Veritatis splendor (o niektórych podstawowych problemach nauczania
moralnego Ko cio a) 1993, Evangelium vitae (o warto ci i nienaruszalno ci
ycia ludzkiego) 1995, Ut unum sint (o dzia alno ci ekumenicznej) 1995, Fides

et ratio (o relacjach mi dzy wiar  a rozumem) 1998, Ecclesia de eucharistia
(o eucharystii w yciu Ko cio a) 2003. Og osi  18 adhortacji i konstytucji
apostolskich, m.in.: Pastor Bonus (dotycz c  funkcjonowania kurii rzymskiej)
1988, Ex corde Ecclesiae (o uniwersytetach katolickich) 1990, Fidei depositum
(zapowiadaj c  wydanie nowego katechizmu rzymskiego) 1994 oraz
opublikowa  92 oficjalne listy apostolskie, m.in.: Domicea Ceane (o tajemnicy
i kulcie Eucharystii) 1980, Egregiae virtutis (og aszaj cy wspó patronami
Europy wi tych Cyryla i Metodego) 1980, Les grandes myst res (w sprawie
Libanu) 1984, Do m odych ca ego wiata (z okazji Mi dzynarodowego Roku
M odzie y) 1985, Euntes in mundum (na 1000-lecie chrztu Rusi Kijowskiej)
1988, Mulieris dignitatem (o godno ci i powo aniu kobiety) 1988, Ordinatio
sacerdotalis (wyra aj cy negatywny stosunek Stolicy Apostolskiej wobec
dopuszczania kobiet do kap a stwa w Ko ciele anglika skim) 1994. W 1983
og osi  bull Aperite portas Redemptoris zapowiadaj c  Rok wi ty Zbawienia
dla upami tnienia mierci Chrystusa, a w 1987 rozpocz cie Roku Maryjnego.
Autor opracowa  naukowych, artyku ów, utworów poetyckich i dramatów (pod
pseudonimami: Andrzej Jawie , Stanis aw Andrzej Gruda oraz opatrzone
kryptonimem A. J.) oraz publikacji ksi kowych, m.in.: Mi o
i odpowiedzialno . Studia etyczne (Lublin 1960), Osoba i czyn (Kraków 1969),
U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II (Kraków 1972), Znak,
któremu sprzeciwia  si  b d . Rekolekcje w Watykanie. Rzym-Watykan Stolica
Apostolska 5–12 III 1976 (Pozna  1976), Pielgrzymka Jana Paw a II do Polski.
Przemówienia, dokumenty (Pozna -Warszawa 1979), Kazania 1962–1978
(Kraków 1979), Von der Königewürde des Menschen (Augsburg 1980), Brat
naszego Boga (1980), Poezje i dramaty (1980), Poezje wybrane (Warszawa
1987), Elementarz etyczny (Wroc aw 1982), Nauczyciel i Pasterz. Listy
pasterskie—komunikaty—zarz dzenia 1959–1978, opr. M. Jagosz (Rzym 1987),
Przed sklepem jubilera (Kraków 1988), Wybór kaza  nowohuckich, opr. J.
Sto ek (Kalwaria Zebrzydowska 1989), Przekroczy  próg nadziei (Lublin
1994), Sonety. Magnificat, opr. S. Dziedzic (Kraków 1995), Psa terz—Ksiega
s owia ska, opr. S. Dziedzic (Kraków 1996), Dramaty (Kraków b.d.), Tryptyk
rzymski (Kraków 2003), Wsta cie, chodzmy! (Kraków 2004). W 1983
wprowadzi  nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, w opracowaniu którego bra
czynny udzia . Tradycyjnie odbywa  audiencje generalne na Placu wi tego
Piotra i w sali Nerviego (1160 audiencji ogólnych, na których spotka  ok. 17
milionów ludzi ze wszystkich stron wiata), przyjmowa  go ci i pielgrzymki
w prywatnej rezydencji w Castel Gandolfo. W dniu 13 maja 1981, podczas
audiencji generalnej na Placu wi tego Piotra, zosta  postrzelony przez Turka
M. Ali Agç . W czasie pielgrzymek przemierzy  1 mln 247 ty . 213 km. Odby
146 podró y we W oszech i 104 za granic  odwiedzaj c 129 krajów: [1979]
Dominikana (Santo Dommingo), Meksyk (m. Meksyk,Puebla, Oaxaca,
Cuilapan, Guadalajara, Monterrey), Wyspy Bahama (Nassau), Polska
(Warszawa, Gniezno, Cz stochowa, O wi cim, Kraków, Kalwaria
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Zebrzydowska, Wadowice, Nowy Targ), Irlandia (Dublin, Drogheda,
Clonmacnoise, Galway, Knock, Maynooth, Limerick, Shannon), USA (Boston,
Nowy Jork, Filadelfia, Des Moines, Chicago, Waszyngton), Turcja (Ankara,
Stanbu , Izmir, Efez); [1980] Zair (Kinszasa, Kisangani), Kongo (Brazzaville),
Kenia (Nairobi), Ghana (Akra, Kumasi), Górna Wolta (Uagadugu), Wybrze e
Ko ci S oniowej (Abid an, Jamusukro, Adzopé), Francja (Pary , Lisieux),
Brazylia (Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Aparecida, Sao
Jose, Porto Alegre, Kurytyba, Salvador de Bahia, Recife, Teresina, Belem do
Para, Fortaleza, Manaus), RFN (Kolonia, Bonn, Osnabrück, Moguncja, Fulda,
Altötting, Monachium); [1981] Pakistan (Karaczi), Filipiny (Manila, Quezon,
Cebu, Davao, Bacolod, Iloio, Legaspi, Subic, Morong, Baguio), Guam USA
(Agana), Japonia (Tokio, Hiroszyma, Nagasaki), Alaska (Anchorage); [1982]
Nigeria (Lagos, Enugu, Onitsha, Kaduna, Ibadan), Benin (Kotonu), Gabon
(Libreville), Gwinea Równikowa (Malabo, Bata), Portugalia (Lizbona, Fatima,
Vila Vicosa, Koimbra, Sameiro, Porto), Wielka Brytania (Londyn, Canterbury,
Coventry, Liverpool, Manchester, York, Edynburg, Glasgow, Cardiff),
Argentyna (Buenos Aires, Lujan), Szwajcaria (Genewa), San Marino (San
Marino), Hiszpania (Madryt, Avila, Alba de Tormes, Salamanka, Guadelupe,
Toledo, Segovia, Sewilla, Grenada, Loyola, Javier, Saragossa, Montserrat,
Barcelona, Walencja, Alcira, Santiago de Compostela); [1983] Kostaryka (San
José), Nikaragua (Managua, León), Panama (Panama), Salwador (San
Salvador), Gwatemala (Gwatemala, Quezaltenango), Honduras (Tegucigalpa,
San Pedro Sula), Belize (Belize), Haiti (Port au Prince), Polska (Warszawa,
Niepokalanów, Cz stochowa, Pozna , Katowice, Wroc aw, Góra w. Anny,
Kraków), Francja (Tarbes, Lourdes), Austria (Wiede , Mariazell); [1984] Korea
Po udniowa (Seul, Kwangd u, Sorokdo, Taegu, Pusan), Papua Nowa Gwinea
(Port Moresby, Mount Hagen), Wyspy Salomona (Honiara), Tajlandia
(Bangkok, Phanat Nikhom, Sampran), Alaska (Fairbanks), Szwajcaria (Kloten,
Lugano, Genewa, Chambésy, Fryburg, Belp, Kehrsatz, Lohn, Berno, Flüeli,
Sachseln, Einsiedeln, Lucerna, Sion), Kanada (Quebec, Trois Rivicres,
Montreal, St. John’s, Moncton, Halifax, Toronto, Huronia, Winnipeg, St.
Boniface, Edmonton, Yellowknife, Vancouver, Ottawa), Hiszpania (Saragossa),
Dominikana (Santo Domingo), Puerto Rico (san Juan); [1985] Wenezuela
(Caracas, Maracaibo, Mérida, Ciudad Guayana), Ekwador (Quito, Latacunga,
Cuenca, Guayauil), Peru (Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Callao, Piura,
Trujillo, Iquitos), Trynidad-Tobago (Port of Spain), Holandia (Eindhoven, Den
Bosch, Haga, Utrechy, Maastricht, Amersfoort), Luksemburg (Luksemburg,
Esch/Alzette, Echternach), Belgia (Bruksela, Antwerpia, Ypres, Gent/St. Denijs,
Westrem, Mechelen, Beauraing, Namur, Liege, Lowanium, Tilff, Banneux,
Bierst), Togo (Lomé, Pya, Kara, Togoville), Wybrze e Ko ci S oniowej
(Abid an), Kamerun (Jaunde, Garoua, Bamenda, Duala), Republika

rodkowoafryka ska (Bangi), Zair (Kinszasa, Lubumbashi), Kenia (Nairobi,
Masai Mara Park), Maroko (Casablanca), Lichtenstein (Vaduz); [1986] Indie
(Delhi, Ranczi, Kalkuta, Szillong, Madras, Goa, Mangalore, Koczin, Triczur,
Kottajam, Trivandrum, Bombaj, Vasai, Pune), Kolumbia (Bogota, Chiquinquirá,
Medellin, Armero, Lérida, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla), wi ta
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ucja (Saint Lucia), Francja (Lyon, Taizé, Paray-le-Monial, Dardilly, Ars,
Annecy), Bangladesz (Dhaka), Singapur (Singapur), Fid i (Suva), Nowa
Zelandia (Auckland, Wellington, Christchurch), Australia (Canberra, Brisbane,
Sydney, Hobart, Melbourne, Darwin, Alice Springs, Adelaide, Perth), Seszele
(Victoria); [1987] Urugwaj (Montevideo), Chile (Santiago, Valparaiso, Punta
Arenas, Puerto Montt, Concepción, Temuco, La Serena, Antofagasta),
Argentyna (Buenos Aires, Bahia Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba,
Tucumán, salta, Corrients, Paraná, Rosario), RFN (Kolonia, Bonn, Monastyr,
Kevelaer, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Monachium, Augsburg,
Spira, Stuttgart), Polska (Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin,
Gdynia, Gda sk, Cz stochowa, ód ), USA (Miami, Columbia, Nowy Orlean,
San Antonio, Phoenix, Los Angeles, Monterey, Carmel, San Francisco, Detroit),
Kanada (Fort Simpson, Edmonton); [1988] Urugwaj (Montevideo, Melo,
Florida, Salto), Boliwia (La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Santa Cruz,
Tarija), Peru (Lima), Paragwaj (Asunción, Villarrica, Mariscal Estigarrbia,
Encarnación, Caacupé), Austria (Wiede , Eisenstadt, Mauthausen, Salzburg,
Enns, Klagenfurt, Gurk, Innsbruck), Zimbabwe (Harare, Bulawayo), Botswana
(Gaborone), Lesotho (Meseru, Thaba Bosiu, Roma), Suazi (Manzini),
Mozambik (Maputo, Beira, Nampula), Francja (Strasburg, Metz, Nancy, Mont-
St.-Odile, Miluza); [1989] Madagaskar (Antananarivo, Antsiranana,
Fianaranantsoa), Reunion (St. Denis), Zambia (Lusaka, Kitwe), Malawi
(Blantyre, Lilongwe), Norwegia (Oslo, Trondheim, Tromsoe), Islandia
(Reykjavik, Tingvellir), Finlandia (Helsinki, Turku), Dania (Kopenhaga,
Roskilde, Rm), Szwecja (Sztokholm, Uppsala, Vadstena, Linköping), Hiszpania
(Santiago de Compostela, Oviedo, Covadonga), Korea Po udniowa (Seul),
Indonezja (D akarta, Jogjakarta, Dili, Maumere, Ritapiret, Medan), Mauritius
(Plaisance, Port Louis, Mont Thabor, La Ferme, Rose Hill, Sainte-Croix,
Curepipe); [1990] Republika Wysp Zielonego Przyl dka (Isola del Sale, Praia,
Midelo), Gwinea Bissau (Bissau, Cumura), Mali (Bamako), Burkina Faso
(Uagaduga, Bobo Dioulasso), Czad (N’D amena, Moundou, Sarh),
Czechos owacja (Praga, Velehrad, Bratys awa), Meksyk (m. Meksyk,
Aguascalients, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla
Gutiérrez, Villahermosa, Zacatecas), Curaçao—Antyle Holenderskie
(Willemstad), Malta (Luqa, Attard, Mellieha, Ta’Pinu, Victoria, Cottonera, St.
Julian’s, Ta’Qali, Rabat, Tal Virtu, Mdina, Floriana), Tanzania (Dar es salaam,
Songea, Mwanza, Tabora, Moshi), Rwanda (Kigali, Kabgayi), Burundi
(Bujumbura, Gitega), Wybrze e Ko ci S oniowej (Jamusukro); [1991]
Portugalia (Lizbona, Angra do Heroismo, Ponta Delgada, Funchal, Fatima),
Polska I (Koszalin, Rzeszów, Przemy l, Lubaczów, Kielce, Radom, om a,
Bia ystok, Olsztyn, W oc awek, P ock, Warszawa), Polska II (Kraków,
Wadowice, Cz stochowa), W gry (Budapeszt, Ostrzyhom, Pecz, Mariápócs,
Nyiregyháza, Debreczyn, Szombathely), Brazylia (Natal, Sao Luis, Brasilia,
Goiania, Cuiabá, Campo Grande, Florianópolis, Vitória, Maceió, Sao Salvador
da Bahia); [1992] Senegal (Dakar, Ziguinchor, Poponguine, Gorée), Gambia
(Banjul), Gwinea (Konakry), Angola (Luanda, Huambo, Lubango, Kabinda,
M’Banza Congo, Benguela), Wyspy w. Tomasza i Wyspa Ksi ycowa (Sao
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Tomé); Domionikana (Santo domingo, Higüey); [1993] Benin (Kotonu,
Parakou), Uganda (Kampala, Entebbe, Gulu, Kasese, Soroti), Sudan (Chartum),
Albania (Tirana, Szkodra), Hiszpania (Sewilla, Dos Hermanas, Huelva, Moguer,
Paolos de la Frontera, La Rábida, El Rocio, Madryt), Jamajka (Kingston),
Meksyk (Mérida, Izamal), USA (St. Malo, Denver), Litwa (Wilno, Kowno,
Szawle, Szyd owo), otwa (Ryga, Ag ona), Estonia (Tallin); [1994] Chorwacja
(Zagrzeb); [1995] Filipiny (Manila), Papua Nowa Gwinea (Port Moresby),
Australia (Sydney), Sri Lanka (Kolombo), Czechy (Praga, O omuniec,
Ostrawa), Polska (Skoczów, Bielsko-Bia a, ywiec), Belgia (Bruksela),
S owacja (Bratys awa, Nitra, Sastin, Koszyce, Preszów, Spiska Kapitu a,
Lewocza, Poprad), Kamerun (Juande), Republika Po udnioiwej Afryki
(Johannesburg, Pretoria), Kenia (Nairobi), USA (Newark, Nowy Jork, Yonkers,
Baltimore); [1996] Gwatemala (Gwatemala, Esquipulas), Nikaragua (Managua),
Salwador (San Salvador), Wenezuela (Caracas, Coromoro), Tunezja (Tunis,
Kartagina), S owenia (Lublana, Postojna, Maribor), Niemcy (Paderborn, Berlin),
W gry (Budapeszt, Pannonhalma, Györ), Francja (Tours, Saint Laurent, Ste.-
Anne-d’Auray, Reims); [1997] Bo nia-Hercegowina (Sarajewo), Czechy (Praga,
Hradec Králové), Liban (Bejrut, Harissa), Polska (Wroc aw, Legnica, Gorzów
Wlkp, Gniezno, Pozna , Kalisz, Cz stochowa, Zakopane, Lud mierz, Dukla,
Krosno, Kraków), Francja (Pary , Evry), Brazylia (Rio de Janeiro); [1998] Kuba
(Hawana, Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba), Nigeria (Abud a, Enugu,
Onitsha), Austria (Salzburg, Wiede , St. Pölten), Chorwacja (Zagrzeb, Marija,
Bistrica, Split); [1999] Meksyk (m. Meksyk, Guadalupe), USA (St. Louis),
Rumunia (Bukareszt), Polska (Gda sk, Sopot, Pelplin, Elbl g, Liche ,
Bydgoszcz, Toru , E k, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz,
Zamo , Radzymin, owicz, Sosnowiec, Kraków, Stary S cz, Wadowice,
Gliwice, Cz stochowa), S owenia (Maribor), Indie (Delhi,), Gruzja (Tibilisi,
Mccheta); [2000] Egipt (Kair, Góra Synaj), Jordania (Amman, góra Nebo, Wadi
al. Charrar), Izrael (Tel Awiw, Jerozolima, Betlejem, Deheisza, Korazim, Góra
B ogos awie stw, Kafarnaum, Nazaret), Portugalia (Lizbona, Fatima); [2001]
Grecja (Ateny), Syria (Damaszek, Kunejtra), Malta (Gudja, La Valletta,
Floriana), Ukraina (Kijów, Lwów), Kazachstan (Astana), Armenia (Erywa ,
Eczmiadzyn, Chor Wirap); [2002] Azerbejd an (Baku), Bu garia (Sofia,
Klasztor Rylski, P owdiw), Kanada (Toronto), Gwatemala (m. Gwatemala),
Meksyk (m. Meksyk), Polska (Kraków, Kalwaria Zebrzydowska); [2003]
Hiszpania (Madryt), Chorwacja (Rijeka, Dubrownik, Zadar, Osijek, Djakovo),
Bo nia i Hercegowina, S owacja; [2004] Szwajcaria, Francja (Lourds). Jego
dzia alno  ekumeniczna wyra a si  m.in. w spotkaniach z przywódcami innych
wyzna , i tak np. w Stambule spotka  si  z patriarch  Dimitriosem
I Papadopulosem 1979, uczestniczy  w ekumenicznym nabo e stwie
w rzymskiej wi tyni ewangelicko-lutera skiej 1983, odwiedzi  rzymsk
Synagog  Wi ksz  1986, przyjmowa  na audiencji arcybiskupa Canterbury,
prymasa Ko cio a anglika skiego 1989. Podczas pielgrzymki do Ziemi wi tej
przyczyni  si  do pojednania mi dzy chrze cijanami a ydami. W czy  Stolic
Apostolsk  do rozwi zywania konfliktów wiatowych, m.in.: apelowa  do
ajatollaha R. Chomeiniego o uwolnienie zak adników ameryka skich
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przetrzymywanych w Teheranie; wzywa  do modlitw za pomy lno  rozmów
rozbrojeniowych w Genewie i Waszyngtonie; wzywa  do ratowania Libanu;
wyst powa  w obronie niewinnych ofiar konfliktów zbrojnych, wojen
i zamachów terrorystycznych w Czeczenii, Jugos awii, USA i krajach
afryka skich. Wielokrotnie apelowa  w sprawie biednych i g oduj cych ludzi.
W 1984 ustanowi  Fundacj  Jana Paw a II na rzecz Sahelu (g oduj cej Afryki).
W przemówieniach podkre la swoje polskie pochodzenie, warto  kultury
narodu polskiego i jego historii. Przyjmowa  na specjalnych audiencjach
Polaków i spotyka  si  z przedstawicielami Polonii podczas swoich pielgrzymek
do wiata. „Dzi ki Janowi Paw owi II minione stulecie sta o si  wiekiem
objawienia Boga w Chrystusie równoznaczne z objawieniem prawdziwego
humanizmu” [G. Weigel]. Kanonizowa  1338 osób. Kanonizowani Polacy:
Maksymilian Maria Kolbe (1982), Albert Chmielowski (1989), Rafa
Kalinowski (1991), Melchior Grodziecki (1995), Jan Sarkander (1995), Jadwiga
Królowa Polski (1997), Jan z Dukli (1997), Kinga (1999) i beatyfikowani
Polacy przez Jana Paw a II: Urszula Ledóchowska (1983), Karolina Kozkówna
(1987), Micha  Kozal (1987), Honorat Ko mi ski (1988), Franciszka Siedliska
(1989), Józef Pelczar (1991), Boles aw Lament (1991), Rafa  Chyli ski (1991),
Aniela Salawa (1991), Aniela Truszkowska (1993), Faustyna Kowalska (1993),
Kolumba Gabriel (1993), Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy M czenników
Podlaskich (1966), Maria Parowska (1996), Maria Kar owska (1997),
Bernardyna Jab o ska (1007), Jerzy Matulewicz (1997), Stefan Frelichowski
(1999), Regina Protmann(1999), Edward Bojanowski (1999), Antoni
Nowowiejski (1999), Henryk Kaczorowski (1999), Anicet Kopli ski (1999),
Maria Biernacka (19999), Józef Cebula i 104 Towarzyszy M czenników II
wojny wiatowej (1999). Mianowa  231 kardyna ów. Uhonorowany pomnikami,
m.in: Argentyna (Buenos Aires) 1999 (Posadas) 2003; Bia oru  (Wo o yn)
2007; Brazylia (Rio de Janeiro) 1997; Chorwacja (Selca) 1996; Francja
(Vaudricourt, dep. Pas-de-Calaise w posiad o ci misjonarzy oblatów) 1998;
Hiszpania (Madryt) 1998; Irlandia (Maynooth, przed budynkiem Maynooth
Liblary) 1987; Japonia (Hiroszyma, plac przed wej ciem do Muzeum Pokoju)
1983; Kanada (Calgary) 1985, (Midland) 1989, (Saskatoon, wewn trz ko cio a)
1984, (St. Catherines, w przedsionku ko cio a Matki Bo ej Nieustaj cej
Pomocy) 1998, (Toronto, na placu przed budynkiem Credit Union Ltd) 1984;
Meksyk (Meksyk, plac przed bazylik  Gaudalupe) 1986, (Tabasco) 1990;
Niemcy (Altotting, przed budynkiem klasztoru przy ko ciele Naj wi tszej Maryi
Panny) 1990, Hamburg 2007; Polska (Bia ystok) 1994, (Boles awiec) 1998,
(Chojno) 2006, (Chotowa) 1989, (Cz stochowa) 1982, (Cz stochowa-Jasna
Góra) 1999, (Dukla) 1998, (Gda sk, przy ko ciele w. Brygidy) 1984, (Gda sk,
przy ko ciele Opatrzno ci Bo ej na Zaspie) 1999, (Gda sk, Bazylika Mariacka)
1998, (Gdynia) 1986, (Gniezno) 1982, (Goleniów) 1998, (Gro ) 2006, (Kalisz)
1999, (Kalwaria Zebrzydowska) 1999, (Ka ków-Godów) 1995; (Katowice)
2006, (Kielce) 1993, (Koszalin) 1996, (Ko cielec k. Cz stochowy) 1994,
(Kraków, dziedziniec Pa acu Arcybiskupów Krakowskich) 1981, (Kraków-
Mistrzejowice) 1991, (Kraków-Pr dnik Czerwony) 1998, (Kraków-Prokocim)
1992, (Kraków, Cmentarz Rakowicki) 1999, (Kraków – ko ció  oo. Paulinów na
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Ska ce) 2007, (Krosno) 1999, (Legnica) 1998, (Liche ) 1986, (Liche ) 1999,
(Limanowa) 1999, (Lublin, Jan Pawe  II i Stefan kard. Wyszy ski; na
dziedzi cu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) 1983, (lub ) 2006, ( om a)
1994, ( uków) 1999, (Mi ogoszcz k. My lenic) 1984, (Mucharz) 1998,
(Namys ów) 1999, (Niegowi ) 1999, (Okulice k. Bochni) 1987, (Oleszyce)
1993, (Opole, Sanktuarium ks. Marianów), (Piotrków Trybunalski) 1999,
(P ock) 1994, (Police k. Szczecina) 1999, (Siedlce) 1998, (Siemiatycze) 1999,
(Solec Kujawski) 1998, (Stargard Szczeci ski) 2006, (Szczecin) 1995,
(Tarnogród) 2006, (Tarnów) 1981, (Ulanów) 1989, (Wadowice) 1983,
(Warszawa, pl. Bankowy) 1992, (Warszawa, pl. Grzybowski) 1993, (Wieliczka)
1999, (Wroc aw-Le nica) 1999, (Zakopane) 1978, (Zamo ) 1988, (Zawiercie)
1997, (Zielonki) 1998, (Z ota k. Czechowa) 1988; Portugalia (Braga) 1987,
(Coinbra) 1986, (Sameiro) 1982; Urugwaj (Montevideo) 1999; USA
(Cheektonga, Buffalo, NY) 1987, (Dickson City, PA) 1994, (Hamtramck, MI)
1982, (Munster, IN) 1981, (North Pomfret) 1984, (Nowy Jork, NY) 1991;
W ochy (Desio) 1983, (Dozio Góra k. Valgreghentino) 1982, (Messina) 1988,
(Rzym, Jan Pawe  II i Stefan kard. Wyszy ski; Dom Polski Jana Paw a II
w Rzymie) 1993, (Salerno) 1999, (Seregno) 1982, (Termoli) 1986; Wybrze e
Ko ci S oniowej (Abidjan) 1984. W 20006 firma ogrodnicza z Portland
(Oregon, USA) wyhodowa a krzy ówk  herbacianej ró y o zapachu
cytrusowym, która zosta a nazwana imieniem Jana Paw a II. Honorowy
obywatel: Cz stochowy 1991, Wadowic 1991, Bielska-Bia ej 1991, Piekar
l skich 1994, Skoczowa 1995, ywca 1995, om y 1995, Ma opolski 1996,

La Serena (Chile) 1996, Warszawy 1996, Bia egostoku 1996, Krosna 1996,
Nowego Targu 1996, Limanowej 1996, Sanoka 1996, Siedlec 1996,
Sandomierza 1997, Drawska Pomorskiego 1997, Lublina 1997, Dukli 1997,
Wroc awia 1997, Wierzchos awic 1997, Legnicy 1997, Poznania 1997,
Radzymina 1997, Torunia 1998, Pszowa 1998, Rzeszowa 1998, Augustowa
1998, Bydgoszczy 1998, Chojnic 1998, Wieliczki 1998, Kazimierza Dolnego
1998, Kalwarii Zebrzydowskiej 1998, Mi ska Mazowieckiego 1999, Ska y
1999, Zamo cia 1999, Elbl ga 1999, Województwa Podlaskiego 1999, Konina
1999, Pabianic 1999, Dydni 1999, Rzymu 2002, Kielc 2003, Koszalina 2004.
Doktor honoris causa: Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji 1977,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1983, Uniwersytetu Jagiello skiego w
Krakowie 1983, Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie
2002, Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu 2004. Uhonorowany
wieloma odznaczeniami i medalami, m.in.: Medalem za Poezj  1979, Krzy em
Armii Krajowej 1979, Z otym Medalem Skarbu Narodowego 1979, Z otym
Krzy em Orderu Virtuti Civili I klasy 1983, Orderem U miechu 1984, Odznak
Batalionu „Parasol” 1984, Krzy em Zas ugi Podziemia 1985, Order
Jasnogórskiej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej 1988, Z ota Odznaka
Honorowego Sapera 1988, odznaka „Za zas ugi dla Orawy” 1991, odznaka
honorowa Zwi zku Inwalidów Wojennych RP, Z ota Odznaka Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Jagiello skiego 1992, Order Or a Bia ego 1993,
Legia Honorowa Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1993, Cracoviae Merenti
1993, Krzy  Zrzeszenia WiN 1994, Medal Uniwersytetu Opolskiego 1994,
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Medal Honorowy Mazurka D browskiego 1995, Medal Niezale nego
samorz dnego Zwi zku Zawodowego Policjantów 1995, Medal Akademii
Medycznej w odzi, Diamentowa Odznaka Cracovii 1996, Krzy  Wi nia
Politycznego 1996, Krzy  Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych
1996, Z ote Serce 1996, Krzy  Harcerski 1996, Krzy em Komandorskim
z Gwiazd  Orderu w. Brygidy 1996,Order M cze stwa i Zwyci stwa dla
Represjonowanych za Walk  o Polsk  Woln  i sprawiedliw  1997, Krzy
Sybiraków 1997, Order Przyjaznych Serc Zwi zku S deczan 1998, Medal FAO
1998, Medal Fundacji W adys awa Reymonta 1998, Medal Wojsk Rakietowych
i Artylerii 1998, Medal Divites Misericordia Caritas Cracoviensis 1998, Z oty
Krzy  z Mieczami 1999, Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 1999,
Medal Zwi zku Ochotniczych Stra y Po arnych RP, Medal Tolerancji Fundacji
im. Ludwika Zamenhofa 1999, Honorowa Odznaka Bitwy Warszawskiej 1999,
Medal Scholae Amicis Zamoiscii 1999, Medal skrzyd a Pu awskiego 1999,
Medal Fundacji „Prometeusz” 1999, Z oty Medal „Polonia Semper Fidelis”
1999, Medal wi tego Izydora Oracza 1999. Cz onek honorowy, m.in.:
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 1981, Towarzystwa
Mi o ników Ziemi Wadowickiej 1983, Klubu Inteligencji Katolickiej 1985,
Zwi zku Legionistów Polskich 1988, Klubu Polskiego w Atenach 1989,
Zwi zku Podhalan 1993, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego 1995,
Stowarzyszenia Rodzin Je ców Internowanych w Obozach: Kozielsk,
Starobielsk, Ostaszków 1996, Stowarzyszenia Pomocników Maria skich 1996,
Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych 1997, Stowarzyszenia Polskich
Prawników Katolickich 1997, Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników
1999, Polskiej Akademii Umiej tno ci 1999, Ligi Krajowej 1999,
Stowarzyszenia Mi o ników Turystyki Regionalnej Suwa ki 1999, Klubu
Sportrowego FC Barcelona 1999. W zwi zku z pontyfikatem Jana Paw a II
powsta o na ca ym wiecie wiele instytucji naukowych, o wiatowych
i charytatywnych, budowli i obiektów m.in.: fundacje (Holandia, Polska,
Watykan, USA, W ochy); szpitale (Armenia, Gruzja, Polska); instytucje
charytatywne (Bangladesz, Kanada, Niemcy, Polska, Rwanda, Szwajcaria, USA,
Watykan, W ochy); instytucje i obiekty kulturalne (Australia, Brazylia, Chile,
Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Nikaragua, Polska, Portugal;ia, USA,
Wielka Brytania, W ochy, Wenezuela); instytucje naukowe (Brazylia, Indie,
Irlandia, Kolumbia, Polska, USA, Wenezuela, W ochy); stowarzyszenia
(Austria, Belgia, Holandia, Kamerun, Niemcy, Paragwaj, Polska, USA, Wielka
Brytania, Watykan, W ochy); budowle i obiekty (Brazylia, Nikaragua, Polska,
Portugalia, USA); aule (Australia, Francja, Hiszpania, Malta, Polska, USA,
W ochy); szko y (Australia, Kanada, Litwa, Norwegia, Polska, Republika
Po udniowej Afryki, USA). W Polsce liczne szlaki turystyczne nosz  imi  Ojca

wi tego, m.in.: Szlak Jana Paw a II do Doliny Jarz bczej 1983; Szlak
kajakowy im. Ks. Kard. Karola Wojty y – Drawsko Pomorskie; Szlak
turystyczny im. Jana Paw a II – Kalwaria Pac awska 1991;Szlak turystyczny im.
Jana Paw a II – Beskid S decki 1999; Szlak papieski – ze Skawicy przez Hal
Krupow  i pasmo Policy na prze cz Krowiarki. Ostatnie spotkanie Jana Paw a
II z wiernymi odby o si  30 marca 2005. Ojciec wi ty na chwil  ukaza  si
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w swym oknie. By  papie em przez 26 lat, 5 miesi cy i 16 dni. W pogrzebie
Jana Paw a II w dniu 8 kwietnia 2005 wzi o udzia : ok. 60 obecnych i by ych
szefów i wiceszefów pa stw (m.in. prezydenci: George Bush, Bill Clinton,
Jacques Chirac, Wiktor Juszczenko, Mohammad Chatami, Vincente Fox, Horsa
Koehler, Robert Mugabe, Lech Wa sa, Aleksander Kwa niewski); ok. 30
premierów i wicepremierów (m.in. Silvio Berlusconi, Tony Blair, Jose Zapatero,
Marek Belka); kilkunastu cz onków rodów królewskich i ksi cych (m.in.
ksi e Karol, król Juan Carlos); ok. 200 oficjalnych delegacji; kilka tysi cy
arcybiskupów, biskupów, pra atów, opatów zgromadze  zakonnych
i hierarchów Ko cio ów wschodnich; 4-5 milionów osób (a przed telewizorami
miliardy wiernych). Liturgi  pod przewodnictwem kardyna a Josepha
Ratzingera koncelebrowa o ok. 200 kardyna ów i patriarchów katolickich
Ko cio ów wschodnich. Po zako czeniu nabo e stwa a obnego, w asy cie
tylko duchownych z najbli szego otoczenia, papie  zosta  pochowany
w podziemiach bazyliki w. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII,
beatyfikowanego w 2000 r. Prosty grobowiec o g boko ci 1,7 m, przykryty
marmurow  p yt  z napisem "Ioannes Paulus II 16 X 1978 - 2 IV 2005", jest
spe nieniem zapisu z testamentu, który mówi  o "prostym grobie w ziemi".
Grobowiec Jana Paw a II znajduje w krypcie w pobli u miejsca, gdzie wed ug
tradycji znajduje si  grobowiec w. Piotra. Jana Paw a II okre lano jako
wiatowego przywódc  i g ow  Ko cio a. On sam widzia  si  jako wiadka

w Chrystusie. Zawsze podkre la , e Ko ció  nie powinien nigdy narzuca
cz owiekowi swojej woli, bo jego g ówn  misj  powinno by  ukazywanie
prawdy. Przez 27 lat pontyfikatu d wiga  na barkach ci ar historii i sam pisa
jej nowy, wa ny rozdzia . Przeszed  do historii jako jeden z najwi kszych
papie y wszech czasów.

Boles aw Kominek, ur. 23 grudnia 1903 r. w Radlinie k. Rybnika, zm.
10 marca 1974 r. we Wroc awiu. Po studiach w Instytucie Katolickim w Pary u
pracowa  w kurii diecezjalnej oraz jako sekretarz Akcji Katolickiej
w Katowicach. W czasie drugiej wojny wiatowej by  pe nomocnikiem rz du
londy skiego ds. ko cielno-spo ecznych na terenie l ska oraz prowadzi  akcj
charytatywn  na rzecz wi niów w niemieckich obozach koncentracyjnych.
W 1945 r. zosta  mianowany administratorem apostolskim w Opolu (usuni ty ze
stanowiska przez w adze PRL w 1951 r.), a w 1951 r. otrzyma  od Piusa XII
nominacj  na biskupa wroc awskiego, lecz z uwagi na ówczesna sytuacje
w Polsce, akt ten nie zosta  og oszony, a przyj cie wiece  sakry odby o si
potajemnie. Po ratyfikowaniu uk adów warszawskich zosta  w 1972 r.
arcybiskupem metropolit  wroc awskim. W rok pó niej papie  Pawe  VI
wyniós  go do godno ci kardyna a-prezbitera tytu u Sanctae Crucis in
Hierusalem. Po o y  du e zas ugi dla rozwoju polskiego ycia religijnego na
l sku.

Boles aw Jan Filipiak, ur. 1 wrze nia 1901 r. we wsi O nieszczewko
na Kujawach, zm. 12 pa dziernika 1978 r. w Poznaniu. Studia filozoficzno-
teologiczne odby  w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu,
a prawnicze zako czone doktoratem obojga praw w Institutum Utrisque Iuris
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w Rzymie. W latach 1935-1945 by  kapelanem kardyna a Augusta Hlonda
(przebywa  z nim w Rzymie, Pary u i Niemczech; aresztowany w 1944 r. przez
gestapo w opactwie Hautecombe zosta  przewieziony do Pary a, a nast pnie
wi ziony do kwietnia 1945 w Bar-le-Duc w Lotaryngii i Wiedenbrüch
w Westfalii). W maju 1976 r. przyj  wiecenia sakry (arcybiskup tytularny
Plestii Umbryjskiej), a w dziesi  dni pó niej kreowany kardyna em (ko ció
tytularny: bazylika w. Jana Bosko). W latach 1947-1977 pracowa  jako audytor
Roty Rzymskiej (od 1967 r. dziekan Trybuna u Roty Rzymskiej). Nast pnie
pe ni  wiele wysokich funkcji w Watykanie, m.in. konsultora w Kongregacji
Sakramentów i Kongregacji Kleru, s dziego w trybunale odwo awczym
Pa stwa Watyka skiego, eksperta Trybuna u Administracyjnego Soboru
Watyka skiego II; prezesa w trybunale odwo awczym Pa stwa Watyka skiego;
dyrektora Studium Rotalnego.

W okresie pontyfikatu Jana Paw a II nast pi o przywrócenie wi kszej
rangi Kolegium Kardynalskiemu w yciu i pos udze Ko cio a powszechnego.
W ród licznej grupy nowokreowanych purpuratów znale li si  równie  rodacy
Ojca wi tego. Jan Pawe  II wyniós  do godno ci kardynalskiej: biskupa
tytularnego Serty W adys awa Rubina, prymasa Polski Józefa Glempa,
arcybiskupa krakowskiego Franciszka Macharskiego, arcybiskupa
wroc awskiego Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa tytularnego Thenae
Andrzeja Deskura, arcybiskupa mi sko-mohylewskiego Kazimierza wi tka,
biskupa tytularnego Diospoli Adama Koz owieckiego, arcybiskupa lwowskiego
Mariana Jaworskiego, arcybiskupa tytularnego Agropoli Zenona
Grocholewskiego oraz ks. prof. Stanis awa Nagyego, kap ana Zgromadzenia
Ksi y Naj wi tszego Serca Jezusowego. Nale y równie  wspomnie , e
w okresie „polskiego” pontyfikatu purpur  kardynalsk  otrzymali arcybiskupi
ameryka scy polskiego pochodzenia: Edmund Szoka i Adam Maida, a wcze niej
Jan Król, kreowany kardyna em przez papie a Paw a VI.

W adys aw Rubin, ur. 20 wrze nia 1917 r. w Trokach k. Zbara a, zm.
28 listopada 1990 r. w Rzymie. Po uko czeniu Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego we Lwowie kontynuowa  studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Lwowskiego, Uniwersytecie w. Józefa w Bejrucie oraz na Uniwersytecie
Gregoria skim w Rzymie zako czone doktoratem z prawa. Uczestnik kampanii
wrze niowej 1939 r., jako o nierz 54. Pu ku Piechoty, a nast pnie cz onek
Zwi zku Walki Zbrojnej we Lwowie; wi zie  sowieckich agrów 1940-1941;
podchor y Armii Polskiej w ZSRR 1941-1942; duszpasterz Polaków we
W oszech 1953-1958; kapelan sieroci ca w Lido dei Pini 1958 r.; rektor
Kolegium Polskiego w Rzymie 1959-1964; rektor ko cio a polskiego
i hospicjum w. Stanis awa w Rzymie 1964. W 1964 r. przyj  wi cenia sakry
(biskup tytularny Serty i sufragan gnie nie ski), a w 1979 r. Jan Pawe  II
wyniós  go do godno ci kardyna a-diakona tytu u Santa Maria in via Lata.
Cz onek: Kongregacji dla Ko cio ów Wschodnich, Kongregacji Doktryny
Wiary, Kongregacji Zakonów i Instytutów wieckich, Kongregacji
Ewangelizacji Narodów, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Kongregacji



132

Wychowania Katolickiego, Najwy szego Trybuna u Sygnatury Apostolskiej,
Komisji Reformy Prawa Kanonicznego, Komisji Kodeksu i Prawa Ko cio ów
Wschodnich. Prefekt Kongregacji dla Ko cio ów Wschodnich 1980-1984.

Józef Glemp, ur. 18 grudnia 1929 r. w Inowroc awiu. Studiowa
w seminariach w Gnie nie i Poznaniu, a nast pnie na Uniwersytecie
Latera skim i Uniwersytecie Gregoria skim w Rzymie. W latach 1967-1979,
m.in. notariusz w kurii metropolitalnej w Gnie nie i referent w Sekretariacie
Prymasa Polski. W 1979 r. mianowany biskupem warmi skim, a w 1981 r.
arcybiskupem metropolit  gnie nie skim i warszawskim. Kreowany
kardyna em-prezbiterem tytu u Sanctae Mariae trans Tiberim przez Jana Paw a
II w 1983 r. Przewodnicz cy Konferencji Episkopatu Polski, opiekun
duszpasterstwa polonijnego. Ordynariusz na teren Polski dla Ko cio ów
obrz dku greckokatolickiego i ormia skiego. Po rozwi zaniu w 1992 r. unii
personalnej archidiecezji gnie nie skiej i warszawskiej zwolniony z funkcji
arcybiskupa gnie nie skiego z zachowaniem tytu u prymasa Polski. Cz onek,
m.in.: watyka skiej Kongregacji dla Ko cio ów Wschodnich, Papieskiej Rady
„Iustitia et Pax”, Papieskiej Rady ds. Kultury. Adwokat Roty Rzymskiej. Autor
licznych publikacji. Doktor honoris causa, m.in. Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie, Villanova University (USA), Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, University of Santo Tomas w Manili, Università degli Studi di
Bari (W ochy), Seton Hall University w South Orange (USA), Szko y G ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Loyola University of Chicago (USA).

Franciszek Macharski, ur. 20 maja 1927 r. w Krakowie. Studia
wy sze odby  w Seminarium Duchownym w Krakowie, na Uniwersytecie
Jagiello skim oraz specjalistyczne we Fryburgu Szwajcarskim zako czone
doktoratem. W latach 1950-1979, m.in.: profesor teologii pastoralnej na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, adiunkt w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, rektor krakowskiego Seminarium Duchownego.
W 1978 r. prekonizowany arcybiskupem metrololit  krakowskim (funkcj  pe ni
do 2005 r.), a w 1979 r. mianowany przez Jana Paw a II kardyna em-
prezbiterem tytu u Sancti Joannis ante Portam Latinam. Wiceprzewodnicz cy
Konferencji Episkopatu Polski 1979-1994. Cz onek, m.in. Kongregacji ds.
Duchowie stwa, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Kongregacji
Biskupów, Kongregacji ds. Instytutów ycia Konsekrowanego i Stowarzysze

ycia Apostolskiego. Radca II Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
Doktor honoris causa, m.in.: Fu Jen Catholic University (Taiwan), Adamson
University (Filipiny), Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie.

Henryk Roman Gulbinowicz, ur. 17 pa dziernika 1928 r.
w Szukiszkach na Wile szczy nie. Studiowa  w Wilnie, Bia ymstoku
i w Lublinie (doktorat). W latach 1956-1970, m.in. profesor i rektor Seminarium
Duchownego w Olsztynie. W 1970 r. mianowany biskupem tytularnym Acci
i administratorem apostolskim cz ci archidiecezji wile skiej w granicach
Polski z siedzib  w Bia ymstoku, a w 1976 r. arcybiskupem metropolit
wroc awskim (funkcj  pe ni  do 2004 r.). Podniesiony przez Jana Paw a II do
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godno ci kardyna a-prezbitera tytu u Concezione di Maria a Grottarosa w 1985
r. Cz onek: Kongregacji Ewangelizacji Narodów, Kongregacji ds.
Duchowie stwa, Kongregacji Ko cio ów Wschodnich. Doktor honoris causa
Papieskiego Takultetu Teologicznego we Wroc awiu.

Andrzej Maria Deskur, ur. 29 lutego 1924 r. w Sancygniowie (woj.
kieleckie).Studia prawnicze uko czy  w systemie tajnego nauczania na
Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie, a nast pnie studia teologiczne:
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Krakowie i na Uniwersytecie
Fryburskim oraz w Ko cielnej Akademii Szlacheckiej w Rzymie. W latach
1950-1974 by  m.in. przewodnicz cym Papieskiej Komisji ds. Kinematografii
i Radia, cz onkiem komisji soborowej przygotowuj cej dokument o rodkach
masowego przekazu spo ecznego, teologiem Soboru Powszechnego;
sekretarzem Papieskiej Komisji rodków Przekazu Spo ecznego. W 1974 r.
mianowany biskupem tytularnym Thenae, w 1980 r. arcybiskupem, a w 1985 r.
kreowany przez Jana Paw a II kardyna em-diakonem tytu u Sanctae Caesarei in
Palatio. Inicjator pierwszej transmisji religijnej przy pomocy sztucznych
satelitów oraz stacji nadawczej „Radio Veritas” transmituj cej audycje do Azji
i Oceanii. Honorowy przewodnicz cy Papieskiej Komisji rodków Przekazu
Spo ecznego. Od 1978 r. sparali owany, yje na wózku inwalidzkim.

Kazimierz wi tek; ur. 21 pa dziernika 1914 r. w miejscowo ci Valga
(Estonia). Studia uko czy  w Wy szym Seminarium Duchownym w Pi sku. W
latach 1919–1922 deportowany wraz z matk  i bratem na Syberi . W czasie
okupacji sowieckiej bra  udzia  w pracy konspiracyjnej i nale a  do organizacji
„Orze  Bia y”. W kwietniu 1941 r. aresztowany przez KGB i osadzony w celi
mierci brzeskiego wi zienia (uwolniony po wybuchu wojny niemiecko-

sowieckiej). W 1944 r. ponownie aresztowany i po pi ciomiesi cznym ledztwie
skazany na 10 lat przymusowej pracy na Syberii (m.in. wi ziony w Workucie
i Intie). Zwolniony z obozu 1954 r. Proboszcz parafii katedralnej w Pi sku
1954-1991. W 1991 r. mianowany arcybiskupem mi sko-mohylewskim
i administratorem apostolskim diecezji pi skiej, a w 1994 r. kreowany
kardyna em tytu u Sancti Gerardi Maiella. Przewodnicz cy Konferencji
Biskupów Katolickich Bia orusi 1999-. Od czasu powstania suwerennej
Bia orusi po wi ca szczególn  uwag  reorganizacji i umocnieniu struktur
Ko cio a, odbudowie ko cio ów i formacji kap anów.

Adam Koz owiecki, kap an Towarzystwa Jezusowego (jezuita); ur. 1
kwietnia 1911 r. w Hucie Komorowskiej (woj. lwowskie), zm. 28 wrze nia 2007
r. w Lusace (Zambia). Uko czy  Wydzia  Filozoficzny Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie i Wydzia  Teologiczny Towarzystwa Jezusowego
„Bobolanum” w Lublinie. Po wybuchu drugiej wojny wiatowej aresztowany
przez gestapo i wi ziony w Krakowie 1939-1940, w Wi niczu ko o Bochni 1940
r., a nast pnie w obozach koncentracyjnych w O wi cimiu 1940 r. i w Dachau
1940-1945. Wychowawca m odzie y w konwikcie Zak adu Naukowo-
Wychowawczego wi tego Józefa w Chyrowie 1933-1934; duszpasterz,
prze o ony domu zakonnego i organizator szkolnictwa w regionie Kasisi
(Pó nocna Rodezja, obecnie Zambia) 1946-1950; administrator apostolski
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wikariatu Lusaki 1950-1955. W 1955 r. mianowany biskupem tytularnym
Diospoli, w 1959 r. arcybiskupem metropolit  Lusaki, a w 1998 kreowany
kardyna em tytu u S. Andrea al Quirinali. Misjonarz w: Chingombe 1979-1972,
Mumbwa 1973-1974, Chikuni 1974-1975, Chilalantambo 1975-1976,
Chingombe 1976-1989, Lusace 1989-1990, Mulungushi 1991-1992, Mpunde
1993-1998. W 1969 r. na w asn  pro b  zwolniony z urz du arcybiskupa-
metropolity, aby ust pi  miejsca hierarsze afryka skiemu. Doktor honoris causa
Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie

Marian Jaworski, ur. 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. Studia
teologiczne w Wy szym Seminarium Duchownym w Kalwarii Zebrzydowskiej
i na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie; studia doktoranckie na
Uniwersytecie Jagiello skim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; habilitacja
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1950-1984, m.in.
profesor zwyczajny Papieskiego Wydzia u Teologicznego w Krakowie; rektor
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1984 r. mianowany
biskupem tytularnym Lambesi i administratorem apostolskim w Lubaczowie,
a w 1991 r. arcybiskupem metropolit  lwowskim. Mianowany przez Jana Paw a
kardyna em in pectore w 1998 r., kreowany (ko ció  tytularny: s. Sixti) w 2001
r. Cz onek: Kongregacji ds. Duchowie stwa, Papieskiej Rady ds. Rodziny.
Autor licznych monografii, studiów, rozpraw i artyku ów naukowych oraz
podr czników. Doktor honoris causa Ruhr-Universität w Bochum (Niemcy).

Zenon Grocholewski, ur. 11 pa dziernika 1939 r. w Bródkach k.
Nowego Tomy la. uko czy  studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim
Seminarium Duchownym w Poznaniu, a nast pnie studia prawnicze na
Papieskim Uniwersytecie Gregoria skim w Rzymie (zako czone pracami:
licencjack  1968 r. i doktorsk  1972 r., za które otrzyma  z ote medale
przyznawane dla najlepszego studenta danego wydzia u) oraz uzyska  dyplom
Adwokata Rotalnego. W latach 1963-1982, m.in.: sekretarz, a nast pnie prefekt
Najwy szego Trybuna u Sygnatury Apostolskiej. W 1982 mianowany biskupem
tytularnym Agropoli, a w 1991 r. arcybiskupem. Kreowany przez Jana Paw a II
kardyna em tytu u S. Nicolai in Carcere w 2001. Prezes S du Kasacyjnego
Pa stwa Watyka skiego 1998-1999; prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej
1999-; cz onek Najwy szego Trybuna u Sygnatury Apostolskiej 2006-. Jako
prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej jest równie  od 1999 r. wielkim
kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoria skiego i po czonego z nim
Papieskiego Instytutu Biblijnego, Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej,
Papieskiego Instytutu Archeologii Chrze cija skiej, Papieskiego Instytutu
Studiów Arabskich i Islamistyki; sprawuje tak e patronat nad Wydzia em
Literatury Chrze cija skiej i Klasycznej na Papieskim Uniwersytecie
Salezja skim. Cz onek, m.in.: Kongregacji Biskupów 1999-, Papieskiej Rady do
Interpretacji Tekstów Legislacyjnych 2000-, Kongregacji Doktryny Wiary 2001-
. Przewodnicz cy Komisji Adwokatów Stolicy Apostolskiej i Adwokatów przy
Kurii Rzymskiej 1988-. Obywatel honorowy miast: Trenton, Pricenton (USA),
Agropoli (W ochy), Lewocza (S owacja). Doktor honoris causa: Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
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uniwersytetu w Passau, uniwersytetu w Glasgow, uniwersytetu J. A.
Komenskiego w Bratys awie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku.

Stanis aw Nagy, ur. 30 wrze nia 1921 r. w Bieruniu Starym k.
Katowic. Studia wy sze odby  na Uniwersytecie Jagiello skim w Krakowie
i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie nast pnie si  doktoryzowa ,
uzyska  habilitacj , a w 1985 r. nominacj  profesora zwyczajnego. Od 1985 r.
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodnicz cy
Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski ds.
Nauki 1983-1991. Autor wielu prac naukowych i publikacji ksi kowych.
W 2003 r. Jan Pawe  II wyniós  go do godno ci kardynalskiej tytu u S. Maria
della Scala.

Po mierci Ojca wi tego Jana Paw a II w trwaj cym obecnie
pontyfikacie Benedykta XVI purpur  kardynalsk  otrzyma o trzech Polaków:
arcybiskup metropolita krakowski Stanis aw Dziwisz, arcybiskup
i przewodnicz cy Papieskiej Rady ds. wieckich Stanis aw Ry ko oraz
po miertnie biskup senior koszali sko-ko obrzeski Ignacy Je .

Stanis aw Dziwisz, ur. 27 kwietnia 1939 r. w Rawie Wy nej. Studia
filozoficzno-teologiczne uko czy  w Wy szym Seminarium Duchownym
w Krakowie, studia w zakresie historii liturgii w Metropolitalnym Studium
Liturgicznym w Krakowie a doktorat z teologii uzyska  w Papieskim Wydziale
Teologicznym w Krakowie. W latach 1978-2005 by  osobistym sekretarzem
Ojca wi tego Jana Paw a II oraz w latach 1998-2005 drugim prefektem
Prefektury Domu Papieskiego. W 1998 r. mianowany biskupem tytularnym San
Leone, w 2003 r. arcybiskupem, a w 2005 r. metropolit  krakowskim. Kreowany
przez papie a Benedykta XVI kardyna em-prezbiterem tytu u Santa Maria del
Pololo w 2006 r. Autor artyku ów i publikacji ksi kowych oraz redaktor 21
tomów tekstów papieskich wydanych w j zyku polskim. Doktor honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Stanis aw Ry ko, ur. 4 lipca 1945 r. w Andrychowie. Uko czy  studia
teologiczne w Krakowie, a nast pnie na Uniwersytecie Gregoria skim
w Rzymie, gdzie uzyska  doktorat z nauk spo ecznych. W latach 1978-1987
wyk ada  teologi  pastoraln  i socjologi  w Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. Od 1987 r. pracuje w Watykanie. Kierownik biura Sekcji
M odzie owej Papieskiej Rady ds. wieckich 1987-1992; pracownik sekcji
polskiej w Sekretariacie Stanu 1992-1995. W 1995 r. mianowany biskupem
tytularnym Novica i sekretarzem Papieskiej Rady ds. wieckich, a w 2003 r.
arcybiskupem i przewodnicz cym. Kreowany kardyna em tytu u S. Cuore di
Cristo Re przez papie a Benedykta XVI w 2007 r. W 2005 r. by  organizatorem

wiatowego Dnia M odzie y w Kolonii.

Ignacy Je , ur. 31 lipca 1914 r. w Radomy lu Wielkim, zm. 16
pa dziernika 2007 r. w Rzymie. Uko czy  studia na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Jagiello skiego w Krakowie. W czasie drugiej wojny wiatowej
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wi zie  niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. W latach 1946-1960
pracowa  jako katecheta i dyrektor Gimnazjum Katolickiego w Katowicach oraz
rektor Ni szego Seminarium Duchownego. W 1960 r. mianowany biskupem
pomocniczym gorzowskim, ze stolic  tytularn  Alabe Martina, a w 1972 r.
pierwszym biskupem ordynariuszem nowej diecezji koszali sko-ko obrzeskiej.
W 1992 r. przeniesiony w stan spoczynku. Kreowany po miertnie kardyna em
przez papie a Benedykta XVI w 2007 r.

Ko cz c ten krótki szkic ogólnie obrazuj cy sylwetki polskich
purpuratów nale y wspomnie , ze w okresie schizmy na Soborze Bazylejskim w
latach 1439-1449, tytu y kardynalskie od antypapie a Feliksa V otrzymali
w 1440 r. arcybiskup gnie nie ski Wincenty Kot i biskup trydencki Aleksander
oraz prawdopodobnie biskup nominat kujawski Miko aj Lasocki.

W ponad 1000.letniej historii naszego Ko cio a liczba polskich
kardyna ów jest liczb  zaiste skromn . Przyczyn tego nale y dopatrywa  si
zarówno w wewn trznej polityce pa stwa polskiego (obawa królów przed
zagro eniem równo ci szlacheckiej i sporami o ustalony od wieków porz dek
starsze stwa), jak równie  w stosunku Stolicy Apostolskiej do spraw polskich
w kontek cie polityki mi dzynarodowej, szczególnie w ostatnich dwóch
stuleciach.
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Sebastian Pi tkowski

RADOMSCY OJCOWIE BERNARDYNI W OBOZIE
KONCENTRACYJNYM AUSCHWITZ (PRZYCZYNEK DO HISTORII

KONWENTU)

Pomimo up ywu kilkudziesi ciu lat od zako czenia drugiej wojny
wiatowej, w bardzo bogatej historiografii tego tragicznego okresu istnieje wci

wiele tematów, które nie doczeka y si  dotychczas bli szego zainteresowania ze
strony historyków. W odniesieniu do centralnych ziem polskich, obj tych
w okresie okupacji niemieckiej granicami Generalnego Gubernatorstwa, nale
do nich m.in. szeroko rozumiane dzieje Ko cio a katolickiego, zw aszcza na
poziomie poszczególnych parafii i domów zakonnych1. Do miejsc wpisanych
bardzo mocno w lokaln  histori , w przypadku których niedostatek wiedzy
o latach 1939-1945 jest zauwa alny bardzo silnie, nale y m.in. klasztor OO.
Bernardynów w Radomiu wraz z ko cio em p.w. w. Katarzyny
Aleksandryjskiej2.

Przypomnijmy, i  w po owie lat sze dziesi tych XIX w. OO.
Bernardyni zostali zmuszeni do opuszczenia Radomia, co by o przejawem
represji rosyjskich w adz za bardzo aktywny udzia  miejscowych zakonników w
powstaniu styczniowym. Chocia  starania o odzyskanie klasztoru,

1  Wiele interesuj cych w tków tej problematyki omawia np. ks. J. Zwi zek, ycie codzienne
kap anów diecezji cz stochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, w: Duchowie stwo polskie
w latach niepodleg o ci 1918-1939 i w okresie II wojny wiatowej, red. J. Gapys, Mieczys aw B.
Markowski, Kielce 2006, s. 333-369. Brak jest niestety podobnych prac dotycz cych diecezji
kieleckiej i sandomierskiej, które w okresie okupacji le a y – wraz z cz ci  diecezji
cz stochowskiej – w granicach dystryktu radomskiego.

2  Najwa niejszym opracowaniem syntetycznym dotycz cym historii radomskiego klasztoru jest -
pozostaj ca w formie maszynopisu – praca K. Grudzi skiego, Klasztor OO. Bernardynów w
Radomiu 1468-1968, Kraków 1968 (mps w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu).
Spo ród opracowa  og oszonych drukiem, koncentruj cych si  na okresie staropolskim i dobie
nowo ytnej oraz walorach architektonicznych ko cio a i obiektów klasztornych, wymieni
nale y studia o. A.E. Obru nika, Zespó  ko cio a i klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu,
„Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, T. 39: 2004, z. 1-4, s. 109-128;
E. Orzechowskiej, Radomscy bernardyni w dobie powstania styczniowego, Radom 2008; A.
Sie czak, Biblioteka bernardynów radomskich w wietle inwentarzy z 1865 roku, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Ko cielne”, T. 76: 2001, s. 269-285; E. Kosakowskiego, Konserwacja
ceglanych elewacji klasztoru i ko cio a OO. Bernardynów w Radomiu, „Rocznik Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków”, T. 1: 2006, s. 85-92.



138

administrowanego przez w adze diecezji sandomierskiej, by y podejmowane ju
w okresie zaborów, sprzeciwia a si  im skutecznie postawa carskich urz dników,
nie chc cych wyda  zgody na funkcjonowanie konwentu w mie cie
posiadaj cym status stolicy guberni. Szans  na powrót OO. Bernardynów do
Radomia stworzy o dopiero odzyskanie przez Polsk  niepodleg o ci. Bardzo
du e znaczenie odegra a tutaj wola mieszka ców miasta, którzy w latach
dwudziestych zwracali si  kilkakrotnie do biskupa diecezji sandomierskiej
z pro b  o pomoc w tej sprawie. Dobra wola wyra ana przez wiele rodowisk nie
mog a jednak zniwelowa  ogromnego problemu, jakim by a niemo no
zgromadzenia rodków finansowych pozwalaj cych na remont zrujnowanych
obiektów klasztornych i ko cio a. Trudno ci te przezwyci ono dopiero
w nast pnej dekadzie, dzi ki czemu latem 1936 r. dosz o do oficjalnego przej cia
kompleksu klasztornego przez zakonników (w maj cych wówczas miejsce
uroczysto ciach religijnych wzi o udzia  kilkana cie tysi cy osób)3.

Jak wskazuj  dokumenty, radomski konwent przetrwa  tragiczne dni
wrze nia 1939 r. bez strat ludzkich i materialnych. Wkroczenie do miasta wojsk
niemieckich otworzy o dla zakonników trudny okres, w którym musieli oni
podporz dkowa  swe ycie i dzia alno  duszpastersk  realiom, narzuconym
Ko cio owi katolickiemu przez okupantów. Powa nym ciosem dla klasztoru by a
– podj ta prawdopodobnie w 1940 r. – decyzja okupacyjnych w adz o stworzeniu
w jednym z budynków gospodarczych u ytkowanych dotychczas przez
zakonników lokalu gastronomicznego o nazwie „Klosterkeller” (niem. piwnica
klasztorna), przeznaczonego dla niemieckich urz dników, policjantów
i o nierzy. Chocia  zwi zana z tym faktem sta a obecno  na terenie klasztoru
przedstawicieli okupacyjnego aparatu w adzy by a z pewno ci  faktem bardzo
k opotliwym dla OO. Bernardynów, umacniali oni nieustannie sw  obecno
w yciu miasta. Jak wynika z informacji zamieszczanej na amach oficjalnej
prasy, ko ció  p.w. w. Katarzyny sta  si  szybko jedn  z najch tniej
odwiedzanych przez radomian wi ty , co zauwa alne by o zw aszcza podczas
uroczystych nabo e stw, ozdabianych pie niami maryjnymi wykonywanymi
przez zakonników4.

Mo na przypuszcza , e ju  w pocz tkach okupacji omawiany konwent
znalaz  si  pod baczn  obserwacj  funkcjonariuszy niemieckiej policji
bezpiecze stwa (Sicherheitspolizei – Sipo), staraj cych si  zwalcza  wszelkie
przejawy antyniemieckiego oporu ze strony ludno ci polskiej. Jak wskazuj  –
zachowane niestety w stopniu wysoce niekompletnym – dokumenty, gestapo
podejrzewa o, i  dzia alno  patriotyczna zakonników mo e przejawia  si

3  P. A. Tusi ski, Katolicy w Radomiu w latach 1918-1939. Organizacja kultu i najwa niejsze
przejawy ycia religijnego, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 43:
2009, z. 4, s. 52-53.

4 Ko cio y radomskie by y przepe nione na wieczornych nabo e stwach ró a cowych, „Dziennik
Radomski”, 1940, nr 207, s. 3.
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w trzech podstawowych formach: udzielaniu schronienia, noclegu itp. cz onkom
konspiracji pe ni cym np. funkcje kurierów, kolporta u ulotek i podziemnej
prasy, a tak e umieszczaniu w kazaniach wyg aszanych dla wiernych tre ci
o charakterze niepodleg o ciowym. Poniewa  Niemcy nie mieli mo liwo ci
uzyskiwania informacji o yciu wewn trznym konwentu ze róde
agenturalnych, mogli skupi  si  jedynie na obserwacji przebiegu odbywanych
w ko ciele p.w. w. Katarzyny uroczysto ci religijnych, co zapewne czynili
wspó pracuj cy z okupantami konfidenci. Nic nie wskazuje jednak, aby
obserwacje te pozwoli y policji na uzyskanie materia ów wiadcz cych
o wspó pracy zakonników z ruchem oporu.

Prze omem w okupacyjnej historii radomskiego konwentu OO.
Bernardynów okaza  si  dzie  14 lipca 1942 r. Wówczas to funkcjonariusze Sipo
aresztowali i osadzili w wi zieniu radomskim dwóch zakonników: o. Anzelma
(Franciszek Czy ) i o. Rajmunda (Karola Radzi ta), a tak e ich znajomego
mieszka ca Radomia, dziewi tnastoletniego Janusza Pertkiewicza. Powodem
aresztowania wymienionych by o udzielenie przez nich pomocy nieznanemu
z imienia i nazwiska Francuzowi, okre lanemu w dokumentach wymiennie jako
„jeniec” b d  te  „dezerter”. Poniewa  w Radomiu i okolicach miasta nie
wi ziono je ców uj tych przez Wehrmacht w czasie walk toczonych na froncie
zachodnim mo na domniemywa , e zbieg by  o nierzem Legionu Ochotników
Francuskich przeciw Bolszewizmowi (fr. Légion des volontaires français contre
le bolchevisme – LVF) – kolaboracyjnej formacji walcz cej u boku Niemiec,
której pododdzia y przechodzi y intensywne szkolenie przed wys aniem na front
wschodni na podradomskim poligonie Kruszyna. Nie wiadomo niestety w jakich
okoliczno ciach o nierz zwróci  si  do zakonników o pomoc i na czym mia a
ona polega . Mo emy jedynie przypuszcza , e zbiegowi udzielono noclegu,
a mo e równie  jakiego  wsparcia materialnego. Kiedy zosta  on uj ty przez
Niemców ujawni  im dane osób, które okaza y mu yczliwo . Obaj wspomniani
zakonnicy oraz ich wspó pracownik stan li wkrótce przed niemieckim s dem,
który skaza  ich prawdopodobnie na bezterminowy pobyt w obozie
koncentracyjnym. Transportem z dn. 15 wrze nia 1942 r. deportowano ich do
obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którego ewidencji o. Anzelmowi nadano
numer 63662, a o. Rajmundowi numer 637125.

Omówione wydarzenia sk oni y funkcjonariuszy radomskiej komendy
gestapo do zintensyfikowania dzia a  operacyjnych wobec konwentu. Ich
efektem sta  si  pogl d, i  jest on „central  nielegalnej dzia alno ci”, w któr
zaanga owali si  „rozmaici duchowni znajduj cy si  w klasztorze”6. W ostatnich

5 Ksi ga Pami ci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowo ci
Kielecczyzny 1940-1944, red. F. Piper, I. Strzelecka, O wi cim 2006, s. 827, 829

6  Archiwum Instytutu Pami ci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN Warszawa), Komenda
Policji Bezpiecze stwa Dystryktu Radomskiego w Radomiu (dalej: KdS Radom), 105/122.
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dniach listopada 1942 r. zwrócono si  zatem do komendantury obozu Auschwitz
z wnioskiem o przes uchanie o. Anzelma, o. Rajmunda oraz Janusza
Pertkiewicza na temat ich pracy w konspiracji7. W adze obozowe spe ni y
natychmiast t  „pro b ”. Bezsprzecznie w celu os abienia ducha wi niów na
kilka dni przed rozpocz ciem przes ucha  osadzono ich w bunkrze bloku 11,
stosuj c wobec nich daleko posuni t  przemoc fizyczn  i psychiczn 8. Zapewne
nieprzypadkowo do przeprowadzenia rozmów z wi niami wyznaczony zosta
Gerhard Lachmann – jeden z najokrutniejszych gestapowców s u cych w
obozie o wi cimskim, specjalizuj cy si  w wymuszaniu zezna  przy u yciu
tortur.

Edytowane poni ej protoko y9 przes ucha  wi niów stanowi  unikalne
w skali dystryktu radomskiego wiadectwo dzia alno ci nazistowskich s u b
policyjnych. Chocia  nie wspomniano w nich o zastosowaniu tzw. zaostrzonego
trybu przes ucha  niemal e pewne jest, i  zarówno zakonnicy, jak i Janusz
Pertkiewicz stali si  w ich trakcie ofiarami okrucie stw. Pomimo skrajnie
trudnych warunków obozowych aden z wi niów nie zdecydowa  si
wspomnie  o jakichkolwiek faktach, które mog yby obci y  zarówno jego
towarzyszy, jak i zakonników pe ni cych pos ug  w Radomiu. Warto zwróci
uwag  na zeznania o. Anzelma, dla którego – jako l zaka, którego dwóch braci
s u y o w Wehrmachcie – zadeklarowanie zwi zku z narodowo ci  niemieck
mog o prowadzi  nawet do odzyskania wolno ci. Oparcie si  takiej pokusie
stanowi po dzi  dzie  wymowny dowód wielkiego patriotyzmu i zarazem
wielkiego bohaterstwa.

Jak mo na domniemywa , przes ane do Radomia protoko y przes ucha
ograniczy y bardzo powa nie mo liwo ci gestapo w zakresie dalszego
represjonowania OO. Bernardynów. Chocia  w klasztorze nie przeprowadzono
dalszych aresztowa , Niemcy nie zdecydowali si  te  na zwolnienie z Auschwitz
wi zionych tam zakonników. Ojciec Anzelm zosta  przeniesiony w 1944 r. do
obozu koncentracyjnego Buchenwald, gdzie uda o mu si  doczeka  wyzwolenia.
Ko ca wojny doczeka  równie  o. Rajmund, który przed uwolnieniem przez
oddzia y ameryka skie w Dachau by  wi ziony jeszcze w obozach
koncentracyjnych Gross-Rosen i Sachsenhausen. Janusz Pertkiewicz, którego los
splót  si  ci le z histori  radomskiego konwentu OO. Bernardynów, zosta

Pismo KdS Radom do komendantury obozu koncentracyjnego Auschwitz (dalej: KOA), 23 XI
1942 r., s. 4.

7  Ibidem. Pismo KdS Radom do KOA, 25 XI 1942, s. 5.
8 Ksi ga Pami ci…, s. 818, 820.
9  Ibidem. Protokó  przes uchania o. Franciszka Czy a, 20 XI 1942, s. 6-7; Protokó  przes uchania

o. Karola Radzi ty, 1 XII 1942, s. 9; Protokó  przes uchania Janusza Pertkiewicza, 3 XII 1942, s.
14-15. W niniejszym opracowaniu wykorzystano t umaczenia tych dokumentów na j zyk polski,
stanowi ce cz  materia u dowodowego w procesie Dowódcy SS i Policji Dystryktu
Radomskiego Herberta Böttchera (AIPN Warszawa, S d Okr gowy w Radomiu, 277, s. 209-
214).
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przeniesiony w 1944 r. do obozu Ravensbrück; jego losy pozostaj  po dzi  dzie
nieznane10.

DOKUMENT NR 1

Protokó  przes uchania o. Franciszka Czy a,
obóz koncentracyjny Auschwitz, 30 listopada 1942
( ród o: AIPN Warszawa, SOR, 277, s. 209-210)

Obóz koncentracyjny w Auschwitz
Wydzia  II11

Auschwitz, 30.11.1942

Przes uchanie na pi mie

Przyprowadzony zostaje polski wi zie  w areszcie prewencyjnym Nr
65662 Franciszek CZY , urodz. 10.10.1910 w Wielkiej Wi le (Gross-Weichsel)
pow. pszczy skiego na G[órnym] l sku, rzymski katolik, z zawodu duchowny,
ostatnio zamieszka y w Radomiu, Reischstr[asse] Nr 6/812, a od 15.9.1942
w obozie koncentracyjnym w Auschwitz i, upomniany, aby zeznawa  prawd ,
o wiadcza co nast puje:

Jak ju  wy ej poda em, urodzi em si  na G[órnym] l sku. Moi rodzice
i rodze stwo przyznaj  si  do niemiecko ci; jeden z moich dwóch braci s u y
w wojsku niemieckim. Ucz szcza em cz ciowo do niemieckiej, cz ciowo do
polskiej szko y. Jakkolwiek jestem pochodzenia niemieckiego, to jednak
przyznaj  si  do narodowo ci polskiej. Od dawna czu em si  Polakiem i polsko
mnie poci ga.

Od grudnia 1939 r. by em zakonnikiem w klasztorze w Radomiu.
Poprzednio by em duchownym w klasztorze w Kobylinie, sk d w sierpniu 1939
r. zosta em przeniesiony do Generalnej Guberni. Poza dzia alno ci  jako
duchowny by em jednocze nie nauczycielem pozosta ej braci klasztornej –
g ównie aciny i greki. Na kazaniach nie zajmowa em si  polityk . Zabroniono
mi tego jak najsurowiej zarówno ze strony pozosta ych duchownych, jak
i prze o onego13 oraz biskupa sandomierskiego14. Na spowiedzi w ka dym razie

10 Ksi ga Pami ci…, s. 827-829.
11  W obozie Auschwitz w Wydziale II s u yli funkcjonariusze gestapo.
12  Ulicach eromskiego (w okresie okupacji Reichstrasse) 6/8 to adres klasztoru OO. Bernardynów

w Radomiu.
13  W okresie okupacji radomskim konwentem kierowa  gwardian o. Ferdynand Kozak.
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w rozmaity sposób dodawa em ludziom otuchy. Nie mówi em im wprost, eby
pok adali nadziej  w powrocie Polaków; zaznacza em to tylko po rednio drog
zach ty. Ja sam w g bi duszy pok ada em w tym nadziej , uwa a em jednak, e
czas na to nie nadszed  jeszcze. Dzia alno ci polskich organizacji potajemnych
nie uznawa em, poniewa  mog a ona przynie  tylko zgub  i nieszcz cie
narodowi polskiemu i poniewa  powodzenie jej by o wykluczone15. Nigdy te
nie czyta em ulotek i nic mi nie wiadomo, by by y one przynoszone do klasztoru.
O tym, aby w murach klasztornych by a lub jest jeszcze rozwijana jakakolwiek
dzia alno  nielegalna, nic mi nie wiadomo. Chcia bym jeszcze doda , e
prze o ony klasztoru w przemówieniach do gminy klasztornej zaznacza  nieraz,
e zabrania mieszka com klasztoru jak najsurowiej jakiejkolwiek dzia alno ci

nielegalnej. Jak to zaznaczy , sk oni y go do tego ostrze enia pog oski, jakoby
jeden z braci klasztornych mia  nale e  do tajnej organizacji16.  Ja  równie  nie
s ysza em od pozosta ych cz onków klasztoru o czym  podobnym. W klasztorze
radomskim by em do pewnego stopnia traktowany jako go , gdy  – jak to ju
zosta o zaznaczone – przyszed em tu z Warhegau17. O rozmaitych zdarzeniach
w ród braci klasztornej i innych wypadkach dowiadywa em si  cz stokro
dopiero po d u szym przeci gu czasu, lub dowiadywa em si  o tym od ludzi na
mie cie.

Uwi zienie mnie nast pi o z powodu pomocy udzielonej w ucieczce
pewnemu francuskiemu je cowi wojennemu. Przy pó niejszym przes uchaniu
mnie zeznawa em tylko w tej sprawie. Pó niej znaleziono w klasztorze waliz 18,
na któr  to okoliczno  by em wówczas równie  przes uchiwany. W walizce
znajdowa y si  ró ne ksi ki i czasopisma, jak np. „Mythos” Rosenberga19,
Günthera nauka o rasach20, czasopismo „Fala”21 i inne. Czasopismo „Fala” jest
pismem zupe nie niepolitycznym, zajmowa o si  ono wy cznie tematami

14  W okresie okupacji biskupem ordynariuszem diecezji sandomierskiej by  ks. bp Jan Kanty
Lorek.

15  By  mo e o. Anzelm nawi za  w tym miejscu do masowych aresztowa  przeprowadzonych
w Radomiu i okolicach w lutym 1941 r., w ramach których Niemcy aresztowali kilkaset osób,
rozbijaj c lokalne struktury Zwi zku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Organizacji Wojskowej (OW).
Wi kszo  wówczas aresztowanych zosta a u miercona w obozach koncentracyjnych. Por.
A. Cyra, S. Pi tkowski, Transport radomski do KL Auschwitz z dnia 25 lutego 1941 roku,
„Zeszyty O wi cimskie”, t. 23: 2002, s. 91-111.

16  Nie wiadomo niestety, którego z zakonników dotyczy o to podejrzenie.
17 Warthegau – „Kraj Warty” – niemieckie okre lenie Wielkopolski, w czonej w okresie okupacji

w granice Rzeszy.
18  Informacja b dna – materia y o których mowa zosta y znalezione w bibliotece klasztornej.
19  Chodzi o ksi k  Alfreda Rosenberga pt. Mythos des XX Jahrhunderts, opublikowan  po raz

pierwszy w 1930 r.
20  Chodzi o ksi k  Hansa Günthera pt. Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, wydan  po raz

pierwszy w 1929 r.
21  „Fala” by a jednym z polskoj zycznych, tzw. gadzinowych, pism wydawanych przez Niemców

w Generalnym Gubernatorstwie.
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budz cymi zainteresowanie i histori  sztuki. Znaleziony u mnie materia
r kopi mienny by  zupe nie niepolityczny. Ksi ki Rosenberga i Günthera
posiada em tylko dla studiów.

Co do zarzutu: o wiadczam i teraz, e pod dn  postaci  nie by em
czynny politycznie i w ogóle nic mi nie wiadomo o jakiejkolwiek dzia alno ci
nielegalnej w klasztorze. Chcia bym tu jeszcze doda , e w kazaniach moich
by em cz stokro  gwa towny, nigdy jednak nie porusza em tematów
politycznych. Zdarza o si  jednak, e z kó  mojej gminy22 rozmaite wypowiedzi
moje by y interpretowane politycznie. Je eli np. mówi em o s dzie ostatecznym
i o zapowiadanym w Biblii wyzwoleniu, to mówiono, e w ten sposób mia em na
my li wyzwolenie z jarzma niemieckiego i s d nad nim. Mog  sobie
wyt umaczy  podobn  interpretacj  moich kaza  tylko nastawieniem
psychicznym ludzi; w kazaniach moich nie mia em na my li osi gania celów
politycznych .

podpis /Czy  Franciszek/
zako czono
podpis /Lachmann SS-Unterscharführer/

Uwaga: Co do znalezionych ksi ek sprostowa  Czy , e zosta y one znalezione
nie w walizie, a w bibliotece.

30.11.42
podpis /Lachmann SS-Unterscharführer/

DOKUMENT NR 2

Protokó  przes uchania o. Karola Radzi ty,
obóz koncentracyjny Auschwitz, 1 grudnia 1942
( ród o: AIPNW, SOR, 277, s. 211-212)

Obóz koncentracyjny w Auschwitz
Wydzia  II

Auschwitz, 1 grudnia 1942

22  W sensie: mojego konwentu.



144

Przes uchanie spisane

Przyprowadzony zostaje polski wi zie  w areszcie prewencyjnym Nr
63712, Karol Radzi ta, urodz. 22.4.1913 w Rajbrodzie, powiatu boche skiego,
rzymski katolik, z zawodu duchowny, od d[nia] 15.9.42 w tutejszym obozie i,
upomniany aby zeznawa  bezwarunkowo prawd , o wiadcza co nast puje:

Jestem od urodzenia Polakiem i przyznaj  si  te  do narodowo ci
polskiej. Przez rodziców zosta em te  wychowany w duchu polskim
i ucz szcza em do polskich szkó . Do adnych zwi zków ani stowarzysze  nie
nale a em.

Po wy wi ceniu na ksi dza w czerwcu 1940 r. przebywa em najprzód w
klasztorze w Krakowie. D[nia] 1.10.1941 kaza  mi prze o ony klasztoru
przenie  si  do Radomia. Nale a em tedy do klasztoru w Radomiu a  do
uwi zienia mnie. Ubieg ej zimy – 1941/2 zosta em wys any z klasztoru jako
duchowny do gminy Dobieszyn23 pow. radomskiego. Tam w swoim czasie
panowa  tyfus.

Ani w klasztorze w Radomiu, ani te  w czasie pobytu w gminie
Dobieszyn nie pozostawa em w zwi zku z jak kolwiek tajn  organizacj  lub do
niej nale a em. Nie czyta em te  dot d ani jednej ulotki. Wiedzia em wprawdzie,
e by y one rozprowadzane przez tajne organizacje, nigdy jednak ulotki takiej nie

widzia em. Ze s yszenia wiedzia em, e tre  tych ulotek dotyczy a angielskiej
lub sowieckiej propagandy. Nie wiadomo mi, aby kiedykolwiek w klasztorze
by a jaka[ ] ulotka, lub aby kto  z cz onków klasztoru nale a  lub nale y jeszcze
do tajnej organizacji. Je eli mi kto  powiedzia , e prze o ony sam kiedy  o tym
mówi , e wiadomo mu e kto  z cz onków klasztoru nale a  do tajnej
organizacji, to o wiadczam, e nic o tym nie wiem, ani te  wypowiedzenia si
prze o onego nie s ysza em. Je eli nast pnie zrobiono by mi zarzut, e wiem
o tym, e klasztor w Radomiu pozostaje w stosunkach z nielegalnymi ko ami, to
stanowczo zaprzeczam temu. Nie wiadomo mi te , aby w klasztorze
zatrzymywali si  czasowo wspó pracownicy polskich tajnych organizacji, albo
posi kowali si  klasztorem jako cznikiem. Nie mog  te  zakomunikowa
czegokolwiek o dzia alno ci polskiej organizacji tajnej. Ze s yszenia tylko
wiedzia em, e organizacja taka istnieje i dopiero w wi zieniu dowiedzia em si
od niektórych wi niów, e zostali oni aresztowani za czytanie ulotek lub
nale enie do polskich tajnych organizacji. Ale szczegó ów i tam si  nie
dowiedzia em.

W kazaniach lub na spowiedzi nie zajmowa em si  z pewno ci  polityk .
W ogóle mia em opini  z ego kaznodziei. Kazania moje trwa y z regu y nie
d u ej ni  nad 5 do 10 minut. W yciu prywatnym pozostawa em w stosunkach

23  Dobieszyn – wie  le ca niedaleko Bia obrzegów, w pobli u Radomia. Nie by a ona nigdy
siedzib  w adz gminnych.
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z rodzin  Pertkiewiczów. Tak grali my w karty lub bawili my si  w inne gry, ale
o polityce nie rozmawiali my. Syn rodziny Pertkiewiczów zosta  wraz ze mn
przewieziony do tutejszego obozu.

Na zarzut: o wiadczam kategorycznie, e nie nale a em do jakiejkolwiek
organizacji tajnej, ani te  Ne pozostawa em z ni  w stosunkach. Nie mog  te  nic
powiedzie  o nielegalnej dzia alno ci innych.

podpis /Radzi ta Karol/
zako czono
podpis /Lachmann SS-Unterscharführer/

DOKUMENT NR 3

Protokó  przes uchania Janusza Pertkiewicza,
obóz koncentracyjny Auschwitz, 3 grudnia 1942
( ród o: AIPNW, SOR, 277, s. 213-214)

Obóz koncentracyjny w Auschwitz
Wydzia  II

Auschwitz, 3 grudnia 1942

Przes uchanie spisane

Przyprowadzony zostaje wi zie  w areszcie prewencyjnym Nr 63706,
Janusz Pertkiewicz, urodz. 28.4.1923 w Sieradzu, Warthegau, rzymski katolik,
z zawodu ucze , kawaler, ostatnio zamieszka y w Radomiu ul. Reja 26/13 i,
upomniany, aby zeznawa  bezwarunkowo prawd  o wiadcza w sprawie co
nast puje:

Jestem Polakiem. Jak ju  powiedzia em, urodzi em si  w Sieradzu,
Warthegau. Ucz szcza em do szkó  polskich i wychowywany by em przez
rodziców w polskim duchu. Od ojca dowiedzia em si , e jestem spokrewniony z
niejakim Lachman[n]em, Reichsdeutschem24, zamieszka ym w Kaliszu. Nie
mog  jednak poda , w jakim stopniu jestem spokrewniony z tym Lachmannem
i w jakim stopniu pochodz  od Niemców. Jednak przyznaj  si  do narodowo ci
polskiej. Przed wojn  niemiecko-polsk  nie nale a em do adnego zwi zku czy

24 Reischsdeutsch – „Niemiec rdzenny” (zamieszka y w Rzeszy); jego przeciwie stwem by
Volksdeutsch – „Niemiec etniczny” (zamieszka y poza Rzesz )
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te  stowarzyszenia poza Lig  Obrony Powietrznej25. Przed uwi zieniem mnie, co
nast pi o 14.7.42, ucz szcza em do Pa stwowej Szko y Przemys owej
w Radomiu; przed wojn  ucz szcza em do polskiego gimnazjum. Zamiarem
moim by o zosta  technikiem budowlanym. Uwi zienie mnie spowodowane
zosta o pomoc  udzielon  przeze mnie w ucieczce francuskiemu je cowi
wojennemu. Do tego czynu sk onili mnie obydwaj zakonnicy Radzi ta i Czy .
Z zakonnikiem Radzi t  czy y mnie przyjazne stosunki i odwiedza em go dwa
do trzech razy tygodniowo. Odwiedziny te jednak bywa y bardzo krótkie, zwykle
15 do 30 minut. Radzi ta bywa  te  w domu moich rodziców – zwykle
przychodzi  w niedziel . Grali my wówczas w karty albo w inne gry lub
rozmawiali my o rozmaitych przedmiotach, przewa nie o wypadkach dnia.
Rozmów politycznych z pewno ci  nie prowadzili my. Zdarza o si  wprawdzie,
e w czasie odwiedzin w klasztorze rozmawiali my o ogólnej sytuacji wojennej,

ale rozmowy te opiera y si  zawsze na wiadomo ciach z gazety codziennej26.
Radzi ta nie mówi  nigdy o ulotkach lub o organizacji tajnej. Ze s yszenia by o
mi wiadomo, e istniej  tajne organizacje i e rozpowszechniaj  one ulotki,
bli sze jednak szczegó y nie by y mi znane, dlatego e si  tym zasadniczo nie
interesowa em. W wi zieniu zetkn em si  z Polakami, którzy za czytanie ulotek
lub wspó dzia anie z polsk  organizacj  tajn  zostali uwi zieni. Wi cej jednak
o tym nie mówili. Chocia  – jak o tym wspomnia em – bywa em cz sto
w klasztorze, nie rzuci o mi si  jednak w oczy co , co by wskazywa o, e
cz onkowie klasztoru pozostawali w stosunkach z nielegalnymi ko ami, lub
wspó dzia ali z nimi. Nie widzia em te  tam ludzi, których mog em podejrzewa ,
e byli tam obcy, lub e ukrywali si  klasztorze. Po cz ci bywa em te  cz sto

w klasztorze, w tym bowiem gmachu mie ci si  gospoda „Kloster Keller”27,
w której moja siostra by a kelnerk . Podawa a piwo lub co  innego, za co jednak
zawsze p aci em. Zakonnika Czy a znam tylko z widzenia. Nie by em z nim
zaprzyja niony i co do jego osoby adnych wskazówek da  nie mog . Nie by em
nawet ani razu na jego kazaniach. Mówili mi jednak postronni ludzie, e znany
by  jako inteligentny duchowny. Ja sam w ka dym razie nie by em czynny
w jakiejkolwiek tajnej organizacji i nigdy nie pozostawa em z ni  w stosunkach.
Nie mog  te  poda  jakichkolwiek danych co do dzia alno ci tajnych kó . Co do
ewent[ualnej[ nielegalnej dzia alno ci duchownych Czy a i Radziety nic równie
powiedzie  nie mog .

Na najenergiczniejszy zarzut: o wiadczam i teraz stanowczo, e nie
mog  poda  adnych danych co do polskich tajnych organizacji lub ich

25  Dzia aj ca w okresie mi dzywojennym organizacja paramilitarna, zajmuj ca si  m.in.
propagowaniem lotnictwa i szkoleniami na wypadek ataków z powietrza. W latach trzydziestych
na jej bazie stworzono Lig  Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP).

26  Zeznaj cy ma na my li zapewne tzw. gadzinowy „Dziennik Radomski” – jedyne pismo
codzienne wydawane w stolicy dystryktu.

27  W a c. Klosterkeller (niem. piwnica klasztorna).
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dzia alno ci. Ja sam nie pozostawa em w adnym razie w jakichkolwiek
stosunkach z nimi. Stanowczo powiedzia em ca  prawd .

podpis /Janusz Pertkiewicz/
zako czono
podpis /Lachmann SS-Unterscharführer/





Eugeniusz S. Kruszewski

„W Twoim r ku s  losy moje”
(Ps.31, 16)

LADAMI POLSKIEGO APOSTOLSTWA W DANII (1893-1990)

Pó nocna Europa wraz z wprowadzeniem lutera skiej reformacji, której
pocz tek notujemy w Skandynawii w 1526 r. zerwa a wi zy ze Stolic
Apostolsk . W wyniku przemocy w adców wieckich tradycje pi tnastu wieków
zosta y przerwane. Opór duchowie stwa odmawiaj cego przej cia na now
wiar  prze amano uwi zieniem lub wydaleniem ksi y z kraju. Instytucjonalny
ko ció  pozbawiono jego pasterzy, wyznawców i podstaw materialnych. Maj tki
ko cielne cz ciowo zagarn  król i za jego przyzwoleniem tak e szlachta, by
pozyska  j  dla luteranizmu. W Danii zaledwie jeden biskup (elekt) Joachim
Rönnow (1500-1544) z Roskilde pozosta  wówczas wierny papie owi
i aresztowany razem z innymi biskupami w 1536 r., zmar  w wi zieniu
w 1544 r.1.

Po zako czeniu wojny 30. letniej nietolerancja religijna wzrasta a tak, i
poddanym króla du skiego za z amanie zakazu praktyk katolickich grozi a utrata
dóbr i wydalenie z granic pa stwa, a duchowym nawet kara mierci2. Bogata
przesz o  katolicka powoli wi d a. Przed reformacj  by o tutaj dwa tysi ce
ko cio ów i silne o rodki zakonne, jak dominikanów i franciszkanów. Po stu
latach wys annicy papiescy stwierdzili w Danii tylko nik e lady po
katolicyzmie3.

Stolica Apostolska jurysdykcj  kanoniczn  nad krajami nordyckimi
przekaza a wówczas biskupom Hildersheim, Münster, Paderborn i Osnabrück.
W XVI stuleciu Du czycy wyje d ali do kolegiów jezuickich w Polsce
i w Niemczech, by tam kszta ci  si , przyj  sakramenty oraz konwertowa .
W Danii by y dwie enklawy – w m. Fredericia (Jutlandia) i Kopenhaga.
Fredericia otrzyma a przywilej wolno ci religijnej dla katolików obcokrajowców
(sojusznicze wojska, kupcy) w 1674 r. Wspomnijmy, e na Jutlandii i wyspach

1  F. Schiern, Danmarks sidste katholske Biskop, 1840.
2  J. H. Schultz, Kong Christian den Femtis Danske Lov, København 1891, sp. 857-864.
3  P. Hampton Frosell, Diplomati og religion. København, C.A.Reitzel, 1990 s. 19; J. de Goes,

Information super statu religionis in Dacia, w: Kirkehistorisk Samlinger VII, 825-34,
København, Selskabet for Danmarks kirkehistorie, 1869.
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przebywa  wojewoda Stefan Czarniecki (1599-1665) na czele korpusu
ekspedycyjnego w 1658 r. Pomagaj c sojuszniczej Danii w walce ze Szwedami
zdoby  wówczas wysp  Als i twierdz  Koldynga. Pos ug  kap a sk  w obozie
sprawowa  kapelan korpusu, jezuita Adrian Pikarski (1615-1679). We Frederici
zbudowano pierwszy od reformacji ko ció  katolicki dopiero w 1686 r.

W 1764 r. cesarzowa austriacka Maria Teresa (1740-1780) otrzyma a
zezwolenie na budow  kaplicy przy poselstwie austriackim w Kopenhadze, ale
poddani du scy nie mogli z niej korzysta . Wkrótce Maria Teresa nada a kaplicy
przy du skim poselstwie w Wiedniu status protestanckiego ko cio a
parafialnego. Król Christian VI (1730-1746) bior c dobry przyk ad z Wiednia,
postanowi  w 1768 r., e w Kopenhadze katolicy b d  stanowili parafi , której
proboszczem b dzie kapelan poselstwa austriackiego. Decyzja obejmowa a
równie  prawo legalnego wykonywania katolickich czynno ci ko cielnych,

cznie z aktem zawarcia lubu. Kaplica cesarzowej Marii Teresy zosta a
wybudowana w latach 1786-1787. Po jej po arze wybudowano w 1842 r. na tym
miejscu obecn  katedr  w. Ansgara4.

W Danii po odzyskaniu przez naród wolno ci religijnej w po owie XIX
stulecia, tylko oko o tysi ca osób, w tym cz  obcokrajowców, zg osi o si  do
instytucjonalnie organizowanego rzymsko-katolickiego ko cio a5. Na prze omie
wieku XIX i XX by o szacunkowo oko o sze ciu tysi cy katolików oraz ponad
trzy tysi ce robotników sezonowych z Polski6. Dopiero w ci gu drugiej po owy
XIX stulecia by a mo liwo  budowania stacji misyjnych i ko cio ów
katolickich; wybudowano jedena cie ko cio ów i kaplic na pó wyspie
jutlandzkim i wyspie Zelandii.

Pierwszym biskupem od czasów reformacji i Wikariuszem Apostolskim
w Danii zosta  ks. Johannes von Euch (1834-1922) w 1892 r., a diecezj
ustanowiono w 1953 r.7. Po wprowadzeniu monarchii konstytucyjnej w 1849 r.
jeszcze przez wiele lat dostosowywano prawodawstwo do jej wymogów.

Jak wida  z przedstawionego w skrócie po o enia odradzaj cego si  po
przesz o trzystu latach Ko cio a, by o ono pod ka dym wzgl dem ubogie. Po
odzyskaniu wolno ci religijnej w krajach skandynawskich Ko ció  by  i jest
materialnie podtrzymywany przez niemieckich katolików za po rednictwem
Fundacji w. Bonifacego (Bonifatiuswerk Paderborn).

Tak wówczas, jak i dzisiaj wydaje si , e brak ksi y, zw aszcza brak
dostatecznej liczby rodzimych duszpasterzy, katolickiej literatury, post py

4  J. Hansen, Sankt Ansgars Kirke, København, 1942.
5 Katolsk håndbog for Danmark 1983. København, Ansgarsstiftelsens Forlag, 1983, s. 19.
6  E. S. Kruszewski, Problemy osadnictwa polskiego w Danii 1893-1939, Londyn, PUNO, 1980, s.

20, 66.
7 Katolsk håndbog for Danmark…, op.cit., s.34.
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laicyzacji w zachodniej Europie s  m.in. powodem powolnego wzrostu Ko cio a
aci skiego w krajach skandynawskich8.

Pionier duszpasterstwa dla obcokrajowców

Mniejszo ciowy ko ció  katolicki w Danii, zaledwie 40 lat od uzyskania
wolno ci religijnej, spotka  si  niespodziewanie z wielkim wyzwaniem –
duszpasterstwa dla obcokrajowców, mianowicie Polaków. Zadaniu temu mia
sprosta  Du czyk, ks. Edward Ortved (ur. 3 pa dziernika 1855 – zm. 30
listopada 1930).

Aczkolwiek ju  wcze niej byli w Danii katolicy obcej narodowo ci,
Niemcy, to jednak pod wzgl dem j zyka i kultury byli zbli eni do Du czyków.
„Problemem” stali si  wierni ze rodkowo-wschodniej Europy, którzy
reprezentowali odmienn  kultur  religijn , co wynika o m.in. z do wiadcze
dziejowych, których Dania nie mia a.

Ks. Ortved od m odych lat interesowa  si  j zykiem i kultur  polsk .
Po rednio inspiracj  do zainteresowania si  histori  by a jego matka. Dla niego
ale nie tylko, prawdopodobnie tragiczne dzieje naszego narodu po rozbiorach
Rzeczypospolitej by y tak przejmuj ce, e zg bia  jego przyczyny i skutki.
Doszed  do wniosku, e Polaków od wynarodowienia ratowa a silna wiara. Jak
sam wspomina , zafascynowa y go obrazy Artura Grottgera (1837-1867), a losy
wielkiego artysty wzbudzi y zainteresowanie naszym narodem9.

Jako autodydaktyk czerpa  sw  wiedz  o Polsce ze studiów historii
i literatury polskiej. Jak s dzimy, zainteresowanie to wzrasta o tak e pod
wp ywem profesora Uniwersytetu Kopenhaskiego, pierwszego du skiego
slawisty Caspra W. Smitha (1811-1881) i jego ucznia, pó niejszego profesora
Karla Vernera (1846-1896).

Co ciekawe, pierwsz  ksi k  z jak  zapozna  si  m ody Ortved napisan
po polsku, to by o dzie o Tomasza à Kempis O na ladowaniu Chrystusa, a tak e
Micha a Bali skiego Staro ytna Polska…. Pomocne mu by y przek ady naszej
literatury na j zyk du ski, oprócz utworów wieszczów, czyta  utwory Micha a
Grabowskiego, Boles awa Prusa, Franciszka Rawity i Pauliny Wilko skiej.

Jego wybitne zdolno ci zauwa ono bardzo wcze nie. Nosi  si
z zamiarem podj cia studiów humanistycznych. Po przej ciu na ono Matki
Ko cio a (wraz z ca  rodzin ) i odbyciu rocznych studiów filozofii u ojców

8  Ks. Biskup ordynariusz Czeslaw Kozon (1951-), jest synem Ignacego, kombatanta z 1939 r.,
emigranta w 1945 r. i Teresy Stamblewskiej, córki imigrantów sprzed pierwszej wojny
wiatowej, urodzonym w ma ej miejscowo ci na wyspie Lolland. Jest pierwszym z pochodzenia

Polakiem hierarch  du skiego, a jednocze nie skandynawskiego ko cio a katolickiego.
9  A. Dobrowolski, Ksi dz Edward Ortved, „Tygodnik Ilustrowany”, Warszawa, 1903, nr 10, s.

193-194.
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jezuitów w Kopenhadze, zdecydowa  si  na studia teologiczne poparte pochlebn
opini  miejscowego prefekta apostolskiego ks. pra ata Hermanna Grüdera10.

Skandynawowie nie mieli w asnego katolickiego seminarium
duchownego. Na studia zosta  skierowany do Kolegium Urbana Kongregacji
Propagandy Wiary (Collegium Urbanum de Propaganda Fide) w Rzymie w 1877
r. Jego kontakt z Polakami w Rzymie by  dzie em przypadku. Pierwszym,
którego spotka  by  ks. Piotr Semenenko (1914-1886), wspó za o yciel
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pa skiego (Congregatio a Resurrectione
Domini Nostri Iesu Christi, CR). Jak si  wydaje, pod wp ywem ks. Semenenki,
kleryk Ortved wzbudzi  niema  sensacj  w czasie uroczystych obchodów wi ta
Trzech Króli w Watykanie za Leona XIII. Recytowa  wówczas okoliczno ciowy
wiersz po polsku. Pó niej, w czasie którego  z kolei spotkania, ks. Semenenko
przepowiedzia  m odemu Du czykowi prac  w ród Polaków. Kleryk by  tym
mocno zdziwiony. Prawdopodobnie nie przeczuwa , e dwadzie cia lat pó niej
b dzie móg  swoje zainteresowanie j zykiem i kultur  polsk  spo ytkowa
nadzwyczaj owocnie w Danii.

W 1893 r. przybyli pierwsi sezonowi emigranci z Polski, czyli ze
s owia skimi tradycjami na styku z Ko cio em wschodnim. Sprawa
przedstawia a si  prosto – Polacy nie byli imigrantami i chodzi o „tylko”
o okresow  opiek  duszpastersk . Ks. Ortved podj  si  realizacji dzie a, które
jak si  okaza o wymaga o niejednokrotnie wielkiego ducha i odwagi, oraz du o
si  fizycznych. Rozpocz  si  nowy rozdzia  – duszpasterstwo dla
obcokrajowców, które obecnie prowadzi si  w Danii w dwunastu j zykach.

Du ski duszpasterz opiekunem Polaków

W adze du skie przy werbowaniu sezonowych robotników z Polski
zapewne nie my la y o sprawach duchowych. Chodzi o przecie  o najta sz  si
robocz  przy uprawie plantacji buraków cukrowych. Wiara i praktyki religijne
w pa stwie protestanckim znacznie odbiega y od katolików z Polski.
W pierwszym roku przyby o oko o pi ciuset robotnic sezonowych z Galicji do
pracy w rolnictwie11. W adzom cywilnym lub pracodawcom nawet nie przysz o
na my l, by poinformowa  o tym katolickiego biskupa. Wikariusz Apostolski
Biskup Johannes von Euch dowiedzia  si  o obcych przybyszach, którzy pracuj
na wyspie Lolland.

Biskup zareagowa  szybko. Wezwa  przebywaj cego w Norwegii ks.
Edwarda Ortveda znaj cego j zyk polski (niemiecki i nieco rosyjski) do
powrotu12. W zwi zku z zaistnia  sytuacj , duszpasterz otrzyma  zadanie opieki

10  Prefekt Hermann Grüder, w li cie do Kongregacji Propagandy Wiary w Rzymie z 22 czerwca
1875 r. ASPF Germania, vol. 24.

11  E. S. Kruszewski, op.cit., s.20.
12  K. Kjelstrup, Norvegia Catholica, Oslo 1942, s. 134, 161, 348-349.
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duszpasterskiej nad Polakami. Ks. Ortved wyjecha  kolej  do Mariebo (oko o
150 km), g ównego miasta wyspy Lolland, a nast pnie rowerem zabieraj c
z sob  polowy o tarz w poszukiwaniu nowoprzyby ych do pracy na plantacjach
buraków cukrowych. Wkrótce odnalaz  grup  polskich dziewcz t pracuj cych na
polu. Zbli aj c si  do niej spotka  si  z zaskakuj c  reakcj . Duszpasterz opisa
j  w ten sposób: „pierwsza napotkana grupa Polaków pracuj ca przy burakach
cukrowych w polu by a bardzo nieufna w stosunku do obcych, zw aszcza do
osoby, która mówi, e jest ksi dzem katolickim. Z domu wiedzieli bowiem, e s
w kraju protestanckim nie czcz cym Matki Bo ej. Gdy ks. Ortved si  do nich
zbli y  i ich pozdrowi  mówi c, e jest ksi dzem, przed grup  dziewcz t
wyst pi  m czyzna i przeegzaminowa  go z katechizmu, a gdy odpowied  uzna
za zadowalaj c , ukl k , uca owa  r k  i wówczas móg  z nimi rozmawia ”13.

Duszpasterz odprawi  w dniu 13 sierpnia 1893 r. pierwsz  msz  w.
polow  w m. Vesterborg (zachodnia cz  wyspy Lolland), w której
uczestniczy o 53 Polaków. Ks. Ortved podaje, e wiosn  1893 r. przybyli Polacy
i otysze, prawie wszyscy wyznania rzymsko-katolickiego14.  Dodajmy,  e
objazdowa forma pos ugi duszpasterskiej dla Polaków w Danii trwa a przez
wiele lat, praktycznie do zako czenia pierwszej wojny wiatowej.

Na prze omie XIX i XX w. Polacy (zaboru austriackiego, rosyjskiego
i pruskiego) przebywali g ównie na po udniowych wyspach Lolland i Falster.
Pos uga duszpasterska odbywa a si  w dworze czy pa acu w a cicieli maj tku
(folwarku), cz ciej w miejscach zbiorowego zakwaterowania Polaków (tzw.
koszarach) lub w wynaj tych salach w hotelu najbli szego miasteczka.

Najbli sze ko cio y by y oddalone od 60 do 160 km. Przy ówczesnych
warunkach pracy, wyspiarskiej sieci komunikacyjnej i skromnych
mo liwo ciach finansowych samych zainteresowanych, dotarcie dla wielu
wiernych do ko cio a stanowi o przeszkod  nie do pokonania.

Ju  po pierwszym sezonie letnim ks. Ortved mia  wizj  rozwi zania
problemu, który jego zdaniem b dzie z roku na rok coraz wi kszy. W zwi zku
z tym chcia  stworzenia fizycznych ram, tak e dla co prawda nielicznych
du skich konwertytów, ale liczy  na wzrost rzeszy wiernych w a nie na
wyspach.

Plany jego uzyska y aprobat  biskupa oraz zezwolenie na zbiórk
pieni n  zagranic , jako e na miejscu takich mo liwo ci nie by o. Cz owiek
czynu ju  w nast pnym roku rozpocz  realizacj  swego planu. W ci gu
zaledwie trzech lat stan  w Maribo pi kny architektonicznie ko ció  w.
Brygidy i w. Stanis awa BM.

Ks. Ortved rozpocz  od wyjazdu do Poznania w 1894 r., do Prymasa
Polski i Litwy abp. Floriana Stablewskiego (1891-1906). Odt d bywa  w Polsce

13  E. Ortved, Mellem Polakkerne i vort hjemland, w: NUfKK nr 46, 1894, s. 744.
14  Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne (NUfKK) 1897: 558-559.
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dwa-trzy miesi ce ka dego roku, zanim nie odszed  z probostwa w Maribo 1905
r. Ks. Ortved odby  w latach 1894-1905 cznie dwana cie podró y do Polski.
Jego podró e od Gda ska, Wilna i Petersburga na pó nocy, Krakowa,
Zakopanego, Lwowa i Stryja na po udniu, i na wschód a  do Moskwy, by y
w drówkami „ ebraka” na potrzeby Ko cio a w Danii.

Mamy jednak wra enie, e prócz g ównego celu jaki sobie postawi
duszpasterz, podró e by y zarazem osobistym prze ywaniem losu narodu
rozdartego mi dzy trzech zaborców. „Wypady” ks. Ortveda na teren Królestwa
Polskiego oraz do Petersburga i Moskwy by y prawdopodobnie zwi zane tak e
z ch ci  zapoznania si  z ywym j zykiem rosyjskim. Ale nawet w Moskwie
zbiera  pieni dze w katolickim ko ciele, a od du skiego konsula Thora Lange
otrzyma  Madonn  malowan  na szkle, która do dzisiaj zdobi krucht  ko cio a w
Maribo15.

Przesy aj c sukcesywnie zebrane pieni dze do Kopenhagi, dzieli  si
jednocze nie z biskupem wra eniami i spostrze eniami. Krótkie uwagi i trafne,
dowcipnie sformu owane spostrze enia o zaborcach, duchowie stwie, polskiej
arystokracji oraz wiernych oddaj  panuj c  atmosfer  i nastroje w diecezjach,
a nawet u arcybiskupa Wroc awia16. Warto podkre li , e kopenhaski biskup by
niemieckim arystokrat , ale do Danii przyby  tu  po przyj ciu sakramentu
kap a stwa w swojej macierzystej diecezji w Hannoverze w 1860 r. W Danii
pe ni  ró ne funkcje od wikariusza, kapelana, proboszcza i od 1884 r. prefekta
apostolskiego. Ks. Ortved nie wstrzymywa  si  jednak m.in. od uwag o pruskiej
administracji i duchownych niemieckich oraz ich stosunku do Polaków.
Pionierskiej pracy w zakresie opieki duszpasterskiej w j zyku polskim biskupa
Johannesa von Eucha i ks. Edwarda Ortveda dla polskich wiernych nie mo na
przeceni .

Ks. E. Ortved w latach 1893-1905 utrzymywa  serdeczne stosunki
z polskim Ko cio em, zw aszcza w Wielkopolsce i to zarówno z Prymasem, jak
i proboszczami w diecezji. Prymas podczas pierwszej podró y ks. Ortveda do
Polski w 1894 r. przez kilka dni go ci  go u siebie, a nast pnie z jego polecenia
wyjecha  do seminarium duchownego w Gnie nie. Mia  opracowa  odczyt po
polsku i w spokoju wiczy  wymow  j zyka prowadz c konwersacj
z klerykami. Po powrocie do Poznania abp Stablewski postara  si , by móg
zamieszka  u pra ata A. Poni skiego w Ko cielcu. Ks. Ortved pisa  o tym
w li cie z Gniezna (14 lipca 1894 r.) do swego biskupa w Danii, e zapewne
biskup pami ta, jak dwa lata temu napadli na niego anarchi ci z Berlina.
Dodajmy, e 7 kwietnia 1892 r. dokonano napadu rabunkowego na mieszkanie
ksi dza Poni skiego w Ko cielcu, w czasie którego zosta  ci ko ranny od kul

15  P. P. Hansen, Sct. Birgitta kirke.100 års jubilæum 1897-1997, Maribo, Sct.Birgitta kirke, 1997,
s.24.

16  E. S. Kruszewski, Pastor Edward Ortved og hans breve til biskop Johannes von Euch fra 1894-
1906. København, Katolsk Forlag, 2003 (tekst du ski i polski), s. 379 ,il.
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rewolwerowych, a napastnicy w wyniku samos du dokonanego przez
okolicznych mieszka ców ponie li mier .

Ks. pra at Alfred Antoni Poni ski (1840-1915) okazywa  Du czykowi
rzadko spotykan  yczliwo  i wielk  otwarto  na potrzeby duszpasterstwa
polskiego w Danii. To w a nie tam pog bia  znajomo  j zyka, kultury
i dziejów narodu polskiego i by  wspierany przy zbiórkach pieni nych.

Prymas, biskup pomocniczy Edward Likowski i pra at Alfred Poni ski
w czasie pobytu ks. Ortveda w zaborze pruskim w kolejnych latach niezmiennie
darzyli go yczliwo ci  i uznaniem za jego prac  na rzecz polskich robotników
sezonowych w Danii. Nale y jednak podkre li , e biskupi pozosta ych diecezji
przychylnie odnosili si  do „ ebractwa” du skiego duchownego na rzecz swoich
podopiecznych w Danii.

W czasie pobytów w Polsce da  si  pozna , jako dobry kaznodzieja
i spowiednik oraz zyska  sobie wielu przyjació  w ród duchowie stwa.

Polacy prócz opieki duszpasterskiej potrzebowali tak e kogo  zaufanego,
z kim mogliby porozumie  si  w ich j zyku ojczystym. Ze zrozumia ych
wzgl dów Polacy nie znali miejscowego j zyka i zwyczajów. Wobec trudnych
warunków pracy i bytowych, problemami z nadzorcami czy pracodawcami,
z w adzami zaboru rosyjskiego, którzy stale napotykali na trudno ci z urz dami
tak w kraju, jak i w ambasadzie carskiej, jak na przyk ad w sprawie zezwole  na
wyjazd lub powrót, zbyt du ych op at za paszport itp. Ks. Ortved w ród Polaków
spe nia  rol  t umacza, pomocnika i obro cy wobec po redników niemieckich
i ydowskich oraz pracodawców (plantatorów, cukrowni), a tak e „doradcy
finansowego”.

Wkrótce zyska  tak e zaufanie du skich pracodawców, którzy
powierzyli mu funkcj  rozjemcy mi dzy nimi a po rednikami, wzgl dnie
w adzami wieckimi, oficjalnie od 1907 r. Dodajmy, e ks. Ortved uzyska  19
lipca 1895 r. patent t umacza przysi g ego j zyka polskiego, a 11 stycznia 1905
r. tak e j zyka niemieckiego17.

Duszpasterz wspominaj c pierwszy rok pobytu Polaków w Danii pisa :
„wielu pruskich /…/ nadzorców /…/ uprawia niewolnictwo, nie a uje ani
przezwisk, ani bicia, zamiast kierowania zespo em powierzonych mu ludzi”18.
Duszpasterstwo prowadzone przez ks. Ortveda obejmowa o ca ego cz owieka –
dba  o miejsce na odpoczynek po d ugiej drodze przebytej pieszo do ko cio a
i mo liwo  spo ycia skromnego posi ku, o pos ug  duchow  w ko ciele i poza
nim, organizuj c bibliotek  z ponad trzystoma tytu ami ksi ek w j zyku
polskim, itp.

By  tak e inicjatorem sprowadzenia do parafii sióstr franciszkanek ze
Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium

17  NUfKK 1985, s. 542; Hof-og Statskalender 1930.
18  NUfKK 1894, s. 743.
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Famliae Mariae) z Warszawy. W Danii po raz pierwszy mog y nosi  ubiór
zakonny, zabroniony w Rosji. Nios y pomoc sezonowym robotnikom polskim
w latach 1904-1907, ale ze wzgl du na brak mo liwo ci utrzymania si  wycofa y
si  z Danii.

Otaczaj cy wiat, w jakim przysz o y  podopiecznym ks. Ortveda nie
zawsze by  przyjazny wobec obcych kulturowo i religijnie robotników. ycie
by o trudne – dwunastogodzinna praca w polu, prymitywne warunki
mieszkaniowe, oszustwa i rozpijanie m odych ludzi (kilkunastoletnich) przez
obcych nadzorców wymaga y szczególnej wra liwo ci duchowego opiekuna, by
mieli poczucie, e nie zostali opuszczeni przez Boga i ludzi.

W latach 1893-1905 ks. Ortved pe ni  sw  misj  w ród Polaków
z wielk  odpowiedzialno ci , a ko ció  i o rodek, który zbudowa  pozosta
pomnikiem powsta ym z jego trudu i potu oraz ofiarno ci Polaków. Etap pos ugi
duszpasterskiej ks. Edwarda Ortveda dla Polaków w Danii trwa  prawie
dwana cie lat.

Epoka nadziei i zawodów (1905-1950)

Drugi okres charakteryzowa  si  zarówno znacznie wi ksz  liczb
sezonowych pracowników przybywaj cych z ziem polskich, ich rozproszeniem
w kraju, jak i konieczno ci  zwi kszenia liczby duszpasterzy znaj cych j zyk
polski.

W 1907 r. przybyli z wizyt  duszpastersk  ks. pra at Alfret A.Poni ski
i ks. kanonik Pawe  Jedzink (1836-1915) z Poznania, którzy interesowali si
powsta ym o rodkiem w Maribo oraz warunkami pobytu i pracy Polaków.
W tym samym roku przyby  metropolita lwowski, abp Józef Bilczewski (1860-
1923) z delegacj , który w ko ciele w Maribo, zewn trznie nawi zuj cym do
architektury du skiej a wewn trz do rzymskiej, odprawi  msz  w. Odwiedzi
miejsca zamieszkania Polaków na wyspach i zapozna  si  z ich yciem
i potrzebami. Obecny wi ty Józef Bilczewski (kanonizowany 23 pa dziernika
2005 r.) odznacza  si  wielk  wra liwo ci  spo eczn  i trosk  o biedot  i nie
dziwi, e owocem tej wizyty by o przybycie i próba osiedlenia si  polskich
franciszkanów. Pierwszymi, którzy przybyli do Danii by  o. Kalikst Figura
(proboszcz 1908-1909) i o. Edmund Wassermann (proboszcz 1909-1911), którzy
duszpasterzowali Polakom w Maribo. Przyby a ze Lwowa wspólnota
franciszka ska po kilku latach z niezrozumia ych wzgl dów zosta a wyparta
przez franciszkanów holenderskich19.

Wcze niej, bo w 1899 r. przybyli równie  redemptory ci z austriackiej
prowincji i rozwin li dzia alno  duszpastersk  na wyspie Fionii i Zelandii
s u c tak e Polakom i w tej pos udze s  wierni do dzisiaj. Swoje domy za o yli

19  E. S. Kruszewski, Problemy…, op.cit., s. 70-71.
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w Odense (1899), Kopenhadze (1901), Næstved (1922), ale prowadzili lub
prowadz  duszpasterstwo tak e w Nykøbing Falster (1939-1950), Vordingborgu
(1972-), gdzie wybudowali ko ció , Svendborgu (1976-) i Nyborgu (1979-).

W miar  up ywu lat coraz cz ciej pewna liczba Polaków pozostawa a
przez okres zimy. W roku wybuchu pierwszej wojny wiatowej w sierpniu
1914 r. oko o o miu tysi cy Polaków, w tym oko o cztery tysi ce pracuj cych na
wyspach Lolland i Falster, nie mog o powróci  do swoich domów20. W adze
du skie zezwoli y na czas wojny na pobyt i prac  wszystkim obcokrajowcom.
W zwi zku z tym bp J. von Euch robi  starania, by pozyska  polskich ksi y. Do
Kopenhagi uda o si  sprowadzi  by ego kanclerza kurii z Wilna ks. dr.
Walentego Szyma skiego. Zorganizowano o rodek z kaplic , sal  spotka
i bibliotek . Uzyskano wsparcie finansowe prefekta Kongregacji Propagandy
Wiary, kardyna a Mieczys awa Ledóchowskiego i du skich pracodawców.
Przyby  profesor teologii z Wiednia, jezuita Feliks Wierci ski, który obj  opiek
nad Polakami przebywaj cymi na Jutlandii i innych miejscowo ciach. Jednak
próby osiedlenia ich z ró nych wzgl dów si  nie uda y. Biskup by  zawiedziony,
mia  jednak ograniczony wp yw na decyzje zgromadze  zakonnych czy osobiste
decyzje duchownych nie podlegaj cych jego jurysdykcji.

Biskup wzywa  Polaków przebywaj cych w Danii (1912 r.), by „byli
aposto ami ko cio a katolickiego w Danii”21. Istotnie, Polacy okazali si  „sol
i wiat em” na ziemi du skiej, dochowuj c swej wiary do ko ca. Zape niali
ko cio y katolickie w Danii i chocia  mówiono w nich obcym j zykiem, modlili
si  po swojemu. Byli ma o oczytani i wykszta ceni, ale zd ali do ko cio a
i swoj  postaw  wiadczyli o silnej wierze, któr  wpojono im w ojczy nie.

O przychylno ci bp. J. von Eucha do Polaków wiadczy tak e jego
wypowied  z 1915 r.: „Uwa am, e pa stwo polskie zostanie wskrzeszone.
B dzie ono pewnego rodzaju pomostem mi dzy Europ  zachodni  i wschodnimi
narodami, zw aszcza zapor  przed »zaraz « ze wschodu, o której nie trzeba
zapomina . Naród polski, który liczy 25 milionów jest dobry lecz rozdarty na
cz ci, które mo na po czy  razem i utworzy  mocny i zdrowy organizm
pa stwowy. Naród ten reprezentuje star  kultur . któr  odczuwamy w ró ny
sposób”22. Wypowied  ta podnosi a na duchu Polaków i wiadczy a, e biskup
ledzi  wydarzenia polityczne.

W 1917 r. przyby a ze Szwecji do Danii matka Urszula Ledóchowska,
która wyg asza a ju  wcze niej (1915) odczyty w Kopenhadze23. W krótkim
okresie pobytu matki Ledóchowskiej, do Urszulanek wst pi o siedem Polek

20  Ibidem, s. 36-37.
21  NUfKK 1917, s. 165.
22  Fragment wywiadu udzielonego dziennikowi „Lolland-Falster Stiftstidende” (Maribo). Cyt. za

„Efterretninger fra ind- og udland. Maribo”, NUfKK nr 36, 5 lipca 1915, s.715-716.
23  Julia Maria (Urszula) Ledóchowska, za o ycielka i prze o ona generalna Zgromadzenia Sióstr

Urszulanek Serca Jezusa Konaj cego (w Danii 1917-1920).
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a kilkadziesi t do innych zgromadzie  zakonnych w Danii, Francji, Ameryce
i w Polsce24. Ju  w styczniu 1918 r. w Aalborgu rozpocz  dzia alno  Instytut
J zyków Obcych i szko a gospodarcza przeznaczona dla dziewcz t powy ej 16
lat prowadzona przez matk  Urszul . Obecna wi ta (kanonizowana 19 maja
2003 r.) prócz tego prowadzi a sierociniec w. Antoniego dla polskich dzieci,
który w 1920 r. przeniesiono do Polski (Zak ad w. Olafa w Pniewach), gdzie
umieszczono wówczas 41 dzieci z Aalborga, natomiast 20 najm odszych sierot
pozostawiono w Danii. Nale y doda , e posiad o  w Pniewach matka Urszula
zakupi a za pieni dze ofiarowane przez darczy c  Norwega, st d zak ad pod
wezwaniem patrona Norwegii.

W 1918 r. przebywa o na terenie Danii ju  ponad 15 tysi cy naszych
rodaków, cznie z urodzonym tutaj pokoleniem, z których wi kszo  na skutek
splotu wydarze  politycznych (zakaz w adz alianckich), finansowych (inflacji,
utraty pieni dzy w bankach austriackich) i osobistych (za o enie rodziny) nie
mogli, a cz ciowo nie mieli dok d i do czego powróci . W ten sposób Polacy
stali si  najwi ksz  grup  cudzoziemskich robotników oraz wi kszo ci
w du skim Ko ciele katolickim. Niestety, Polacy przez ca e lata byli faktycznie
pozbawieni skoordynowanej i ca o ciowej opieki duszpasterskiej w j zyku
polskim. Ksi a, którzy pracowali w ród Polaków na pocz tku ubieg ego
stulecia, znaczn  cz  czasu przeznaczali na dzia alno  pozako cieln  –
werbunek robotników, t umaczenia, funkcj  rozjemców oraz nauk  j zyka
polskiego i szukanie w asnego miejsca w miejscowym spo ecze stwie.
Nasuwa o si  jednak pytanie, dlaczego nie przys ano polskiego ksi dza lub
ksi y na sta e mimo, e biskupi wiedzieli o warunkach ycia w protestanckim
rodowisku.

Po zako czeniu wojny wiatowej i po odrodzeniu si  niepodleg ego
pa stwa polskiego, pojawi a si  uzasadniona nadzieja na polepszenie po o enia
wiernych, ale wychod cy srodze si  zawiedli. Trudno ci stawiane
duszpasterstwu polskiemu – z jednej strony przez Ko ció  lokalny, który d y
do asymilacji Polaków, a z drugiej przez rz d du ski, który nie zatwierdza
duszpasterzy bez znajomo ci miejscowego j zyka – przynios y wyra ne straty
Ko cio owi w Danii25. Kolejne apele Zwi zku Polaków i przedstawicielstwa
dyplomatycznego RP do Episkopatu Polski pozosta y w zasadzie bez
zadowalaj cej odpowiedzi.

Wewn trz Ko cio a lokalnego powodowa o to ró ne napi cia i konflikty
w latach 30. ub. w., zw aszcza w parafiach, które zamieszkiwa a wi kszo
pos uguj ca si  j zykiem polskim. Przyjazdy w okresie letnim duszpasterzy
z Polski w latach 1927-1939 (ks. R. Go ci ski, S. Misiaszek CssR, franciszkanie

24  E. S. Kruszewski, Problemy…, op.cit., s.70.
25  A. Zwiercan OFMConv, Dzia alno  Franciszkanów w ród Polonii 1772-1976, w: „Studia

Polonijne”, T. 3, Lublin, KUL, 1979; V. Meysztowicz, Situazione dei cattolici Polacchi nel
Vicariato Apostolico di Danimarca, AGO-Dania.
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H. Czy  i K. Górecki, cysters o. Piotr Benedykt Welc), nie poprawi y po o enia
wiernych, problem pozosta 26. W 1932 r. przyby  do Danii Prymas kardyna
August Hlond, jako legat na Kongres Eucharystyczny w Kopenhadze.
Niew tpliwie mia  wiadomo  krzywdy, jaka dotkn a polskich wiernych, ale
po o enie ich si  nie zmieni o.

Dopiero wraz z przybyciem do tego kraju w 1950 r. redemptorysty o.
Jana Szymaszka i powo aniu Polskiej Misji Katolickiej w 1953 r., aczkolwiek
nigdy formalnie nie uznanej przez tutejszego biskupa ordynariusza, mo na
mówi  o pe niejszej opiece duchowej.

Polska Misja Katolicka (1950-1989)

Pos uga i dzia alno  o. Jana Tomasza Szymaszka (1901-1989) by a pod
wzgl dem organizacyjnym oparta na go cinno ci macierzystego zgromadzenia.
Przyjazd o. Szymaszka, okrutnie do wiadczonego przez niemieckie obozy
koncentracyjne w czasie drugiej wojny wiatowej oraz pos ug  dla naszych
rodaków na terenie Niemiec (1945-1950), zosta przez tutejszych rodaków
uznany za wydarzenie granicz ce z cudem. Mo na te  doda , e tym samym
naprawiono wielki b d przesz o ci i odt d ca a Dania by a jego wdzi czn
parafi .

Pos ug  t  pod wieloma wzgl dami mo emy porówna  z pioniersk
dzia alno ci  ks. Edwarda Ortveda, który równie  szuka  wiernych, napotyka  na
przeszkody ze strony konfratrów i nie by rozumiany w jego specyficznej roli
duszpasterza dla obcokrajowców.

Ojciec. Jan Szymaszek szuka  wiernych, którzy mimo trudnych
warunków bytowych i duszpasterskich, dochowali wierno ci Bogu i Ojczy nie.
Drugie i trzecie pokolenie, syte i yj ce w znacznie lepszych warunkach, tylko
w cz ci zachowa o przywi zanie do Ko cio a i polsko ci. Odnajdywa  tak e
nielicznych imigrantów przyby ych po drugiej wojnie wiatowej.

Bardzo serdeczne przyj cie w du skim Domu Macierzystym
Redemptorystów w Kopenhadze, zapowiada o rzeczywist  popraw  w opiece
polskich wiernych. Zreszt  o t  pomoc sam zakon zabiega  u swoich w adz
generalnych zgromadzenia.

Przedstawienie si  u miejscowego biskupa ordynariusza o. Theodora
Suhra OSB (1896-1997) by o ju  znacznie mniej entuzjastyczne. By  nast pc
biskupa Josefa Bremsa (1870-1958), Belga, przeciwnika sprowadzenia polskich

26  M.in. ks. W. Szymbor 1913, ks. dr R. Kotowski 1927, ks. Szcz sny Starkiewicz, 1930, ks. Liso
1931 (Universal nr 1, 25 III 31 s.2, nr 2 , 19 IV 1931, s.4-5), Franciszkanin o. Rejner Go ci ski
1931, o. Hugolin Czy  w 1934 i o. Krzysztof Górecki 1935-1936. Stosunkowo d u ej by  o.
Stanis aw Misiaszek CSsR (1932-1933), który swoje wra enia i prze ycia ciekawie opisa  w
odcinkach w pi mie „Chor giew Marji” Rok 1933 i 1935 oraz „Roczniki Katolickie” 1934, T.
XII, s. 165-182.
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ksi y. Bp T. Suhr w 1963 r. wyja ni , e „nie b dzie popiera  rozwoju, który by
izolowa  imigrantów i tworzy  mniejszo  narodow ”. Jego yczeniem by o
„stworzenie du skiego lub mi dzynarodowego ko cio a katolickiego a nie
s owia skiego ko cio a mniejszo ciowego”. T  polityk  w zasadzie kontynuowa
tak e nast pny hierarcha du ski bp H. L. Martensen TJ, który uwa a , e “starzy
imigranci doskonale rozumiej  j zyk du ski, a ich dzieci s  Du czykami”27.

Ojciec Jan Szymaszek zosta  w podobnym duchu potraktowany przez
ksi y proboszczów nie du skiego pochodzenia. Oczywi cie, jak zawsze by y
chlubne wyj tki28. Rektor Szymaszek nie móg  do ko ca zrozumie  taki stosunek
do wiernych. Uwa a  bowiem, e ka dy kap an jest odpowiedzialny za ca y
Ko ció  i winien przybli a  Dobr  Nowin  w j zyku, który wierni maj  w sercu.
Mimo trudno ci, niemal z m odzie czym zapa em rzuci  si  w wir pracy.
W wi to Matki Bo ej Zielnej, a zarazem wi to o nierza Polskiego odprawi
pierwsz  msz  w. w ko ciele Naj wi tszej Maryi Panny w Næstved (wyspa
Zelandia), która by a msz  w. dzi kczynn  za srebrny jubileusz kap a stwa.

Na pierwszych spotkaniach z Polakami nasz duszpasterz us ysza :
„cieszymy si , e Ojciec przyjecha  do nas! Tak nam by o brak ksi dza, ale
niestety, dla naszych dzieci i wnuków jest to ju  za pó no, bo bez opieki
religijnej odeszli, nie wiedz  dzisiaj czy s  Polakami czy Du czykami, czy s
katolikami czy protestantami”29. Z takimi wypowiedziami spotyka  si  niemal
wsz dzie w Danii. Szcz liwym zbiegiem okoliczno ci w 1950 r. powróci  ze
Szwecji Redemptorysta rodem ze l ska o. Heinrich Deutscher (w ród Polaków
o. Henryk), znaj cy j zyk polski. Ju  dawniej, przed pierwsz  wojn  wiatow
zajmowa  si  opiek  nad Polakami na Fionii i teraz po powrocie jeszcze przez
kilka lat wspomaga  polskie duszpasterstwo30.

W 1951 r. o. Szymaszek zaprosi  Opiekuna Duchowego Polaków na
Emigracji, ks. abp. Józefa Gawlin  (1892-1964) do Danii. Arcypasterz
przebywa tu w dniach 21 grudnia 1951 r. do 2 lutego 1952 r. i prócz Kopenhagi
by  z misj  apostolsk  w trzech du ych o rodkach osadnictwa polskiego:
Odense, Nakskov i Maribo.

W dniu 4 lutego 1953 r. Kongregacja Konsystorialna na podstawie
Konstytucji Apostolskiej „Exsul Familia” mianowa a o. Jana Szymaszka
duszpasterzem wychod stwa polskiego – rektorem Polskiej Misji Katolickiej

27  G. Nellemann, Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere, København,
Nationalmuseet, 1981 s. 177-178, 367 przypis 25.

28  Du czyk ks. Niels Oppermann, Nykøbing F., Niemiec o. Friedrich Bender M.I., Aalborg, który
w ada  j zykiem polskim i otacza  opiek  Polaków w latach 1915-1972.

29  Fragment przemówienia na uroczysto ci nadania cz onkostwa honorowego Instytutu Polsko-
Skandynawskiego 11 listopada 1989.

30  O. H. Deutscher (1882-1957) w swojej pracy duszpasterskiej w latach 1910-1939 opiekowa  si
przez jaki  czas Polakami, a pó niej mia  jako swoich parafian zw aszcza w Odense. W
stosunkach z Polakami u ywa  w mowie i pi mie imienia „Henryk”.
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w Danii, podleg ym abp. Józefowi Gawlinie z siedzib  w Rzymie31. Abp
Gawlina ponownie go ci  w Danii w czasie „Dni Katolickich” (22-24 maja 1953
r.), na które przybyli tak e kardyna  Josef Frings (1887-1978) i pra at Edward
Lubowiecki (1902-1975) z Niemiec. Oficjalna statystyka ko cielna wykazywa a
od wielu lat ilo ciow  stagnacj . Liczba polskich katolików w okresie od 1950-
1962 z przyczyn naturalnych stale mala a. Jednocze nie przyrost wiernych
j zyka polskiego w nast pnych latach nie znalaz  odbicia w statystykach
ko cielnych. Przybysze z Polski do du skich parafii si  nie zg aszali,
a w oficjalnie nieuznawanej Polskiej Misji Katolickiej ze wzgl dów
zasadniczych jej nie prowadzono. Ksi dz rektor by  wiadom, e statystyka nie
odpowiada a rzeczywisto ci.

Z przekazanych przez rektora informacji prze o onemu w Rzymie
w 1962 r. wynika, e penitentów i uczestnicz cych we mszy w. w
poszczególnych parafiach na prowincji by o od trzydziestu do stu wiernych. W
Kopenhadze natomiast by o kilkuset Polaków, którzy nie znali miejscowego
j zyka. Do tego dochodzi y rodziny z dzie mi, które wymaga y przygotowania
religijnego i do sakramentów w j zyku ojczystym, którym ksi dz Rektor musia
po wi ci  wi cej czasu ze wzgl du na ich dwuj zyczno .

Ksi dz rektor wbrew przeciwno ciom pozyskiwa  sobie nowych
polskich konfratrów do pomocy, jak o. Józefa Grochota, o. Andrzeja Grzelaka
i o. Józefa Dudka. Polska Prowincja Redemptorystów oraz inne zgromadzenia
okaza y tak e pe ne zrozumienie du skiemu ordynariuszowi i przys a y
duszpasterzy, którzy pos uguj  du skim wiernym. Staraniem o. Szymaszka
przyby y w dniu 21 listopada 1971 r. Siostry S u ebniczki D bickie, zak adaj c
swój pierwszy Dom Zakonny poza Polsk  i maj  wielki wk ad w dzie o
misyjne32.

Rozpocz  w asn  akcj  charytatywn , która mia a na celu pomóc
polskim biednym dzieciom na sp dzenie letnich wakacji w Danii. Pierwsz
koloni  letni zorganizowa  w 1958 r. dla 60 dzieci polskich w wieku 7-12 lat
wraz z trzema opiekunami z Nowego S cza. Na du skiej prowincji sp dzi y
cztery tygodnie wakacji razem z miejscowymi dzie mi, a gdy wraca y do domu,
to zaopatrzono je obficie w dobra materialne dla nich i rodzin33.

Pomaga  macierzystemu Seminarium Zgromadzenia (Tuchów) oraz
w budowie ko cio a Matki Bo ej Gwiazdy Morza w Gdyni i Matki Bo ej
Królowej Polski w Elbl gu. Reaktywowa  Bibliotek  Polsk  (3000 tomów),
która nawi za a do utworzonej w 1912 r. w Kopenhadze przez ks.

31  Pismo S. Congregatio Consistorialis N. 1213/52, Adeodato Giovanni cardinal Piazza.
32  O. J. Szymaszek, Praca misyjna Sióstr S u ebniczek, „Informacje PMK w Danii”, nr 1-3(51),

1983, s.20-23.
33  Z uwagi na to, e o. Szymaszek odmówi  wspó pracy z ambasad  PRL, urz dnik proponowa

wstrzymanie wyjazdu dzieci na kolonie organizowan  przez duszpasterza. Za E. Olszewski,
Emigracja polska w Danii 1893-1993, Warszawa-Lublin, 1993, s.306.
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W. Szyma skiego i utrzymywa  j  w asnym sumptem. W 1977 r. uroczy cie
obchodzono jej 65.lecie, a gratulacje nades a  m.in. du ski minister kultury,
zwracaj c uwag  na pozytywn  rol  jak  Polacy odgrywaj  w tutejszym
rodowisku34.

Zainicjowa  szkó k  niedzieln  dla dzieci, chór i orkiestr , które przez
wiele lat u wietnia y imprezy ko cielne i narodowe. Warto doda , e polskie
chóralne piewanie w Kopenhadze ma d ug  tradycj  si gaj c  1918 r. Powsta
wówczas chór „Polonia” i po odzyskaniu niepodleg o ci mia swój pierwszy
wyst p w ko ciele w. Anny, gdzie mie ci si  polskie duszpasterstwo. Od 40 lat
chór prowadzi organistka, S. M. Tarsylla Tamasiewicz, Biblioteka Polska
( wiecka bibliotekarka), szkó ka sobotnia ( wiecki nauczyciel) istnieje do dzisiaj.
Z b ogos awie stwem Rektora powsta o pismo „Informacje Polskiej Misji
Katolickiej w Danii” (1974-2002, 140 zeszytów), które by y redagowane przez
ojców A. Grzelaka, J. Dudka i J. Bodnara oraz J. Grochota. Sekretariat redakcji
od listopada 1978 r. prowadzi a S. M. Januaria Czesnar, S . BDNP

W czasie dzia alno ci ks. rektora Szymaszka mia y miejsce wa ne
wydarzenia dla polskiej spo eczno ci. Millenium Chrze cija stwa (1966)
w Rzymie oraz w Kopenhadze z udzia em Delegata Prymasa Polski dla
Duszpasterstwa Emigracji, ks. bp. W adys awa Rubina i ordynariusza ks. bp. H.
L. Martensena TJ, bp. seniora T. Suhra OSB oraz du skich dostojników ko cio a
narodowego i w adz wieckich.

Rok ten zacz  si  jednak od wielkich trosk, gdy  jak pisa  nasz bohater:
„mnie i mojego wspó pracownika miano wyrzuci  z Danii, by my nie „psuli”
Ko cio a tutejszego. Sprawa opar a si  o Rzym… Burza ucich a, ale dziwne
nastawienie polegaj ce na niezrozumieniu problemu pozosta o nadal”35. Komitet
Milenijny postawi  sobie m.in. „ambitne” zadanie umieszczenia tablicy
pami tkowej w ko ciele w. Anny w Kopenhadze, które nie uda o si
zrealizowa . Przeszkod  by  brak wyobra ni i dobrej woli miejscowego
proboszcza, Belga z pochodzenia.

Na Rok wi ty 1975 z Rektorem wyjecha o 50 p tników do Rzymu,
odwiedzaj c Asy  i Subiaco oraz cmentarz na Monte Cassino z mogi  gen. W.
Andersa i abp. J. Gawliny. Organizowano równie  inne pielgrzymki np. do
Lourdes czy Ziemi wi tej.

W 1975 r. przypada  z oty jubileusz kap a stwa o. Szymaszka. Ksi dz
rektor obchodzi  w kraju w gronie wspó braci i rodziny w Tuchowie. Do
Kopenhagi natomiast przyby  z wizyt  arcypastersk  Delegat Prymasa Polski dla
Duszpasterstwa Emigracji, ks. bp Szczepan Weso y z Rzymu, by uczci

34  G. Szewczyk, Na jubileusz Biblioteki Polskiej, „Kronika” nr 9/10-1977, s. 26-27; E. S.
Kruszewski, Biblioteka Polska w Kopenhadze, „Wiadomo ci” nr 1641-42, Londyn, 11 wrze nia
1977, s. 8.

35  Ojciec J. Szymaszek, Z perspektywy starego cz owieka. „Informacje PMK w Danii” nr 4-5 (42),
1981, s. 16.



163

zas u onego Kap ana oraz odwiedzi  inne o rodki duszpasterstwa polskiego
w Danii36. By o to tak e 25. lecie dzia alno ci rektora w Danii. Rz d RP na
wychod stwie w Londynie odznaczy  duszpasterza w dniu 3 maja 1975 r.
Z otym Krzy em Zas ugi37.

W 1980 r. uroczy cie obchodzono 40. lecie Katynia z udzia em m.in. ks.
pra ata Zbigniewa Bernackiego, Rektora PMK w Pary u. W roku 1989 r. mia a
miejsce wizyta apostolska Jana Paw a II do krajów skandynawskich, ale ojcu
Szymaszkowi nie by o ju  dane powita  Ojca w. w Danii38. Aczkolwiek
w oficjalnym programie nie by o spotkania z Polakami, Ojciec wi ty znalaz
woln  chwil , by w swej rezydencji – siedzibie Nuncjatury na kraje nordyckie
w Vedbæk, spotka  si z limitowan  (przez miejscowych organizatorów) liczb
– dwustu rodaków.

Ksi dz rektor popiera  szereg inicjatyw wieckich zarówno starych, jak
i nowych organizacji czy przedsi wzi . Wspiera  m.in. Zwi zek Wolnych
Polaków (1926-2000), popiera  Towarzystwo Mi o ników Nauki i Sztuki (1971-
1989), Naczelny Komitet Wolnych Polaków (1973-1990), Instytut Polsko-
Skandynawski (1985-) oraz biuletyn „Kronika po wi cona sprawom polskim”
(1971-1985). Rektorowi wraz o. Jerzym Mirewiczem TJ (Londyn) naukowy
Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze nada  w 1988 r. cz onkostwo
honorowe za zas ugi w dziele szerzenia kultury chrze cija skiej.

Pos uga ksi dza rektora by a nacechowana mi o ci  i ch ci  pomocy
bli niemu. Wierzy  ludziom, bywa  oszukiwany a czasem wiadomie dawa  si
oszukiwa . Ch tnie wybacza  i sam szczerze prosi  o przebaczenie zw aszcza,
gdy wprowadzony w b d przez innych, sam si  przekona  o swojej
atwowierno ci, która sprawia a przykro  bli niemu. By  autorytetem w polskim
rodowisku i powszechnie lubiany.

Nale y podkre li , i  w udzielanej przez niego pomocy duchowej
i materialnej, zosta y uciele nione cierpienia obozowe a pó niej wiadome
wyrzeczenia. Jego mocno podniszczony ubiór codzienny by  tego widocznym
wiadectwem39.

* * *

Oczywi cie, po czasie zakre lonym w niniejszym artykule, by y jeszcze
inne wydarzenia wa ne dla spo eczno ci polskiej osiad ej w Danii i naszych

36  E. S. Kruszewski, Na 25-lecie PMK w Danii, „Duszpasterz Polski Zagranic ”, Rzym nr 3, 1975,
s. 308-314.

37  Archiwum IPS – Dzia  Delegatura Rz du RP na Wychod stwie w Danii.
38  E. S. Kruszewski, Pielgrzym Wielki – Jan Pawe  II w Skandynawii, w: Polskie tropy nad Sundem

i Skagerrakiem, Kopenhaga, 2009, s. 301-310.
39  Ga a duchownego katolickiego w Danii jest niezmiernie skromna a “bogactwo” o. Szymaszka

pochodzi o z tzw. odszkodowania otrzymywanego z Republiki Federalnej Niemiec
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du skich przyjació , jak na przyk ad przybycie pierwszego przedstawiciela
dyplomatycznego wolnej Polski czy wizyty pa stwowej prezydenta RP Lecha
Wa sy, stulecie przybycia Polaków do Danii (1993 r.) z udzia em Prymasa
Polski kardyna a Józefa Glempa, kardyna a Henryka Gulbinowicza, abp.
Szczepana Weso ego i bp. polowego S awoja L. G odzia (1997 r.), czy publiczny
odczyt metropolity lubelskiego, abp. Józefa yci skiego (1998 r.), który przyby
na zaproszenie Instytutu Polsko-Skandynawskiego oraz uczczono 450. rocznic
walk wojsk polskich pod wodz  Stefana Czarnieckiego w Danii przeciw
Szwedom, z udzia em m.in. abp. Szczepana Weso ego (Rzym) i biskupa
ordynariusza Danii ks. Czes awa Kozonia (2008 r.).

Ko ció  od samego pocz tku swych dziejów dzieli si  swoim dobrem,
w tym najcenniejszym – misjonarzami. Wspomnijmy tylko g ównego Patrona
Polski wi tego Wojciecha, który przyby  z Czech i wi tego Ansgara ze starej
Korbei, który zosta  patronem Skandynawii. Polska tak e od wieków hojnie
dzieli si  swoimi duszpasterzami i siostrami zakonnymi m.in. z krajami
nordyckimi.



Tomasz Serwatka

KORESPONDENCJA ARCYBISKUPA SZCZEPANA WESO EGO
Z JANEM NOWAKIEM-JEZIORA SKIM

W LATACH 1969-2001

Bezpo rednia korespondencja z dyrektorem Sekcji Polskiej rozg o ni
Radia Wolna Europa w Monachium, Janem Nowakiem-Jeziora skim (1914-
2005) zosta a nawi zana wkrótce po nominacji ksi dza bp. Szczepana Weso ego
na stanowisko duszpasterza w oskiej Polonii, trwa a przez ponad trzydzie ci lat,
kontynuowana tak e po odej ciu Nowaka z Monachium i jego przeprowadzce do
USA. Warto j  krótko prze ledzi  z uwagi na to, i  stanowi a wa ki przyczynek
nie tylko odno nie biografii obu tych wybitnych Polaków, lecz i do bada  nad
histori  naszej emigracji politycznej oraz Ko cio a polskiego w realiach PRL.

Jako dyrektor Sekcji Polskiej RWE Jeziora ski prowadzi  olbrzymi
korespondencj  z bardzo wieloma osobami, przede wszystkim – co naturalne – z
kr gów emigracji. Zawsze bardzo dba  o kontakty z hierarchi  ko cieln ,
ciekawi y go problemy Ko cio a powszechnego, Soboru Watyka skiego II itd.
By  zreszt  osob  g boko religijn  i gorliwym katolikiem. Cz sto odwiedza
Rzym. Nawi zanie przeze  korespondencyjnego (a nast pnie i osobistego)
kontaktu z tak wa n  polsk  osobisto ci  nad Tybrem jak biskup Weso y by o
tedy rzecz  jak najbardziej naturaln  i oczywist .

W pierwszym swym li cie do nowego biskupa, pochodz cym
prawdopodobnie z po owy lutego 1969 r., dyrektor Jan Nowak z o y  mu swe
gratulacje z okazji sakry, która mia a miejsce w dniu 7 tego  miesi ca. Bp
Weso y odpowiedzia  na to specjalnym podzi kowaniem1. W li cie z 21 lipca
biskup poruszy  kwesti  zbli aj cego si  jubileuszu 30-lecia ambasadorowania
dr. Kazimierza Papee’go przy Stolicy Apostolskiej. By a to sprawa bardzo
delikatna, poniewa  by  on de facto – z racji starsze stwa urz dowania –
dziekanem watyka skiego korpusu dyplomatycznego, a jednocze nie (jako
przedwojenny, „sanacyjny” dyplomata) osob  nie uznawan  i zwalczan  przez
re im PRL, który ci gle nie posiada  nawi zanych oficjalnych stosunków
dyplomatycznych z Watykanem. Ale ju  od czasu pontyfikatu Jana XXIII (1958-

1  Kartka okoliczno ciowa bp. Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z lutego 1969 r.,
Biblioteka Zak adu Narodowego im. Ossoli skich we Wroc awiu (dalej: Ossol.),
Korespondencja Jana Nowaka-Jeziora skiego z lat 1944-1975, sygn. 82-100/99, t. 49, brak
paginacji (dalej: b. p.).
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1963), co pog bi o si  za papie a Paw a VI, Stolica Apostolska stara a si  –
w ramach swej ogólniejszej strategii – nie dra ni  bez potrzeby rz dów pa stw
komunistycznych, d c do jakiej  formy modus vivendi. Zapewne z uwagi na to
biskup Weso y optowa  raczej za nadaniem „obchodom” jubileuszowym
s dziwego ambasadora jak najbardziej prywatnego charakteru. Pisa  m.in.
„Trzydziestolecie p. Ambasadora /…/ jest jubileuszem i nie jest jubileuszem /…/.
Oczywi cie tu problem jest inny, ale dla obcych (tj. przede wszystkim W ochów
– T.S.) nie jest to data do obchodów”2.

W odpowiedzi Jan Nowak poinformowa , e wybiera si  13 sierpnia do
Italii z okazji 25. lecia bitwy pod Monte Cassino i chcia by spotka  si
z biskupami Weso ym oraz bp. W adys awem Rubinem. „Rozumiem dobrze –
pisa  – i  jubileusz Ambasadora /…/ musi mie  z konieczno ci charakter
wewn trzny – polski. Zale a o mi (jednak – T.S.) na jakiej  uroczysto ci /…/
gdy  jakikolwiek obchód by by dla nas okazj  i punktem zaczepienia dla
(przygotowania – T.S.) specjalnej audycji. My l , e jak s usznie Ksi dz Biskup
sugeruje, zjazd na Monte Cassino by by po temu najsposobniejsz  chwil ”3.

Z toku dalszej korespondencji wynika, e obaj interlokutorzy pog biali
znajomo  oraz coraz cz ciej spotykali si  osobi cie. Nie tylko Nowak bawi
nad Tybrem, lecz i bp Weso y przyje d a  do Monachium. Z pocz tkiem lat
siedemdziesi tych XX w. nowe w adze re imowe pod kierownictwem Edwarda
Gierka zastosowa y wobec Ko cio a katolickiego nieco inn  ni  Gomu ka, mniej
konfrontacyjn  taktyk . Odst piono od otwartej wrogo ci wzgl dem Watykanu,
prymasa Stefana Wyszy skiego i Episkopatu, zast puj c j  bardziej finezyjnymi
metodami4.

Usi owano mianowicie wbi  klin mi dzy Prymasa z jednej a Stolic
Apostolsk  z drugiej strony. W zwi zku z tym, e RWE i sam Nowak gor co
popierali poczynania Prymasa w kraju, publicystyka komunistyczna usi owa a
przeciwstawi  RWE polskiej sekcji Radia Watyka skiego, rzekomo bardziej
przychylnego Polsce Ludowej. Bp Weso y i dyrektor Nowak starali si  z tego
rodzaju szkodliw  propagand  walczy 5.

Kolejnym wa kim, a trudnym do rozwi zania problemem by o wówczas
oficjalne uznanie przez Watykan zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie i co
za tym idzie ostateczne uregulowanie przez Stolic  Apostolsk  statusu polskiej
organizacji ko cielnej we Wroc awiu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu,
Olsztynie i Gda sku. Jak wiadomo, sprawa ta przeci ga a si  w niesko czono
od 1945 r., kiedy to prymas August Hlond ustanowi  na Ziemiach Odzyskanych

2  List Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 21 lipca 1969 r., Ossol., ibidem, b. p.
3  List J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 28 lipca 1969 r., ibidem, b. p.
4  Do tego tematu por. A. Friszke, PRL wobec Ko cio a. Akta 1970-1978, Warszawa 2010, s. 8, 71.
5  Listy J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 23 lutego 1971 r. i Sz. Weso ego do J.

Nowaka-Jeziora skiego z 27 kwietnia 1971 r., Ossol., ibidem, b. p.
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polsk  administracj  katolick 6. Po jego zgonie prymas Wyszy ski wielokrotnie
prosi  kolejnych papie y o formalnoprawne zatwierdzenie tego faktycznego stanu
rzeczy, jednak bezskutecznie. Watykan czeka  bowiem albo na ostateczn
decyzj  konferencji pokojowej, albo na innego rodzaju deklaracje traktatowe
o charakterze mi dzynarodowym.

Nawet wszak po uznaniu przez RFN naszej zachodniej granicy
w grudniu 1970 r. (moc  uk adu mi dzy kanclerzem Willy Brandtem a rz dem
PRL), Watykan nie podj  adnych wyra nych kroków w kierunku po danym
przez Episkopat Polski i polsk  opini  publiczn . Polska Sekcja RWE, która od
momentu swego powstania w maju 1952 r. g o no tak e domaga a si
mi dzynarodowego uznania granicy, z biegiem lat zintensyfikowa a swoje
dzia ania. W li cie do bp. Weso ego z 7 maja 1971 r. Jan Nowak dawa  wyraz
swej goryczy i rozczarowania z powodu „stanowiska czynników watyka skich w
sprawie Ziem Odzyskanych. adna z obietnic udzielonych Prymasowi nie zosta a
dotychczas spe niona”7.

Na szcz cie – jak wiadomo – ratyfikacja przez zachodnioniemiecki
Bundestag wspomnianego traktatu granicznego w maju 1972 r.8 poskutkowa a
mi dzynarodowym uznaniem naszej granicy zachodniej przez USA, Wielk
Brytani , Watykan i inne pa stwa, a co za tym idzie ustanowieniem przez Paw a
VI oficjalnej administracji ko cielnej na Ziemiach Zachodnich. W 1973 r.
arcybiskup metropolita wroc awski Boles aw Kominek otrzyma  kapelusz
kardynalski9.

Z biegiem czasu pog bia o si  wzajemne zaufanie mi dzy biskupem
Weso ym a redaktorem Nowakiem, skoro ten ostatni nie waha  si  prosi  go
o pilne sprowadzanie z kraju – za po rednictwem „kursuj cych” mi dzy
Rzymem a Polsk  kap anów – potrzebnych dla przygotowywania bie cych
audycji RWE wie o wydanych ksi ek i aktualnych czasopism10. Dyrektor
Sekcji Polskiej zaprosi  te  ksi dza biskupa na jubileuszowe obchody 20-lecia
polskiej rozg o ni RWE w maju 1972 r.11.

Z ko cem grudnia 1975 r. Jan Nowak zrezygnowa  ze stanowiska
dyrektorskiego i przeszed  na emerytur . Po prawie dwuletnim pobycie w Alpach
Austriackich, gdzie wraz z ma onk  pracowa  nad wojennymi pami tnikami,
postanowi  ca kiem niemal zmieni  swe ycie, przeprowadzaj c si  na sta e do

6  Por. T. Serwatka, Koncepcje spo eczno-polityczne prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948),
Pozna  2006.

7  List J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 7 maja 1971 r., Ossol., ibidem, b. p.
8  J. Krasuski, Historia RFN, Warszawa 1987, s. 559-565.
9  Szerzej o tej kwestii oraz roli abp. Kominka por. Wokó  or dzia. Kardyna  Boles aw Kominek –

prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wroc aw 2009,
passim.

10  Listy J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 25 listopada i 9 grudnia 1971 r.; list Sz.
Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 3 grudnia 1971 r., Ossol., ibidem, b. p.

11  List J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 13 kwietnia 1972 r., ibidem, b.p.
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USA. Jesieni  1977 r. zamieszka  pod Waszyngtonem oddaj c si  polonijnemu
lobbingowi politycznemu. Znaj c dobrze prof. Zbigniewa Brzezi skiego rych o
uzyska  dost p o prominentnych osób z kr gu Bia ego Domu, Kongresu i Senatu.
Wspó pracowa  te  z Kongresem Polonii Ameryka skiej.

Korespondencja z bp. Weso ym zosta a w tym okresie ycia Nowaka
wydatnie zintensyfikowana, mo e dlatego, e nie mogli si  tak cz sto jak dot d
spotyka  osobi cie… Naros o te  sporo pal cych spraw, bo i czas by  do
burzliwy z punktu widzenia sprawy polskiej (wybór Papie a, czasy
„Solidarno ci”, stan wojenny, prze om polityczny w Europie Wschodniej
w latach 1989/1990). Na prze omie lat 1979 i 1980 szczególnie wa nym
problemem by o przeciwdzia anie wcieleniu w ycie komunistycznego pomys u
wybudowania autostrady bezpo rednio pod Jasn  Gór  w Cz stochowie, co
mia o utrudnia  ruch pielgrzymkowy. Biskup zaalarmowa  w tej sprawie
Nowaka, prosz c aby ten we wszelki mo liwy sposób zmobilizowa  polityków
i media – zw aszcza angloj zyczne – w USA, w duchu kontestuj cym ów pomys
w adz PRL.

Chodzi o przede wszystkim o zainicjowanie przez Nowaka i jego
wspó pracowników oficjalnych protestów w Warszawie, sk adanych m. in. przez
kongresmanów i senatorów ameryka skich za po rednictwem Ambasady USA
w Polsce12. Metoda ta w tym zakresie mog a osi gn  najwi ksz  skuteczno ,
w zwi zku z rezultatami bardzo nag o nionej oficjalnej wizycie prezydenta
Jimmy’ego Cartera w Warszawie (w grudniu 1977 r., kiedy to spotka  si  z E.
Gierkiem13). W adzom PRL by oby trudno zlekcewa y  protesty prominentnych
osobisto ci ameryka skich w sprawie niefortunnego projektu.

W styczniu i lutym 1980 r. Nowak wprost „bombardowa ” biskupa seri
obszernych i tre ciwych listów, gdzie referowa  na bie co jakie stosowne
zabiegi w sprawie Jasnej Góry poczyni  na gruncie ameryka skim. Biskup
z Rzymu gor co mu dzi kowa , tym bardziej e ca a sprawa zako czy a si
sukcesem Ko cio a w Polsce i emigracji, a dotkliw  pora k  w adz
komunistycznych14. W lecie tego  roku osobista pozycja biskupa Weso ego nad
Tybrem wydatnie wzros a, poniewa  obj  on funkcj  oficjalnego Delegata
prymasa Polski dla Duszpasterstwa Emigracji. Gratuluj c mu serdecznie,
redaktor Nowak wyrazi  jednocze nie ch  przekazania w upominku na jego r ce
(a tak e prymasowi Wyszy skiemu i bp. Rubinowi) autorskich egzemplarzy swej

12  Listy Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 18 grudnia i J. Nowaka-Jeziora skiego do
Sz. Weso ego z 26 grudnia 1979 r., Ossol., Korespondencja Jana Nowaka-Jeziora skiego z lat
1976-2005, t. 106, b. p.

13  O tej wizycie najpe niej pisa  Z. Brzezi ski, Cztery  lata  w  Bia ym  Domu, Warszawa 1989, s.
538-540.

14  Listy J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 13 stycznia oraz 6 i 20 lutego 1980 r.; listy
Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 22 lutego i 21 marca 1980 r., Ossol., ibidem, b. p.
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wie o wówczas wydanej w Londynie – a drugiej z rz du – ksi ki
zatytu owanej Polska pozosta a sob 15.

Naszed  pami tny, szesnastomiesi czny (1980/1981) „karnawa
Solidarno ci”. Polska by a ustawicznie na pierwszych stronach wiatowych
mediów. W li cie z ko ca stycznia 1981 r. biskup Weso y podzieli  si
z Nowakiem swoimi impresjami dotycz cymi wizyty Lecha Wa sy i licznej
oficjalnej delegacji „Solidarno ci” (m. in. T. Mazowiecki, K. Modzelewski, A.
Walentynowicz) w Italii. „»Solidarno « nie jest monolitem /…/ – pisa  –
a pozycja Wa sy nie jest równie  wolna od krytyki i spotyka si  on z kontestacj
w ramach zwi zku. On sam jest chyba wyrazicielem »linii umiarkowanej«.
Uwa a, e nie mo na atakowa  systemu, gdy  to jest nierealne /…/ Dla
niektórych grup ekstremistycznych jest to za ugodowe /…/ Na pewno s  w
»Solidarno ci« ludzie niewierz cy i religijna postawa Wa sy nie wszystkim si
podoba”16.

W trudnym okresie, zaraz po wprowadzeniu w Kraju stanu wojennego,
a zw aszcza w ci gu roku 1982, uwidoczni a si  u obu korespondentów g boka
troska o utrzymanie jedno ci politycznej Emigracji na ca ym wiecie,
a szczególnie przyjaznej wi zi mi dzy Poloni  w USA a Watykanem
i Ko cio em katolickim17. Obaj obserwowali te  uwa nie sytuacj  w Polsce
i czasem wymieniali si  otrzymywanymi z rozmaitych róde  – przewa nie
poufnych – informacjami. W drugiej po owie lat osiemdziesi tych intensywno
wymiany obopólnej korespondencji wyra nie zmala a.

Po odzyskaniu przez Polsk  niepodleg o ci Jan Nowak nadal pozosta
w USA. Pomy lnie uk ada a si  jego wspó praca z Kongresem Polonii
Ameryka skiej za prezesury mecenasa Alojzego Mazewskiego. Przez szereg lat
pe ni  funkcj  dyrektora krajowego tej organizacji, staraj c si  poprzez ni
oddzia ywa  na polityk  USA wobec Polski. Obserwowa  uwa nie wydarzenia
z kraju nad Wis  w latach 1988-1989, zw aszcza obrady okr g ego sto u mi dzy
w adz  a opozycj  i przebieg historycznych wyborów 4 czerwca 1989 r.

W sierpniu tego  roku przyby  po raz pierwszy po drugiej wojnie
wiatowej do Polski. Na lotnisku w Warszawie wita y go entuzjastycznie t umy

rodaków. W kolejnych latach dzia a  nadal aktywnie, wspieraj c na terenie USA
prze omow  dla Polski reform  gospodarcz  autorstwa wicepremiera Leszka
Balcerowicza. W lipcu 2002 r. przyby  na sta e do Polski, zamieszka  w jednej
z kamienic sto ecznego Czerniakowa.

15  List J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 11 sierpnia 1980 r., ibidem, b. p.
16  List Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 22 stycznia 1981 r., ibidem, b. p.
17  Przyk adowo listy Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 20 grudnia oraz J. Nowaka-

Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 28 grudnia 1982 r. , dotycz ce przyznania wysokiego
odznaczenia watyka skiego dla bardzo wp ywowego kongresmana polskiego pochodzenia
Clementa J. Zab ockiego (1912-1983). Por. ibidem, b. p.
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Ks. Szczepan Weso y pozosta  nad Tybrem, w 1994 r. zosta  mianowany
arcybiskupem. W pa dzierniku 1996 r. obchodzi  jubileusz 40.lecia kap a stwa.
„Do lawiny listów, depesz i faksów – napisa  Nowak z Waszyngtonu- do czam
/…/ najserdeczniejsze gratulacje, a tak e s owa szczerego sentymentu, szacunku
i uznania. Ze wzruszeniem wspominam wspó prac  i pomoc tak e w trudnych
chwilach w latach mojego dyrektorowania w RWE”18.

W ci gu roku 2000 korespondencja dotyczy a g ównie po rednictwa
Arcybiskupa w pilnych kontaktach J. Nowaka z bp. Stanis awem Dziwiszem,
a po rednio tak e z Janem Paw em II19. Rok 2001 zdominowa a z kolei tematyka
zbrodni dokonanej przez Polaków na ydach w Jedwabnem (1941), g o nej
ksi ki Jana Tomasza Grossa temu po wi conej, a tak e mi dzynarodowych
reperkusji spowodowanych nie yczliwymi Polsce opiniami cz ci zachodnich
mediów. Obaj interlokutorzy zgadzali si  co do zasadniczej szkodliwo ci
wszelkich odmian antysemityzmu dla polskiej racji stanu. Obaj uznawali te
sam  ksi k  prof. Grossa za tendencyjn .

W dalszym wszak toku dyskusji da y si  zauwa y  pewne zniuansowane
ró nice. Redaktor Jan Nowak ostrzej i bardziej emocjonalnie pot pia  negatywne
postawy niektórych Polaków wobec ydów podczas drugiej wojny wiatowej.
Zdecydowanie domaga  si  tak e od ówczesnych w adz III RP i Episkopatu
surowego pot pienia udzia u Polaków w sterowanej przez Niemców zbrodni
w Jedwabnem. Stanowisko abp. Weso ego by o znacznie bardziej spokojne
i wywa one, dostrzegaj ce szerszy kontekst historyczny wojennych wypadków
w Jedwabnem. Wysoki hierarcha ko cielny trafnie zauwa y , e stosunkowo
niewielka i s aba ekonomicznie Polska sta a si  dla niektórych wp ywowych
czynników opiniotwórczych w USA (czy szerzej na Zachodzie) wygodnym
i dy urnym niemal „koz em ofiarnym” w kontek cie mówienia o antysemityzmie
jako takim.

„Prosz  mnie le nie zrozumie  – pisa  do Nowaka w li cie z 10 marca –
zbrodnia jest zbrodni . Czy tych ofiar by a liczba taka czy inna, jest w a ciwie
nieistotne /…/. Co budzi pewne zahamowania to ci g e domaganie si
przeprosze . Mamy ci gle przeprasza , a ze strony drugiej, ydowskiej, nie ma
adnego gestu, który mówi by, e te  by y pope nione niew a ciwo ci wobec

narodu polskiego. Przynajmniej ja o takich gestach nie s ysza em /…/ Sprawa
Jedwabnego by a przecie  badana przez prokuratur  zaraz po wojnie /…/, nie
by a wi c spraw  nieznan ”. I dalej: „Mo na zaobserwowa , e gdy dochodzi do
du ych napi  i wrogo ci w Izraelu, zw aszcza kiedy s  akcje Palesty czyków,
wówczas zawsze wyskakuje jaka  afera o antysemityzmie, zw aszcza w Polsce,
bo /…/ mo na (tam bezkarnie - T.S.) uderzy . Od kilku lat ukazuje si  w Polsce
wydawnictwo Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

18  List J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 31 pa dziernika 1996 r., ibidem, b. p.
19  Por. przyk adowo listy J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 17 czerwca i 21 wrze nia

2000 r. oraz list Sz. Weso ego do J. Nowaka z 28 czerwca 2000 r., ibidem, b. p.
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Ukaza y si  ju  trzy tomy /…/, w sumie jest to ju  dwa tysi ce nazwisk
z podanymi miejscowo ciami, okoliczno ciami, osób które zosta y rozstrzelane
przez Niemców za przechowywanie ydów. Mo e to zmieni obraz o naszym
antysemityzmie. W adnym kraju Europy tylu ludzi nie odda o ycia za pomoc

ydom”20.
Pod koniec 2010 r. ukaza a si  ksi zk  autorstwa Aleksandry Klich,

skonstruowana w formie obszernego, wielow tkowego wywiadu z abp.
Szczepanem Weso ym. Przynosi ona wiele informacji o trudnej misji w ród
Polonii, o kontaktach ze znanymi polonijnymi politykami czy dzia aczami
kultury. Arcybiskup zwierza si , e by  duszpasterzem wszystkich bez wyj tku.
Mówi  m.in. „Kontaktowa em si  równie  z uznawanym za antykleryka a Jerzym
Giedroyciem, pisa em do jego »Zeszytów Historycznych«”21.

Na pytania prowadz cej wywiad o wspó prac  z Janem Nowakiem-
Jeziora skim, duchowny odpowiada: „Spotykali my si  wiele razy,
korespondowali my. W po owie lat osiemdziesi tych dosta em list od niego, e
ówczesny polski rz d zaprosi  go do kraju. Chc  zawrze  ugod  z emigracj .
Pyta , co o tym my l . Napisa em, e absolutnie nie powinien jecha  do kraju, bo
je li tak zrobi, to legitymizuje tamt  w adz . Odpisa , e dzi kuje, bo my li tak
samo. Nie pojedzie, bo nie chce by  wykorzystywany. Nowak-Jeziora ski by
zorganizowany politycznie i partyjnie. Jego komentarze polityczne wiadczy y
o niezwyk ym wyczuciu. Równocze nie utrzymywa  kontakty z ROPCIO i KOR-
em i by  nastawiony yczliwie wobec Ko cio a. Docenia  jego rol . By
niezwykle delikatny. Mia  ogromny szacunek wobec prymasa Wyszy skiego, ale
nigdy si  z nim nie spotka , eby nie nara a  go na ataki komunistycznego rz du.
Kontaktowali si  przez ksi dza Kirszke. To w a nie Nowak-Jeziora ski
zainicjowa  akcj  sprzeciwu wobec pomys u wybudowania obwodnicy wokó
Jasnej Góry”22.

Nie ulega w tpliwo ci, e w yciu tej miary wybitnych osobisto ci
yj cych po drugiej wojnie wiatowej na obczy nie, co redaktorzy Jerzy

Giedroyc, Jan Nowak-Jeziora ski i duszpasterz Polonii arcybiskup Szczepan
Weso y, kraj nad Wis  wraz z jego mieszka cami (tak e w diasporze) stanowi
zawsze najwa niejszy kierunek dzia a  i po wi cenia.

20  Listy Sz. Weso ego do J. Nowaka-Jeziora skiego z 27 lutego, 10 marca i 3 kwietnia 2001 r. oraz
listy J. Nowaka-Jeziora skiego do Sz. Weso ego z 5 i 31 marca 2001 r., ibidem, b. p.

21 Biskup na walizkach, z arcybiskupem Szczepanem Weso ym opiekunem polskiej emigracji
rozmawia Aleksandra Klich, Katowice 2010, s. 156.

22  Ibidem, s. 156-157





Krzysztof Wasilewski

OBRAZ KO CIO A KATOLICKIEGO W WIETLE PUBLICYSTYKI
MIESI CZNIKA „DZI . PRZEGL D SPO ECZNY”

Wst p

Rola Ko cio a katolickiego w pierwszym dwudziestoleciu Trzeciej
Rzeczpospolitej jest trudna do oceny. Aby jej dokona  z perspektywy
historycznej, nale y pos u y  si  wieloma ród ami, w tym – zwa ywszy na
nieodleg y od wspó czesno ci badany okres – przede wszystkim pras  spo eczno-
polityczn . To w a nie na jej amach ciera y si  ró ne nurty, próbuj ce okre li
miejsce religii w demokratycznym pa stwie.

Jednym z wa nych, cho  nie najwa niejszych, róde  jest bez w tpienia
miesi cznik „Dzi . Przegl d Spo eczny”. Pismo to, za o one w 1990 r. przez
Mieczys awa F. Rakowskiego (redaktor naczelny), Stefana Opar  (z-ca redaktora
naczelnego) i Jerzego Urbana (g ówny sponsor), przedstawia o rzeczywisto
z perspektywy tej cz ci lewicy, która do 1989 r. tworzy a reformatorski nurt
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z ró nych powodów czo owi
przedstawiciele tego nurtu odeszli lub zostali wykluczeni z centrum ycia
politycznego Trzeciej Rzeczpospolitej. Nie oznacza to jednak, aby ich g os by
marginalny. Wspomniane osoby, jak równie  ich wspó pracownicy,
reprezentowali wcale niema  cz  polskiego spo ecze stwa, która nie odnalaz a
si  w nowej rzeczywisto ci. By y to zw aszcza osoby starszego pokolenia,
pozytywnie odnosz ce si  do dorobku Polski Ludowej (1944-1989) i krytycznie
patrz ce na zachodz ce zmiany. Istotnym elementem spajaj cym to rodowisko
by a równie  niech  do rosn cej – ich zdaniem – roli Ko cio a katolickiego
w pa stwie. Ankieta przeprowadzona w ród cz ci czytelników „Dzi ” ujawni a,
i  to w a nie ten problem uznano za jeden z najpilniejszych do rozwi zania1.
Tak e listy nadsy ane do redakcji miesi cznika w wi kszo ci pi tnowa y
„klerykalizacj ” Polski.

W celu zbadania jak przedstawia  si  obraz Ko cio a katolickiego w
publicystyce „Dzi . Przegl d Spo eczny” zastosowano metod  analizy tre ci.
Wykorzystano komplet miesi cznika, których w trakcie dziewi tnastu lat jego

1  Ankieta przeprowadzona przez autora w 2010 r. po ród czytelników „Dzi . Przegl d Spo eczny”
skupionych wokó  Klubu „Dzi ” w odzi.
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funkcjonowania na rynku ukaza o si  219 numerów. Od pocz tku na amach
„Dzi ” poruszano tematyk  religijn , cho  dopiero z pocz tkiem 1997 r. zosta a
ona uj ta w sta y dzia  pt. „Komentarze”. Pierwotnie problem Ko cio a
katolickiego porusza  w swoich tekstach Bogus aw Czarmi ski, który nast pnie
zosta  zast piony przez Kazimierza Bartkowiaka w 1998 r. Tak e pozostali
publicy ci wspó pracuj cy z miesi cznikiem, na czele z jego redaktorem
naczelnym, w ró nym zakresie pisali o miejscu religii i instytucjonalnego
Ko cio a w yciu pa stwa. Mo na przyj , i  chocia  tematyka religijna, czy
ci lej mówi c – ko cielna – nie dominowa a w publicystyce pisma, to

odgrywa a ona w niej istotn  rol .

Ko ció  katolicki na pocz tku transformacji ustrojowej Polski (1990-1993)

Rola Ko cio a katolickiego w zachowaniu to samo ci narodowej
i promowaniu warto ci humanistycznych w okresie realnego socjalizmu w Polsce
jest oceniana jednoznacznie pozytywnie. Wi kszo  historyków, tak e
o orientacji lewicowej, przyznaje, e dzia alno  instytucji ko cielnych oraz
samych duchownych, istotnie przyczyni y si  do przemian demokratycznych
w 1989 r. Podobnej zgody nie ma ju  jednak przy ocenie wp ywu Ko cio a na
funkcjonowanie pa stwa po tej prze omowej dacie. Ko ció  katolicki,
a w zasadzie jego hierarchia, sta  si  nieroz cznym elementem ycia
politycznego demokratycznej Polski. Poprzez oficjalne pisma Zgromadzenia
Konferencji Episkopatu Polski po wypowiedzi czo owych hierarchów, a na
kazaniach proboszczów sko czywszy, Ko ció  bra  aktywny udzia  w debacie
publicznej. Taki stan rzeczy nie wszystkim odpowiada . Nieprzejednane
stanowisko biskupów, wzmocnione g osem polskiego papie a, w kwestii
liberalizacji ustawy antyaborcyjnej czy wycofania nauki religii ze szkó  rodzi o
sprzeciw cz ci klasy politycznej, nie tylko o lewicowej proweniencji.

W pierwszych tekstach zamieszczonych w „Dzi ”, które odnosi y si  do
Ko cio a katolickiego zachowano bezpieczny dystans. Wi za o si  to z przyj t
przez redakcj  miesi cznika taktyk  unikania jednoznacznych deklaracji
politycznych. W inauguracyjnym artykule wst pnym podkre lono jedynie, e
nowe pismo b dzie otwarte na „niezwykle szeroko pojmowany front
reprezentantów my li post powej”2. Nale y pami ta , i  pocz tek ostatniej
dekady XX w. to okres, kiedy unikano etykiet „lewicowo ci” i „prawicowo ci”,
tak przez partie polityczne, jak i pras . Zw aszcza w tym drugim przypadku,
otwarte deklaracje mog y zako czy  si  stygmatyzacj  pisma, z której trudno
by o si  nast pnie uwolni .

Pewnym wyj tkiem w do  stonowanym stosunku „Dzi ” do roli
Ko cio a katolickiego, jak  ten zacz  odgrywa  po 1989 r., by y s owa Jana

2 Od Redakcji, „Dzi . Przegl d spo eczny”, 1990 r., nr 1 (1).



175

Marxa. W wywiadzie z Bogdanem Madejem, publicysta „Dzi ” stwierdzi , i
w Polsce post powa a stopniowa klerykalizacja, a politycy ho dowali
„ko tu sko-bogoojczy nianej pe ni fetyszów i mitów”3. W drugim numerze
pisma opini  Marxa powtórzy  Zenon Rudny, ostrzegaj c, e „jeszcze troch ,
a staniemy si  pa stwem teokratycznym, jak Iran Chomeiniego”4. O ile jednak
podobne stwierdzenia pada y tak e i w innych tekstach drukowanych w „Dzi ”,
o tyle wci  znajdowa y si  one w mniejszo ci.

Krytyka Ko cio a katolickiego nasili a si  przy okazji przyspieszonych
wyborów do parlamentu w pa dzierniku 1991 r. Na pomys y konserwatywnych
polityków, wspieranych przez kler, aby zaostrzy  przepisy antyaborcyjne,
miesi cznik odpowiada  oskar eniami o „nadmierny apetyt” Ko cio a. Podobnie
by o w kwestii nauczania religii w szko ach pa stwowych. Tak e w tym
przypadku komentarze drukowane w „Dzi ” opowiedzia y si  jednoznacznie
przeciwko temu rozwi zaniu.

Istotn  rol  w zmianie tonu artyku ów publikowanych na amach
miesi cznika odegra o odkrycie istnienia w cz ci polskiego spo ecze stwa
znacznych sympatii antyklerykalnych. Sukces tygodnika „NIE”, który umo liwi
Jerzemu Urbanowi finansowanie „Dzi ”, pokaza , e agresywne teksty, jawnie
atakuj ce Ko ció  katolicki znajduj  wcale niema  liczb  odbiorców. Tak e na
amach „Gazety Wyborczej”, cho  w o wiele subtelniejszej formie, krytykowano

hierarchi  za ingerencj  w bie ce sprawy polityczne. Pomimo to, a mo e dzi ki
temu nak ad dziennika stale rós 5. Na tym tle „Dzi ” zajmowa  miejsce po rednie.
Co prawda wypominano biskupom przywi zanie do luksusów, nierzadko
pos uguj c si  przy tym ma o wybredn  satyr , lecz w dalszym ci gu odcinano
si  od taniego antyklerykalizmu w stylu „NIE”.

W pierwszych latach wydawania „Dzi ”, które zbieg y si  z pocz tkiem
transformacji systemowej w Polsce, obraz Ko cio a katolickiego prezentowany
na jego amach nie by  jednobarwny. Wydaje si , e dla redaktora naczelnego
i jego najbli szych wspó pracowników, Ko ció  wci  jawi  si  przede
wszystkim jako pot na si a polityczna. Sfera religijna pozostawa a na drugim
planie. Piórem Rakowskiego i innych krytykowano wi c hierarchi  za
anga owanie si  w sprawy polityczne, przy czym nie zag biano si  w dylematy
moralne. Zakres dost pu do aborcji, który to zdominowa  krajow  debat
ideologiczn  pocz tku lat 90. ub. w., publicy ci „Dzi ” rozstrzygali jedynie
z perspektywy wiecko ci pa stwa. Zaledwie umiarkowan  krytyk  hierarchii
mo na ponadto t umaczy  przekonaniem cz ci redakcji, i  instytucjonalny
Ko ció  by  naturalnym sojusznikiem lewicy w budowie spo ecznej gospodarki.
W a nie problemy ekonomiczne, a wi c rosn ce bezrobocie i post puj ce

3  J. Marx, Wierzymy w magiczn  moc dzia a  niemagicznych. Rozmowa z Bogdanem Madejem,
„Dzi . Przegl d Spo eczny” 1990, nr 1(1).

4  Z. Rudny, Ko cielna ofensywa, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1990, nr 2(2).
5  Por. A. Machcewicz, Historia sentymentalna, „Wi ” 1995, nr 7.
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rozwarstwienie spo eczne, uznano w miesi czniku za najwi ksze wyzwanie tego
okresu. Sprzeciwiano si  neoliberalnym reformom, zapocz tkowanym przez tzw.
plan Balcerowicza. wiadomi pozycji Ko cio a katolickiego w Polsce, jak
równie  jego nauki spo ecznej, publicy ci „Dzi ” sondowali mo liwo  sojuszu
pomi dzy gospodarcz  lewic  a instytucjonalnym Ko cio em.

Ko ció  katolicki w okresie rz dów lewicowo-ludowych (1993-1997)

Po utworzeniu koalicyjnego rz du SLD-PSL w pa dzierniku 1993 r.,
krytyka Ko cio a katolickiego na amach „Dzi ” uleg a wzmocnieniu. By o to
spowodowane dwiema przyczynami. Pierwsz  by o podpisanie przez
zdymisjonowany ju  rz d Hanny Suchockiej konkordatu 28 lipca 1993 r.
Negocjacje z Watykanem prowadzono w tajemnicy, a o ich wyniku
poinformowano dopiero na ko cu. W krytykach Ko cio a katolickiego
wzmocni o to przekonanie, i  prawica wraz z hierarchi  próbuj  wykorzysta
s abo  polskiej demokracji dla w asnych korzy ci. Zdaniem Mieczys awa F.
Rakowskiego, biskupi byli „wszechobecni, a ich ingerencja w ycie publiczne
kraju nosi zbyt cz sto wszelkie znamiona dyktatu. Biskup zast pi  I sekretarza
komitetu wojewódzkiego PZPR, proboszcz sekretarza w gminie”6. Nale y
podkre li , i  krytyka upolitycznienia Ko cio a wyp ywa a nie tylko ze strony
lewicy. Tak e zdaniem umiarkowanej prawicy kler katolicki powinien skupi  si
wy cznie na „dzia alno ci profetycznej”7.

Drug  przyczyn  zaostrzenia publicystyki „Dzi ” by a wiadoma próba
wymuszenia na ludowo-lewicowym rz dzie budowy wieckiego pa stwa. Brak
zgody parlamentarnej wi kszo ci na ratyfikacj  konkordatu odebrano
w miesi czniku jako pierwszy sukces przyj tej taktyki8. W debacie
poprzedzaj cej decyzj  Sejmu z 1 lipca 1994 r. pos ugiwano si  ró nymi
argumentami. Piórem redaktora naczelnego i pozosta ych przekonywano, e
priorytetem powinno by  uchwalenie konstytucji9. Dopiero po przyj ciu nowej
ustawy zasadniczej mo na by o ewentualnie powróci  do uk adania stosunków z
Watykanem10. Kolejnym argumentem by a rzekoma dyskryminacja pozosta ych
ko cio ów i wspólnot religijnych, których pozycja po przyj ciu „konkordatu
ko cielnych przywilejów” mia a zosta  zachwiana. Podobnie starano si
argumentowa  konieczno  liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, która
dopuszcza a mo liwo  przerywania ci y jedynie w trzech, ci le okre lonych

6  M.F. Rakowski, Polski przek adaniec. Tom I, Toru  2002, s. 94.
7  J. Gowin, Ko ció  po komunizmie, Kraków 1995, s. 63.
8  Konkordatowi po wi cono wiele miejsca na amach miesi cznika. Przy czym ton wypowiedzi

by  jednostronny, o czym wiadczy umieszczenie komentarzy na temat konkordatu w dziale pt.
„Pu apki konkordatu”, umieszczonego w „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1996, nr 11(74).

9  R. Fitz, Sprzeczno  z konstytucj , „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1996, nr 11(74).
10  F. Siemie ski, Czy konkordat jest potrzebny, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1993, nr 12 (39).
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przypadkach. W okresie rz dów koalicji SLD-PSL powracano tak e do sprawy
wyprowadzenia religii ze szkó  pa stwowych, jednak bez wi kszych sukcesów.

W przedstawianiu negatywnego obrazu Ko cio a unikano taniej sensacji.
Do swoich racji przekonywano przy pomocy argumentów prawniczych czy – jak
pisano – „zdroworozs dkowych”. O wiele krytyczniej wypowiadano si  np. na
temat rz du SLD-PSL, któremu zarzucano s abo  i brak realizacji obietnic
wyborczych. W dalszym te  ci gu traktowano Ko ció  jako si  polityczn ,
z rzadka podnosz c problematyk  moraln  czy duchow . Nie sposób jednak nie
zauwa y  rosn cej agresji w stosowanym przez publicystów j zyku opisu
Ko cio a katolickiego. Coraz cz ciej w tekstach po wi conych religii uciekano
si  do takich sformu owa  jak: klerykalizacja, klechy, funkcjonariusze
(o hierarchach), jarzmo katolicyzmu, ciemnogród, rekonkwista (o zwracaniu
Ko cio owi dóbr ziemskich znacjonalizowanych w okresie PRL). Jednocze nie
zachowanie polskich hierarchów kontrastowano z liberalnymi przedstawicielami
zachodniego Ko cio a lub postaw  Jana Paw a II11. W przypadku tego ostatniego
starano si  agodzi  j zyk, cho  oczywi cie nie rezygnowano z krytyki papie a.

W omawianym okresie na amach „Dzi ” obraz Ko cio a katolickiego
przeciwstawiano obrazowi modernizacji Polski. W opinii publicystów
miesi cznika silna pozycja katolicyzmu – zw aszcza z jego osobliwymi,
krajowymi cechami – uniemo liwia a szybki rozwój gospodarczy i spo eczny
pa stwa. Podpierano si  przy tym faktami z historii, które mia y wiadczy
o negatywnym skutku katolicyzmu dla Polski. Argumentowano, e wszystkie
katolickie pot gi jak Hiszpania czy Portugalia upad y m.in. na skutek zbyt silnej
pozycji Ko cio a. Jednocze nie wskazywano na pozytywne cechy innych
od amów chrze cija stwa, g ównie protestantyzmu. Zdaniem cz ci publicystów
„Dzi ”, protestantyzm nie tylko lepiej odczytywa  charakter ludzki, ale te
sprzyja  umacnianiu moralnych fundamentów. Jego przeciwie stwem by
katolicyzm. „Ko ció  ten – pisa  Edmund Lewandowski – zby  atwo odpuszcza
grzechy i daje szans  na czy ciec w yciu pozagrobowym. Jest to wszystko
korzystne dla instytucji i bardzo atrakcyjne dla wiernych, ale raczej nie sprzyja
post powi moralnemu”12.

W czasie rz dów koalicji SLD-PSL priorytetem dla publicystów „Dzi ”
by o uchwalenie konstytucji. Dzi ki nowej ustawie zasadniczej pa stwo polskie
mia o m.in. otrzyma  gwarancj  zachowania wieckiego charakteru. Chocia  nie
by  to temat dominuj cy w szerokiej debacie konstytucyjnej prowadzonej na
amach miesi cznika, to jednak wielokrotnie do niego powracano. Dla redaktora

naczelnego i jego wspó pracowników wzorem by a konstytucja francuska, która
wyra nie oddziela a pa stwo od Ko cio a katolickiego i innych wspólnot
wyznaniowych. Jednak e zdawano sobie spraw , i  takie rozwi zanie mog o

11  W. Loranc, Teologia i polityka. O najnowszej encyklice Jana Paw a II, „Dzi . Przegl d
Spo eczny” 1991, nr 9(12).

12  E. Lewandowski, Katolicka niemoralno , „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1996, nr 9(72).
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napotka  na wiele problemów w Polsce. Ze sprzeciwem publicystów „Dzi ”
przyj to wpisanie do preambu y konstytucji tzw. Invocatio Dei, które ich
zdaniem narusza o standardy pa stwa wieckiego. Uchwalenie konstytucji
i przyj cie jej w referendum spotka o si  z uznaniem na amach miesi cznika,
cho  zarzucano jej, i  kosztowa a lewic  zbyt wiele wyrzecze  na rzecz prawicy
i Ko cio a.

Rz dy prawicy i „zagro enie wiecko ci” pa stwa (1997-2001)

Zwyci stwo Akcji Wyborczej „Solidarno ” w wyborach
parlamentarnych we wrze niu 1997 r. zaskoczy o redakcj  „Dzi ”. Chocia
wcze niejsze sonda e wskazywa y na nieznaczn  przewag  prawicy, to jednak
redaktor naczelny i jego wspó pracownicy liczyli, e poprawiaj ca si
koniunktura gospodarcza przechyl  szal  zwyci stwa na rzecz SLD.
W utworzeniu koalicji rz dowej AWS – Unia Wolno ci widziano przede
wszystkim niebezpiecze stwo powrotu do neoliberalnych reform z pocz tku lat
90. ub. w. Obawiano si  równie , e dominacja prawicy zagrozi wieckim
standardom pa stwa.

Nastroje publicystów pisma z pocz tku rz dów AWS-UW oddawa  tekst
Jerzego Niesiob dzkiego, pt. „Polski Orwell”13, który by  recenzj
antyklerykalnej powie ci Jerzego Sulimy-Kami skiego, pt. Koktajl Dalajlamy.
Ksi ka sta a si  pretekstem do wytkni cia Ko cio owi jego b dów, na czele
z d eniem do podporz dkowania ka dej sfery ycia cz owieka moralno ci
katolickiej. „W przysz o ciowej wizji Kami skiego – pisa  autor – co chwila
odnajdujemy czas w asnych do wiadcze ”14. Zdaniem publicysty „Dzi ”, polski
Ko ció  toczy o wiele chorób, w ród których za najwa niejsze uzna  umi owanie
dóbr materialnych hierarchii i jej rozpolitykowanie, a tak e brak akceptacji
cz ci jej przedstawicieli dla standardów demokracji. Zgadza  si  z tym inny
wspó pracownik miesi cznika, Bogus aw Czarmi ski, który pisa  o walkach
„rzekomych proroków o w adz  nad Polsk ”15.

Coraz cz ciej na amach „Dzi ” przedstawiano skrajnie negatywny
obraz Ko cio a katolickiego. Do dotychczasowych autorów pisz cych na tematy
religijne do czyli nowi, z których niektórzy, jak np. Krzysztof Lubczy ski
i Piotr Gadzinowski byli zwi zani z „NIE”. Odmieni o to charakter publicystyki
miesi cznika, która ze stonowanej powoli stawa a si  coraz bardziej agresywna.
Do ju  istniej cego katalogu zwrotów opisuj cych Ko ció  i jego wiernych
dodano nowe, m.in.: fundamentalizm, oszo omstwo, ekstremizm. Natomiast
sam  instytucj  okre lano mianem zach annej, zawistnej, wstecznej, itp. Gdyby
jednak porówna  artyku y autorów pisz cych tak dla „NIE”, jak i „Dzi ” mo na

13  J. Niesiob dzki, Polski Orwell, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1998, nr 1(88).
14  Ibidem.
15  B. Czarmi ski, Wa nie proroków, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1998, nr 1(88).
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zauwa y  swoist  autocenzur  w przypadku publikowania w tym drugim
czasopi mie. Doskonale wida  to na przyk adzie wspomnianego ju  Krzysztofa
Lubczy skiego. O ile w „NIE” jego teksty cechowa  potoczny, cz sto nawet
wulgarny j zyk, to w felietonach drukowanych w „Dzi ” agresywne
sformu owania zast powane by y subtelniejszymi zwrotami.

W omawianym okresie wielokrotnie powracano do przesz o ci Ko cio a
katolickiego. Zazwyczaj ukazywano ciemne strony polskiego katolicyzmu,
podkre laj c jego zgubny wp yw dla rozwoju kraju. W kilkustronicowym eseju,
Anna Mielnik ukaza a jak rosn ca si a Ko cio a i jego hierarchów doprowadza a
do kolejnych kryzysów w pa stwie polskim16. Swój wywód rozpocz a od
czasów Mieszka I, kiedy zaproszeni przez niego misjonarze mieli zak óci
naturalny rozwój s owia skich plemion. Zdaniem autorki przewinienia Ko cio a
nie ogranicza y si  bynajmniej do dwulicowo ci jego przedstawicieli, lecz
faktycznie sta y u podstaw rozbiorów i upadku Drugiej Rzeczpospolitej. W a nie
do okresu mi dzywojennego nawi za  na amach „Dzi ” W adys aw Honkisz,
który w swoim artykule oskar y  biskupów polowych o demoralizowanie
o nierzy17.

Nieco bardziej pozytywny obraz Ko cio a wy ania  si  z artyku ów
po wi conych dziejom Polski Ludowej. Jak wykaza a analiza zawarto ci
miesi cznika, obrona dorobku PRL stanowi a wiod cy – obok gospodarki
i polityki – temat poruszany na jego amach. Dla podparcia swojego pogl du na
temat okresu 1944-1989, redaktor naczelny i jego wspó pracownicy cz sto
pos ugiwali si  autorytetem Ko cio a. Szczególnie akcentowano poparcie – czy
raczej brak sprzeciwu – hierarchii katolickiego dla stanu wojennego. Piórem gen.
Jaruzelskiego, Kazimierza Barcikowskiego, Mieczys awa Rakowskiego i innych
przypominano s owa kardyna a Józefa Glempa, który tu  przed 13 grudnia 1981
r. wzywa  obie strony do kompromisu. Stanowisko „Dzi ” zbli a o si  wi c do
stanowiska reprezentowanego przez nieliczn  grup  katolickich publicystów na
czele z Andrzejem Micewskim. Warto tak e podkre li , i  osoba prymasa nie
spotka a si  z podobn  sympati  na amach „Dzi ” w komentarzach dotycz cych
jego dzia alno ci po 1989 r.

Sojusz Ko cio a z w adz  (2001-2005)

W wyborach parlamentarnych we wrze niu 2001 r. ponownie do w adzy
dosz a lewica. Priorytetem koalicji SLD – PSL by o zako czenie negocjacji
z Uni  Europejsk  i cz onkostwo Polski w tej organizacji sfinalizowano do ko ca
kadencji. W tym celu rz d Leszka Millera zawar  nieformalny sojusz nie tylko
z umiarkowan  prawic  (przede wszystkim z Platform  Obywatelsk ), ale tak e

16  A. Mielnik, Jarzmo katolicyzmu, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1997, nr 1(76).
17  W. Honkisz, Biskupi Wojska Polskiego, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 1999, nr 6(105).
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z Ko cio em katolickim. W zamian za przychylno  hierarchów dla integracji
europejskiej, premier zobowi za  si  do nieuchwalania ustaw naruszaj cych
obowi zuj cy w sferze wiatopogl dowej kompromis.

Zawieszenie broni mi dzy parlamentarn  lewic  a Ko cio em katolickim
spotka o si  z krytyk  ze strony publicystów „Dzi ”. Da  temu wyraz Kazimierz
Bartkowiak, który zast pi  Bogus awa Czarmi skiego jako komentatora spraw
religijnych. W artykule pt. Lewica i Ko ció  z lutego 2003 r., Bartkowiak
przedstawi  Ko ció  katolicki jako instytucj  maj c  „za sob  wiekowe
do wiadczenie w grze z w adz ”, a ksi y, e „nie s  obci eni l kiem przed
odpowiedzialno ci . Zawsze mog  zamiast efektów zaproponowa  modlitewne
odwo anie do Instancji Najwy szej”18. Z tekstu Bartkowiaka przebija si  wi c
skrajnie negatywny obraz Ko cio a, którego przedstawicieli cechowa a
zach anno , dwulicowo  i politykierstwo. Publicysta zauwa a  tak e, e polski
Ko ció  podzielony by  jak nigdy, a znaczne wp ywy zdobywa o w nim
rodowisko zwi zane z Radiem Maryja.

Zdaniem Bartkowiaka i nie tylko, tymczasowy sojusz lewicy
z Ko cio em dzia a  na szkod  tej pierwszej. W opinii publicystów „Dzi ”, taka
taktyka prowadzi a do odp ywu lewicowego elektoratu do innych partii. W tym
okresie pojawi o si  tak e – po raz pierwszy tak wyra nie – pytanie o ideowo
Sojuszu Lewicy Demokratycznej19. Stawiano je przede wszystkim w kontek cie
liberalnej polityki gospodarczej rz du, cho  równie  w przypadku rezygnacji
SLD z obietnicy zmiany ustawy antyaborcyjnej. Wielkie wzburzenie w ród
redaktorów miesi cznika wywo a a decyzja rz du Leszka Millera o poparciu
stanowiska polskiego Ko cio a w sprawie Invocatio Dei w projekcie Traktatu
ustanawiaj cego Konstytucj  dla Europy. Wed ug Rakowskiego SLD postawi o
si  w opozycji nie tylko do zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji, ale te  do
wszystkich ruchów – w tym prawicowych – kieruj cych si  zasadami
zdroworozs dkowymi20.

W publicystyce „Dzi ” przebija si  niewiara jego publicystów w szczere
intencje hierarchów katolickich. Zdaniem redaktora naczelnego i jego
wspó pracowników, instytucjonalny Ko ció  wykorzystywa  negocjacje rz du
z Uni  Europejsk  w celu zdobycia wi kszego wp ywu na podejmowane decyzje.
Prawdziwe oblicze polskiego katolicyzmu nie reprezentowali liberalni biskupi
pokroju Tadeusza Pieronka i Józefa yci skiego. Raczej – przekonywano na
amach miesi cznika – w ród polskiego duchowie stwa dominowali ludzie

w rodzaju redemptorysty ojca Tadeusza Rydzyka i ca ego rodowiska Radia
Maryja. Dla takich osób integracja europejska mia a wi za  si  z utrat  ich
uprzywilejowanej pozycji. „Ta pozycja – pisa  Bartkowiak – jest mocniejsza

18  K. Bartkowiak, Lewica i Ko ció , „Dzi . Przegl d Spo eczny” 2003, nr 2 (149).
19  M.F. Rakowski, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 2003, nr 8 (157).
20  Ten e, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 2003, nr 2 (149).
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w Polsce ni  w Europie i dlatego biskupi obawiaj  si  wszelkich zmian na tej
przestrzeni”21.

Obraz Ko cio a katolickiego w Polsce w latach bezpo rednio
poprzedzaj cych akcesj  do Unii Europejskiej by  przedstawiany na amach
„Dzi ” skrajnie negatywnie. W tekstach dominowa y oskar enia hierarchów
o za ciankowo  i brak otwarcia na zachodnie pr dy teologiczne. Ponadto
zarzucano duchowie stwu, i  celowo trzyma wiernych w nie wiadomo ci,
wzbudzaj c w nich nieufno  wobec integracji europejskiej i strasz c rozpadem
tradycyjnych wi zi spo ecznych. Twarz  polskiego Ko cio a by a w opinii
publicystów „Dzi ” twarz o. Tadeusza Rydzyka i ksi y skupionych wokó  Radia
Maryja, a wi c rodowiska skrajnie konserwatywnego. Zapominano przy tym, i
w adze ko cielne, na czele z Prymasem, wielokrotnie wypowiada y si
krytycznie na temat tak samego radia, jak i jego dyrektora. Ponadto w opisie
polskiego katolicyzmu wspó pracownicy „Dzi ” sami uciekali si  do j zyka
pobudzaj cego agresj . O Polsce pisano „republika proboszczów”, a samych
duchownych nazywano „amatorami pop dliwej, politycznej amatorszczyzny”.
Cz sto te  starano si  przedstawia  Ko ció  jako instytucj  skorumpowan ,
skupiaj c si  na seksualnych i finansowych skandalach z udzia em ksi y.

Ko ció  katolicki po mierci Jana Paw a II

Cezur  nie tylko w polskim Ko ciele katolickim sta a si  mier  Jana
Paw a II 2 kwietnia 2005 r. By o to wydarzenie, które kolejny raz zjednoczy o
sk ócony naród, cznie z jego politycznymi elitami. „Jan Pawe  II by  wielkim
aposto em pojednania – powiedzia  w pierwszym po mierci papie a wyst pieniu
Aleksander Kwa niewski – Walnie przyczyni  si  do obalenia » elaznej kurtyny«
i rozszerzenia Unii Europejskiej, przez co pomóg  wielu krajom odbudowa
cie ki wspó pracy, a ich obywatelom odzyska  suwerenne prawa i poczucie

godno ci. I oto wiat, Europa, Polska odmieni y si  nie do poznania. Polska
i Polacy maj  szczególny d ug wobec Jego wi tobliwo ci. Nie by oby polskiej
wolno ci bez Papie a-Polaka” – powiedzia  Kwa niewski tu  po wiadomo ci
o mierci Jana Paw a II22. Wydawa o si , e sympatia i szacunek, jakimi
wi kszo  Polaków darzy a zmar ego papie a umocni i tak ju  siln  pozycj
Ko cio a w kraju. Cz  socjologów mówi a nawet o zaistnieniu „pokolenia
JP2”, które mia o cechowa  si  wi kszym konserwatyzmem i przywi zaniem do
tradycyjnych warto ci ni  ich rodzice23. Jak jednak pokaza y dalsze wydarzenia,
poczucie jedno ci by o krótkotrwa e, podobnie jak wzrost autorytetu Ko cio a.

21  K. Bartkowiak, Bóg chce nas w Unii Europejskiej, „Dzi . Przegl d Spo eczny” 2003, nr 4(151).
22 Przemówienie prezydenta Aleksandra Kwa niewskiego w sobot  po og oszeniu o mierci

Papie a, www.gazeta.pl.
23  M. Zawadzka, Pokolenie Jana Paw a II – generacja zwiastuj ca wiosn  Ko cio a, „Nasz

Dziennik” z 27 kwietnia 2005 r.
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mier  Jana Paw a II odbi a si  szerokim echem na amach „Dzi ”.
W swoich komentarzach publicy ci miesi cznika poruszali ró ne aspekty
duchowego dziedzictwa zmar ego papie a-Polaka. Ton artyku om nada  redaktor
naczelny, który w swoim dziennik zanotowa : „By  [Jan Pawe  II – przyp. aut.],
bez w tpienia, nowoczesnym papie em, który nie pomniejszaj c majestatu g owy
Ko cio a, zachowywa  si  – jak to si  zwyk o mówi  – jak normalny cz owiek.
/…/ On te  jako pierwszy w ród papie y mia  odwag  naruszy  odwieczne mury
wrogo ci mi dzy katolicyzmem, judaizmem i islamem. Jego historyczne
przekroczenie progu synagogi i meczetu, to milowe kroki na drodze do
pokojowego wspó ycia i wzajemnego poszanowania wyznawców trzech
wielkich, monoteistycznych religii. By  i pozostanie wielkim autorytetem
i m em stanu”24.

Powy szy cytat oddaje ton pozosta ych artyku ów drukowanych na
amach miesi cznika. B dem by oby jednak s dzi , e teksty te pozbawione

wtapia y si  w bezkrytyczn  apologi , w któr  popad y pozosta e tytu y prasowe.
Co prawda publicy ci „Dzi ” postrzegali Jana Paw a II jako m a stanu, który
nie ba  si  wyj  naprzeciw wyzwaniom nowego tysi clecia. Tak pozytywny
obraz papie a by  jednak li tylko wiadomym wybiegiem redakcji pisma, która w
ten sposób chcia a wykaza  „wsteczny” charakter polskiego Ko cio a. I tak
zdaniem Kazimierza Bartkowiaka istnia o niebezpiecze stwo, i  mier  Jana
Paw a II da pocz tek walkom politycznym, rozp tanym przez prawic  i cz
samych hierarchów25. Tym samym zgadza  si  z jezuit  Stanis awem Obirkiem26,
maluj cym „przygn biaj cy obraz polskiego, upolitycznionego katolicyzmu,
w którym zabrak oby miejsca dla aposto ów Piotra, Mateusza i Paw a, dla Marii
Magdaleny”27.

W podobny sposób Jacek Zychowicz przeciwstawia  Jana Paw a II
polskiemu Ko cio owi28. Publicysta podkre la  zas ugi papie a – Polaka dla
walki z nierówno ciami spo ecznymi, w kraju i na ca ym wiecie. „Jan Pawe  II
poszukiwa  skutecznej terapii na patologie rozwojowe wspó czesnej gospodarki
w solidaryzmie spo ecznym” – stwierdzi 29. Równie  w pozosta ych kwestiach,
jak godno  jednostki czy tolerancja wobec innego, papie  Wojty a zostawi
pozytywne dziedzictwo. Inaczej jego zdaniem zachowywa a si  rodzima prawica
i hierarchia ko cielna. Wyzysk i dominacja pieni dza, które charakteryzowa y

24  M.F. Rakowski, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2005 r., nr 5 (176).
25  K. Bartkowiak, Po mierci Jana Paw a II, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2005 r., nr 5 (176).
26  Osoba Stanis awa Obirka nabra a rozg osu po tym jak opublikowa  we francuskim „Le Soir”

krytyk  Jana Paw a II tu  po jego mierci. W adze zakonu jezuitów zdecydowa y o zakazaniu
Obirkowi kontaktów z mediami oraz prowadzenia wyk adów. Sk oni o to Obirka do porzucenia
zakonu i stanu kap a skiego. Por. M. Agnosiewicz, Obirek: Ojciec nie wi ty,
www.racjonalista.pl.

27  Ibidem.
28  J. Zychowicz, Jan Pawe  II i skansen Polski, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2005 r., nr 5 (176).
29  Ibidem.
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Polsk  po 1989 r. by y cz ci  reform zainicjowanych w a nie przez te dwie
grupy. Co wi cej, ani biskupi, ani prawicowi politycy wydawali si  rozumie
wo ania papie a o poszanowanie osób odmiennie my l cych. „Tymczasem –
pisa  Zychowicz – w wietle papieskich rozwa a  o wolno ci i godno ci
cz owieka, nie do przyj cia wydaje si  uzale nienie s dów o prywatnej
i obywatelskiej przyzwoito ci od werdyktu politykierskiego urz du, który dla
kamufla u nazwano bezstronnym Instytutem Pami ci Narodowej”30.

Z powy szymi stwierdzeniami zgadza  si  Zdzis aw Sadowski31. Wed ug
tego ekonomisty Polska ró ni a si  zdecydowanie od wyobra e  Jana Paw a II.
Zamiast zgody narodowej i gospodarki opartej na sprawiedliwo ci spo ecznej,
transformacja systemowa przynios a jedynie ci g e k ótnie polityczne i zubo enie
milionów ludzi. Jednocze nie w a nie mier  Jana Paw a II – „wielkiego papie a,
wielkiego nauczyciela i wielkiego Polaka” – mog a zdaniem Sadowskiego
przyczyni  si  do przezwyci enia negatywnych cech narodu. Wed ug niego, ze
szlachetnej postawy papie a rodzimi przywódcy powinni czerpa  wzorce na
przysz o  i zbudowa  now  strategi  rozwoju. „Czy to za wielkie oczekiwanie
w atmosferze pojednania i przej cia si  naukami Jana Paw a II” – pyta  si
w swoim artykule32.

Sympatia z jak  spotka  si  Jan Pawe  II na amach „Dzi . Przegl d
Spo eczny” czy a si  z jego wzgl dnym modernizmem w porównaniu
z wi kszo ci  rodzimych hierarchów. Dlatego w jego odej ciu publicy ci
miesi cznika dostrzegali zarówno zagro enie dla lewicy, jak i szans . Zagro enie
wi za o si  z wypowiedziami cz ci biskupów i prawicowych polityków, którzy
wykorzystywali mier  papie a do przeprowadzenia ataku na lewicowy rz d33.
Szansa natomiast jawi a si  w tym, i  bez zdecydowanego lidera jakim
z pewno ci  by  Jan Pawe  II, polski Ko ció  móg  nie potrafi  zapobiec
post puj cej laicyzacji kraju.

Jak zauwa y  jeden z czytelników pisma, okres po 1989 r. wi za  si  ze
wzrostem pozycji Ko cio a, któr  opierano na popularno ci papie a-Polaka.
W wydrukowanym w miesi czniku li cie pisa : „Ka da próba ograniczenia
przywilejów okre lana jest przez mocarzy Episkopatu jako walka z religi , co
mija si  z prawd . Post powanie cz ci kleru w stosunku do innych wyzna

30  Ibidem.
31  Z. Sadowski, Potrzeba wspólnego dzia ania, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2005 r., nr 5(176).
32  Ibidem.
33  O wykorzystywaniu papie a do osi gania politycznych celów pisa  m.in. Jacek Moskwa.

Zauwa y , e tak prawica, jak i lewica odwo ywa y si  do dokona  Jana Paw a II, kiedy by o to
im wygodne. W swojej ksi ce, której fragmenty opublikowa a „Rzeczpospolita” pisa : „Papie
podoba si  prawicy, kiedy g osi rygoryzm moralny, zakazuje aborcji. Lewicy, kiedy sprzeciwia
si  stosowaniu si y jako metodzie rozwi zywania konfliktów mi dzynarodowych, kiedy
przemawia j zykiem sprawiedliwo ci spo ecznej. Wybory przez niego dokonywane znajduj
natomiast wyja nienie w wietle wiary”. Cytat za: J. Moskwa, Sekretne klucze pontyfikatu,
„Rzeczpospolita” z 9 kwietnia 2005 r.
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i zapatrywa , dalekie jest od kurtuazji, t amszone s  pogl dy mniejszo ci, a jest
to przecie  sprzeczne z podstawowymi kanonami nauki chrystusowej”34.
Niemniej, cz  odpowiedzialno ci za taki stan rzeczy ponosi a lewica. Ta, b d c
dwukrotnie u w adzy, nie potrafi a skutecznie zrealizowa  swojego programu
wyborczego, za ka dym razem uginaj c si  pod daniami Ko cio a. Politykom
Sojuszu i innych formacji trudno by o wyst powa  przeciwko instytucji
uto samianej z osob  Jana Paw a II. Wraz z jego odej ciem nadesz a wi c pora
ponownego zdefiniowania stosunku lewicy do Ko cio a katolickiego i religii
w ogóle.

Przeszkod  w budowie wieckiego pa stwa by a – zdaniem publicystów
miesi cznika – rosn ca obecno  Ko cio a katolickiego w ró nych sferach ycia.
W jednym z komentarzy Kazimierz Bartkowiak alarmowa , i  wp ywy Ko cio a
si ga y coraz dalej i podkopywa y wiecki charakter pa stwa35. Tak odbiera
powo anie duszpasterstwa katolickiego w administracji celnej. Zdaniem autora
by  to przyk ad nie tylko klerykalizacji kraju, ale przede wszystkim
marnotrawienia publicznych pieni dzy. Strona rz dowa przysta a bowiem na
wyp acanie duszpasterzom pensji wedle górnych stawek, co wzbudza o
zrozumia e protesty samych celników. Argumentacja Bartkowiaka przypomina a
komentarze Jerzego Giedroycia, krytykuj cego duszpasterstwo wojskowe.
Zdaniem twórcy „Kultury” oraz publicysty „Dzi . Przegl d Spo eczny”
ust powanie instytucji pa stwowych przed naciskiem Ko cio a niwelowa o
autorytet tych pierwszych.

Wed ug publicystów „Dzi ” pa stwa mog o si  tylko rozwija , gdy
pozostawa o wierne za o eniom O wiecenia, chroni c si  tym samym przed
dominacj  tej czy innej religii. Z powy sz  tez  zgadza  si  Wojciech Rudny36.
W eseju wydrukowanym w listopadowym numerze z 2007 r. przekonywa , e
Ko ció  katolicki wypaczy  charakter narodowy Polaków i dzia a  na ich zgub :
„W wyniku – dodajmy: umotywowanej wy cznie politycznie – propagandy
chrze cija stwa na naszych ziemiach, nazywanej dzia alno ci  misjonarsk ,
niemal wszystko, co by o »poga skie«, ale i w asne, zosta o zmiecione
z powierzchni ziemi”37. W rozprzestrzenianiu si  chrze cija stwa na ziemiach
polskich autor widzia  przede wszystkim wp yw obcej temu regionowi
cywilizacji. Wed ug niego pó niejsza dominacja Ko cio a katolickiego
umo liwi a Watykanowi anga owanie Polski dla swoich celów, które nie rzadko
by y sprzeczne z jej interesami. Podobne zjawisko mo na by o zauwa y  tak e
wspó cze nie. „U wiadamiam sobie ten dramat – pisa  Rudny – kiedy widz
zubo a ych i ca kiem zmarnia ych potomków pot nych i pr nych, a co istotne,

34  J. Jurewicz, Klerykalne igrzyska, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2005 r., nr 5 (176).
35  K. Bartkowiak, Rozmodleni celnicy, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2007 r., nr 12 (207).
36  W. Rudny, Chrze cija stwo a to samo  polska „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2007 r., nr 11

(206).
37  Ibidem.
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samorodnych niegdy  cywilizacji, których to samo  narodow , tak jak nasz ,
konstytuuje dzi  tylko i wy cznie judeochrze cija stwo w rzymskim obrz dku
i…Matka Boska ró nych wsi i miast”38.

O tym, i  po mierci Jana Paw a II wzmog a si  klerykalizacja kraju byli
przekonani publicy ci tak e innych tytu ów prasowych. Co wi cej, równie
zdaniem niektórych osób niezwi zanych z lewic , dominacja prawicy zagra a a
wieckiemu charakterowi pa stwa. Przy czym w swoich tekstach spraw  t

wi zali nie tylko z okresem rz dów Prawa i Sprawiedliwo ci, ale te  rozszerzali
j  na ich nast pców. W komentarzu opublikowanym na amach
„Rzeczpospolitej”, Micha  Szudrzy ski dowodzi , i  ladami PiS-u pod a a
Platforma Obywatelska39. W opinii tego filozofa, „partia Donalda Tuska nie
tylko przejmuje dotychczasowy ideologiczny j zyk PiS, ale w dodatku sama chce
stan  na czele cywilizacyjnej krucjaty”40.

Podobnie pisa a inna publicystka zwi zana z „Rzeczpospolit ”.
Przekonuj c o konieczno ci rozdzia u religii od pa stwa, Ewa Czaczkowska
twierdzi a, i  walka o „dusz  narodu” pomi dzy Ko cio em a lewic  i libera ami
z pocz tku ostatniej dekady XX w. nauczy a obie strony wzajemnego szacunku41.
Z drugiej strony powrót prawicy do w adzy w pierwszych lata nowego
tysi clecia na nowo wznieci  ten spór. Zdaniem Czaczkowskiej, oprócz
ideologicznej polityki PiS-u i PO, dodatkowym czynnikiem wzmacniaj cym rol
Ko cio a by a s abo  rodzimej lewicy. Ta, po dwóch s abych wynikach
wyborczych, nie potrafi a skutecznie przeciwstawi  si  agresywnemu j zykowi
prawicy.

O ile jednak cytowani wcze niej publicy ci „Rzeczpospolitej” dawali
wiar  w zapewnienia hierarchów, i  Ko ció  nie d y  do wzmocnienia swoich
wp ywów, t umacz c klerykalizacj  partyjn  polityk  prawicy, o tyle
komentatorzy zwi zani z „Dzi . Przegl d Spo eczny” prezentowali odmienne
stanowisko. W ich przekonaniu to w a nie Ko ció  by  ród em takich, a nie
innych decyzji rz dz cych. Co prawda zauwa ano istnienie tak e liberalnego
nurtu w onie polskiego katolicyzmu, jednak wydawa  si  on zbyt s aby, by
zmieni  oblicze rodzimego Ko cio a42.

38  Ibidem.
39  M. Szudrzy ski, Nowa chrze cija ska Platforma, „Rzeczpospolita” z 19 wrze nia 2007 r.
40  Ibidem.
41  E. Czaczkowska, Ten konflikt mo e uzdrowi , „Rzeczpospolita” z 27 stycznia 2006 r.
42  Publicy ci miesi cznika sugerowali, e konserwatyzm polskich hierarchów by  sprzeczny

z ogólnymi trendami w Ko ciele katolickim. Dla potwierdzenia tej tezy podawali przyk ady
nowych nominacji biskupich, w ród których wi kszo  stanowili ko cielni libera owie.
W swoim artykule pisali: „Problem stanowi tylko to, e Stolica Apostolska nie ma sentymentów
i przyspiesza akcj  dekonserwatyzacji kleru, co grozi przerwaniem tej polskiej sielanki pod
parasolem Rydzyka”. E. Janu a, M. Roma czuk, Spory w Ko ciele i problem Rydzyka, „Dzi .
Przegl d Spo eczny”, 2007 r., nr 11(206).
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Przyk adem potwierdzaj cym tez  o p kni ciach w polskim katolicyzmie
mia  by  warszawski ingres abpa Stanis awa Wielgusa. Dla publicystów
miesi cznika dramatyczna rezygnacja arcybiskupa by a efektem podzia ów
katolickiej wspólnoty, której konserwatywny nurt coraz bardziej s ab , a przez to
stawa  si  agresywny43. „Znowu retoryka nienawi ci, odwetu i zemsty,
doskonalona przez »alkoholików moralno ci«, wzi a gór  nad ewangelicznym
szukaniem szansy na zrozumienie i ocalenie drugiego cz owieka w mi o ci”
– pisa  Kazimierz Bartkowiak. Zwolennikiem podobnej opinii by  Rakowski,
który sugerowa , i  sprawa abp. Wielgusa uwidoczni a za ciankowo  polskiego
katolicyzmu44.

Ró nice pomi dzy Ko cio em katolickim w Polsce i na wiecie by y
cz sto artyku owane na amach „Dzi . Przegl d Spo eczny”. Jak wspomniano,
publicy ci pisma czynili podzia  na katolicyzm prezentowany przez Jana Paw a II
i katolicyzm krajowych hierarchów. Po jego mierci wspó pracownicy
Rakowskiego zmienili taktyk  i skoncentrowali si  na podkre laniu roz amu
pomi dzy Ko cio em polskim, a zachodnioeuropejskim. W pewien sposób
nawi za  do tego sam redaktor naczelny, pisz c o antyniemieckich elementach w
wypowiedziach niektórych wiernych45. Tym samym uto samia  on wzrost
polskiego nacjonalizmu z konserwatywn  polityk  niektórych hierarchów
ko cielnych. Przekonywa , e w zachodnim Ko ciele takie zachowanie nie mia o
racji bytu.

Dalej od Rakowskiego szed  Miros aw Kostro , który odr bno ci
rodzimej wersji katolicyzmu szuka  wiele wieków wstecz46. Na amach
miesi cznika pisa , i  „rodowodu polskiego katolicyzmu nale y szuka  w epoce
kontrreformacji”47. Jego zdaniem d ugoletni okres „nietolerancji i wrogiego

43  Por. J. Zychowicz, Mi dzy ingresem a linczem, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2007 r., nr 2(197).
44  W swoim dzienniku Rakowski pisa : „Mnie pozostaje konkluzja, sprowadzaj ca si  do rady, by

ka dy, kto interesuje si  polskim Ko cio em rzymskokatolickim, ledzi  nast pstwa tego
wydarzenia. A to dlatego, e ma ono wcale niema o ró norodnych w tków. Ot, chocia by
demonstruj cy w obronie Wielgusa w katedrze i na zewn trz, piewaj cy »Nie b dzie Niemiec
plu  nam w twarz«, czyli Benedykt XVI, albo zawo anie prymasa Józefa Glempa, broni cego do
ko ca arcybiskupa (do czego sam si  przyczyni ) – »nie chcemy takich s dów«”. M.F.
Rakowski, Okruchy Dziennika, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2007 r., nr 2(197).

45  Zdaniem Rakowskiego, Polacy wci  nie mogli si  pogodzi  z utrat  „swojego” papie a, dlatego
ci ko im by o zaakceptowa  Benedykta XVI. Dodatkowo nastrojami spo ecze stwa stara y si
kierowa  ró ne strony Ko cio a, co nie sprzyja o jedno ci narodowej. Notuj c swoje
spostrze enia  po  wizycie  Benedykta  XVI  w  Polsce  (25-28  maja  2006  r.)  pisa :  „W  jednej
z audycji radiowych us ysza em, e Polacy bardzo przyja nie przyj li papie a-Niemca, e
zaakceptowali go, co jest niew tpliwie wa nym wydarzeniem w stosunkach mi dzy obu
narodami. Bez w tpienia tak, cho  wydaje mi si , e zainteresowanie nim wynika tak e
z nieustaj cej t sknoty za autorytetem nieska onym polityk , bardzo przyziemnymi celami,
opluwaniem przeciwnika itd.” M.F. Rakowski, Polski przek adaniec. Tom IV 2004-2006, Toru
2007, s. 338.

46  M. Kostro , Egzotyczny polski katolicyzm, „Dzi . Przegl d Spo eczny”, 2008 r., nr 3(210).
47  Ibidem.
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stosunku do innych wyzna  czy te  niewierz cych, przywi zanie do teatralnej
i powierzchownej pobo no ci” skutkowa  w wykszta ceniu zacofanego wobec
Zachodu katolicyzmu. Stan ten mia  si  utrzymywa  przez nast pne stulecia,
a jego kulminacja nast pi a w okresie pontyfikatu Jana Paw a II. „Z chwil
wyboru Polaka na papie a – przekonywa  Kostro  – ludowy katolicyzm
w naszym kraju uleg  dalszym, monstrualnym wynaturzeniom”48. Wi za o si  to
z faktem, i  Polacy miast s ucha  papieskich nauk, wybierali sztuczny kult Jana
Paw a II. Autor przypomina  reakcj  katolików na wszelkie przejawy
kwestionowania autorytetu papie a-Polaka: „Okaza o si , e bezpieczniej ju
pow tpiewa  w bosko  Chrystusa, ni  w wielko  Wojty y”49.

mier  Jana Paw a II nios a ze sob  liczne zmiany dla ca ego Ko cio a
katolickiego. Szczególnie da o si  je odczu  w warunkach polskich, gdzie papie
przez ponad dwie dekady stanowi  najwy szy autorytet w sprawach
politycznych, gospodarczych i spo ecznych50. Chocia  mier , poprzedzona
d ug  chorob , nie mog a nikogo zaskoczy , rodzima hierarchia ko cielna przez
d ugi okres nie by a w stanie odnale  si  w rzeczywisto ci bez Jana Paw a II.
Pocz tkowo starano si  budowa  autorytet Ko cio a na osobie najbli szego
wspó pracownika zmar ego papie a, kardyna a Stanis awa Dziwisza51. Jednak
nowy arcybiskup Krakowa nie móg  równa  si  popularno ci  i autorytetem ze
swoim niegdysiejszym poprzednikiem.

Ko ció  wybra  ucieczk  do przodu, d c do wzmocnienia swoich
wp ywów w kraju, czemu sprzyja a dominacja prawicowych partii. Jednocze nie
hierarchia ko cielna coraz bardziej si  dzieli a. Jak zauwa y  Mieczys aw F.
Rakowski: „Wydaje si , e mo na doj  do wniosku, e dzi  nie jeste my jeszcze
w stanie przewidzie  wszystkich nast pstw mierci Jana Paw a II, który bez

48  Ibidem.
49  Ibidem.
50  W ponad dwa lata od mierci Jana Paw a II zdecydowana wi kszo  Polaków nadal wskazywa a

go jako swój najwi kszy autorytet. Wed ug badania OBOP z wrze nia – pa dziernika 2007 r., a
93,8 proc. ankietowanych uwa a o polskiego papie a za „wa ny autorytet moralny”. Ponadto,
79,6 proc. stwierdzi o, e w swoim yciu kieruje si  naukami Jana Paw a II. Jedynie 4,5 proc.
ankietowanych uzna o, i  polski papie  nie by  dla nich autorytetem. ród o: Dla wi kszo ci
Polaków Jan Pawe  II to autorytet, www.wirtualnemedia.pl.

51  Kardyna  Dziwisz wydawa  si  nieprzygotowany do pe nienia funkcji, któr  mu powierzono. Jak
zauwa yli katoliccy komentatorzy da  si  wci gn  w polityczn  rozgrywk  pomi dzy PO i PiS,
co jeszcze bardziej podzieli o polski Ko ció . Na amach „Rzeczpospolitej” pisa  Tomasz
Terlikowski: „Po dwóch latach nieustannych prób, sondowania duchownych i hierarchów
politykom – tak z PiS, jak i PO– uda o si  umocni  stereotyp dwóch zwalczaj cych si
Ko cio ów: agiewnickiego i toru skiego. I to pomimo i  wi kszo  hierarchii zdecydowa a si
na dyskretne milczenie w sprawach wyborczych i partyjnych, a podzia y mi dzy zwolennikami
PO i PiS niewiele maj  wspólnego z podzia em na odbiorców Radia Maryja i czytelników
»Tygodnika Powszechnego«. Problem w tym, e ten nieprawdziwy podzia  mo e ukszta towa
pozycj  Ko cio a na wiele lat. I wepchn  go w konflikt, który nie ma nic wspólnego z jego
misj ”. T. Terlikowski, Ko ció  wci gni ty w partyjn  wojenk , „Rzeczpospolita” z 24
pa dziernika 2007 r.
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w tpienia by  niekwestionowanym autorytetem dla polskiego Ko cio a i nie
ulega w tpliwo ci, e ogranicza  wybuja y indywidualizm niektórych
duchownych”52.

Podsumowanie

Miesi cznik „Dzi . Przegl d Spo eczny” nale a  do pism o charakterze
lewicowym. Od pocz tku swojego funkcjonowania na rynku, tj. od 1990 r., jego
amy otwarte by y na teksty dotycz ce Ko cio a katolickiego i religii w ogóle.

Jak wykazano powy ej, teksty te z ró nym nat eniem krytykowa y Ko ció ,
jego hierarchów, w ko cu sam  wiar  katolick . O ile w pierwszych latach,
Mieczys aw F. Rakowski i jego wspó pracownicy w umiarkowany sposób
wypowiadali si  na temat postawy Ko cio a, widz c w nim sojusznika
w sprawach gospodarczych, o tyle od drugiej po owy lat 90. XX w. mo na
zauwa y  w publikowanych tekstach wzrost krytycyzmu i zaostrzenie j zyka
wypowiedzi. Wydaje si , e na takim stanowisku zawa y y do wiadczenia z lat
90. ub. w., kiedy hierarchia ko cielna odrzuca a niemal e ka dy kompromis
z obozem lewicy. Nie bez znaczenia by o tak e zafascynowanie redaktora
naczelnego i jego wspó pracowników zachodnioeuropejsk  lewic , która
w zdecydowany sposób broni a wieckiego charakteru pa stwa. Zdaniem
publicystów „Dzi . Przegl d Spo eczny” po przyst pieniu Polski do Unii
Europejskiej – a tak e po mierci Jana Paw a II, któr  odbierali jako punkt
zwrotny we wspó czesnej historii polskiego Ko cio a – równie  rodzima lewica
powinna pod a  t  w a nie drog .

52  M.F. Rakowski, Polski przek adaniec. Tom IV…, s. 280.



Jan Kopiec

HOSPICJUM I KO CIÓ  W. STANIS AWA W RZYMIE – DOM
I MIEJSCE POS UGI ARCYBISKUPA SZCZEPANA WESO EGO

Aktywna i szeroko znana dzia alno  arcybiskupa Szczepana Weso ego
pozostawia jednak w cieniu miejsce jego zamieszkania i oparcia w Rzymie. A
jest to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Wiecznym Mie cie,
zwi zanych od kilku wieków z Polsk . A  dziwnym mo e wyda  si  fakt braku
dotychczas pe nej monografii historycznej tego miejsca, nawi zuj cego nie tylko
do losów dawnego ko cio a Naj wi tszego Zbawiciela w pobli u Placu
Weneckiego, czyli centrum staro ytnego Rzymu, ale od czasów kardyna a
Stanis awa Hozjusza (1504-1579) i jego odwa nej decyzji o fundacji domu –
wyznaczaj cego miejsce zatrzymywania si  Polaków i po rednio akcentuj cego
obecno  Polski w stolicy Italii1. Archiwum tego ko cio a i domu posiada wiele
cennych materia ów o znacznym walorze dokumentacyjnym. Korzystaj c
z niniejszej okazji pragn  wydoby  najwa niejsze elementy dziejowe tego
rzymskiego miejsca, zwi zanego nieustannie z Polsk  do dnia dzisiejszego,
a przez ostatnie pó  wieku z osob  ks. arcybiskupa S. Weso ego. Jego pos udze
zawdzi czamy w niema ym stopniu w czenie ko cio a w. Stanis awa
i obiektów do niego przynale cych do naszej wiedzy o stolicy chrze cija stwa
nad Tybrem.

Wspomnie  nale y najpierw o wyj tkowym charakterze tego miejsca,
wyznaczanego blisko ci  Kapitolu, bazyliki w. Marka oraz ulicy Botteghe

1  Dotychczas dysponujemy kilku opracowaniami, o ró nej warto ci naukowej: S. Janicki, Polski
ko ció  i dom w. Stanis awa w Rzymie, Rzym 1925; M. Loret, ycie polskie w Rzymie w XVIII
wieku, Rzym 1929, passim; S. Janasik, Ko ció  i hospicjum w. Stanis awa B. M. w Rzymie,
[Pozna  1935]; ten e, La Chiesa ed Ospizio di S. Stanislao V. M. in Roma, „Collectanea
Theologica” 1937, R. 18, s. 279-326; M. Machejek, Czterysta lat Ko cio a i Hospicjum w.
Stanis awa w Rzymie, Rzym 1978. Wiele szczegó owych informacji o ko ciele znajduje si  w
licznych opracowaniach o charakterze encyklopedycznym, np. I. Polkowski, Groby i pami tki
polskie w Rzymie, Drezno 1870, s. 9-34; W. Zar bczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urz dy
oraz Polacy w nich pracuj cy. Historia i wspó czesno , Pelplin 2004, s. 331-339; has o „Rzym”
w opr. M. Kwiatkowskiej, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, pod red. K. Dopiera y, t.
IV: Toru  2005, s. 314-324 (w porz dku chronologicznym); A. Morawski, Ko ció  w.
Stanis awa w Rzymie, w: Polonia W oska. Wybór artyku ów z Biuletynu Informacyjnego
„Polonia W oska” z lat 1995-2009, opr. E. Prz dka, A. Kwiatkowska, Rzym 2010, s. 85-86.
Odes a  te  wypada do licznych przewodników po Rzymie, które zawsze odnotowuj
podstawowe informacje o ko ciele i hospicjum w. Stanis awa.
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Oscure a  do Largo Argentina. To serce staro ytnego Rzymu i wa nego punktu
orientacyjnego tak e w dzisiejszych czasach. Usytuowane by y tutaj zawsze
liczne urz dy miejskie, ko cio y, klasztory, przytu ki, tak e ko ció
Naj wi tszego Zbawiciela (S. Salvatore in pensili de Sorraca)2. Ta niewielka
wi tynia zbudowana zosta a we wczesnym redniowieczu, prawdopodobnie za

czasów papie a Miko aja I (858-867) na ruinach staro ytnego Circo Flaminio;
jednak po tym sakralnym obiekcie nie pozosta  aden lad. Sama ulica wzi a
sw  nazw  od „sk adów i sklepów bez okien” i by a wiadkiem pr nego ycia
rzemie lniczego i drobnego handlu w redniowieczu, nie zawsze w zgodzie
z porz dkiem i uczciwo ci . Zau ek ten znany by  z obecno ci nawet elementu
przest pczego i zdemoralizowanego. Dzisiejszy jej widok znacznie si  ró ni od
tego dawnego, zw aszcza kiedy w 1938 r. zosta a poszerzona poprzez
wyburzenie du ej cz ci dawnej zabudowy.

Obecno  Polski  w  tym  miejscu  datuje  si  trwale  od  XVI  w.,  kiedy
zw aszcza po Soborze Trydenckim (1545-1563) i umocnieniu si  papiestwa po
zamieszaniu wywo anego reformacj , tendencje do odwiedzania siedziby g owy
chrze cija stwa przybiera y na sile. Zwi zane to by o nie tylko z za atwianiem
urz dowych spraw w Kurii Rzymskiej, ale do g osu zacz y dochodzi  tendencje
do tworzenia narodowych punktów oparcia dla przybywaj cych coraz liczniej
pielgrzymów, a tak e studentów oraz ludzi nauki i kultury. Rzecz  niezwykle
potrzebn  okaza o si  stworzenie takiego przyczó ka w Rzymie tak e dla
Polaków. Sta o si  to mo liwe dzi ki ruchliwo ci i znajomo ciom kard.
Stanis awa Hozjusza, znanego i cenionego polskiego hierarchy, który da  si
pozna  w czasach Soboru Trydenckiego jako cz owiek niezwykle zatroskany
o podniesienie poziomu pos ugi Ko cio a katolickiego w wiecie.

Przybywanie rodaków do Wiecznego Miasta by o ju  cz ste w epoce
redniowiecza, w czasach nowo ytnych za  nade wszystko zwi zane by o

z pielgrzymowaniem do Rzymu do grobów apostolskich i innych wi tych
miejsc na terenie ca ych W och, a mo liwo  zatrzymania si  w narodowym
domu w. Stanis awa by o niebagatelnym atutem3. Oprócz tego g ównego celu
przez minione cztery wieki dom ten spe nia  wiele innych po ytecznych funkcji,
pomocnych Polakom, zarówno w wymiarze ko cielnym, jak te
ogólnonarodowym.

Placówka wokó  obecnego ko cio a w. Stanis awa wraz z obiektami
mieszkalnymi dla obs ugi Polaków, przebywaj cych czasowo w Rzymie, powsta
z dalekowzrocznego przewidywania kard. Stanis awa Hozjusza. Z jego wi c

2  Zob. S. Delli, Le strade di Roma. Una guida alfabetica alla storia, ai segreti, all’arte, al
folclore, Roma 1983, s. 202.

3  Traktuje o tym W. Müller, Pielgrzymi polscy w Rzymie w XVIII wieku, „Roczniki
Humanistyczne” t. 34: 1986, z. 2, s. 357-365. Udan  syntez  polskiego, wielowiekowego
podró owania do stolicy W och opracowa  M. Borucki, Polacy w Rzymie. Od czasów Mieszka I
do Jana Paw a II, Warszawa 1995.
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inicjatywy, zw aszcza pod wp ywem do wiadcze  Roku wi tego 1575 i dzi ki
za y o ci z papie em Grzegorzem XIII, który by  jego profesorem prawa
w Bolonii, zdo a  uzyska  u niego bull  z dnia 15 pa dziernika 1575 r. (a potem
jej odpis z 6 grudnia 1578 r.) o przekazaniu wspomnianego ju  ko cio a
Naj wi tszego Zbawiciela, zaniedbanego i opuszczonego, na potrzeby
przewidywanego domu polskiego4. Bulla papieska zawiera wa ne dyspozycje:
rezygnacj  dotychczasowego proboszcza ko cio a Naj wi tszego Zbawiciela
z parafii i przy czenie jej do s siedniej parafii w. ucji, a znan  nam ju
wi tyni  papie  przekaza  wraz z zakrysti  i wszystkimi sprz tami, nadto

i dochodami, domami i gruntami „dla Narodu Polskiego” na r ce kard. S.
Hozjusza. Nadto w dokumencie papieskim znalaz o si  rozporz dzenie
o utworzeniu hospicjum dla Polaków, fundacj  mszy w. sprawowanych przez
jednego lub wi cej kapelanów, a tak e uprawnienie dla kard. S. Hozjusza
i pó niejszych zarz dców do uchwalania praw i statutów tego domu, zgodnych
z przepisami ko cielnymi, zw aszcza za  Soboru Trydenckiego. Wola papie a
zosta a nadto wzmocniona postanowieniem, e dobra i dochody ko cio a
i hospicjum przez nikogo, nawet powag  Stolicy Apostolskiej, nie mog  zosta
oddane komu innemu5. Ten aspekt fundacji papieskiej posiada  odt d
pierwszorz dne znaczenie na przysz o  dla uzasadnienia praw obiektu jako
fundacji papieskiej.

Po okazaniu przez papie a yczliwo ci dla Polaków, nale a o z kolei
uporz dkowa  okoliczne budynki, które nale a o przeznaczy  na cz
mieszkaln . Do tego dochodzi  niebagatelny problem zaprogramowania zasad
finansowania i funkcjonowania powo ywanej do ycia placówki. Ciesz c si
wzgl dami i poparciem króla Stefana Batorego i Anny Jagiellonki, kard. S.
Hozjusz zd y  jeszcze 6 grudnia 1578 r., a wi c nied ugo przed swoj  mierci ,
uroczy cie przej  ko ció . Doprowadzenie do pomy lnego ko ca za o onego
hospicjum sta o si  udzia em wykonawcy testamentu kardyna a, jego sekretarza
Stanis awa Reszki, którego wspierali Tomasz Treter, sekretarz króla Stefana
Batorego, oraz kanonik krakowski Pawe  Go licki. Dnia 11 stycznia 1580 r.
wy oniono pierwszy zarz d nowo powo anej instytucji, a budow  nowego
hospicjum rozpocz to w tym e roku wraz z przerabianiem i remontowaniem
wcze niej zakupionych budynków, okalaj cych ko ció . Inauguracji obiektu
dokona  kard. Jerzy Radziwi , biskup krakowski, dnia 13 pa dziernika 1591 r.,
po wi caj c odnowiony ko ció  pod zmienionym wezwaniem Zbawiciela i w.
Stanis awa Biskupa i M czennika. Od ko ca XVI w. mo na ledzi  pos ugiwanie
tego domu dla pielgrzymów, wzgl dem przybywaj cych do Rzymu duchownych,
a z biegiem czasu tak e studiuj cej m odzie y. Hospicjum cieszy o si

4  Atmosfer  tego momentu dziejowego przybli a J. W. Wo , Rzym polski za Stanis awa Hozjusza
(1558-1579), w: tego , Gdyby Rzym nie by  Rzymem, to Kraków by by Rzymem, Warszawa 1999,
s. 49-71.

5  Postanowienia papieskiej bulli przytacza S. Janasik, dz. cyt. , s. 7-8.
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przywilejem eksterytorialno ci i administrowane by o przez Polaków. Wielu
polskich dostojników, zw aszcza ko cielnych, przekazywa o te  liczne fundacje,
dzi ki którym ustawicznie poprawia y si  warunki bytowe dla mieszka ców.
Niemniej jednak brak by o regularnych dochodów, st d hospicjum prze ywa o
wiele trudnych chwil, jak zreszt  ca a Ojczyzna. wi tynia by a jednak centrum
ycia polskiego, o czym wiadczy  mog  liczne pami tki, a zw aszcza epitafia

i tablice pami tkowe, umieszczane w ko ciele w. Stanis awa. Ko ció  jest
niewielki, pierwotnie stoj cy jeszcze wolno, a po przebudowach z pocz tku
XVIII w. wt oczony w uliczny ci g zabudowy mieszkalnej, jednonawowy, ale
bogaty swymi zabytkami; bywa  stopniowo upi kszany i wzbogacany cennymi
dzie ami sztuki, jak i niezb dnymi sprz tami liturgicznymi6. W o tarzu g ównym
znajduje si  obraz Chrystusa tronuj cego w otoczeniu polskich wi tych: biskupa
Stanis awa oraz Wojciecha i Jacka, p dzla Antiveduto della Grammatica z 1594
r. W bocznym o tarzu znajduj  si  obrazy: „Wskrzeszenie Piotrawina przez w.
Stanis awa biskupa” p dzla Tadeusza Konicza-Kuntzego, „ wi ta Jadwiga u stóp
krzy a” p dzla Szymona Czechowicza z 1725 r., „ w. Kazimierz pomaga
wojskom polskim w bitwie pod Po ockiem” – Franciszka Smuglewicza.
Utrwalaj  one do dzi  pami  obecno ci Polaków w Wiecznym Mie cie i ich
wielostronne zaanga owanie si  w wiele spraw Ko cio a i kraju. W wi tyni tej
znajdowa y odbicie wszystkie wa niejsze wydarzenia zwi zane z losami kraju
ojczystego – ka dy sukces czczony by  nabo e stwami dzi kczynnymi,
a ka demu nieszcz ciu towarzyszy y celebry a obne. Nierzadko do ko cio a
z racji prze omowych wydarze  przybywali osobi cie papie e, jak np. Klemens
XI (1700-1721) w okresie dwukrólewia zwi zanego rywalizacj  Augusta II
i Stanis awa Leszczy skiego, popieraj c zdecydowanie tego pierwszego7.

Do ko ca I Rzeczypospolitej ko ció  i hospicjum do wiadcza y
nierzadko sytuacji kryzysowych, zwi zanych z cz stymi zmianami w gronie
prowizorów i zarz dców, powodowanymi sprawowaniem tych funkcji przez
ludzi nie zawsze odpowiadaj cych stawianym wymaganiom, a tak e cz sto
daj cym o sobie zna  ubóstwem finansowym, czego przejawem by o odsuwanie
terminu sp aty narastaj cych d ugów czy sp acanie ich tylko w drobnej cz ci.
Przy tym dawa a te  o sobie zna  duma narodowa i dra liwo  wzgl dem
autonomii, a wszystko pod dyktando tzw. szlacheckich wolno ci, co prowadzi o
do zatargów nawet z przedstawicielami papiestwa. Te ostatnie napi cia z kolei
skutkowa y og aszaniem konieczno ci przeprowadzania w sumie upokarzaj cych
wizytacji apostolskich. Wszystkie te okoliczno ci doprowadzi y do wa nego
u wiadomienia, e hospicjum nie b dzie mog o istnie  bez oparcia o kraj. St d –
oprócz pró b o po yczki, kierowane do Kongregacji Biskupów czy Wikariatu
Miasta Rzymu – ponawiane by y apele i pro by o zbiórki pieni dzy na hospicjum

6  Wi cej na ten temat pisze M. Loret, dz. cyt., s. 275-301.
7  Por. J. Kopiec, Echa polskich wydarze  z lat 1704-1709 w rodowisku Hospicjum w. Stanis awa

w Rzymie, „Nasza Przesz o ” 1994, t. 82, s. 373-380.
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w kraju, co zaradza o potrzebom przynajmniej w najbardziej dramatycznych
sytuacjach8. O znacz cej pomocy finansowej, uzyskanej dzi ki tym
przedsi wzi ciom, niech wiadczy fakt, e uda o si  tym sposobem np. w drugiej
po owie 1715 r. i na pocz tku nast pnego uko czy  budow  tylnej strony
gmachu, przeznaczonego dla pielgrzymów, a w 1718 r. oddano go do u ytku9.
Znacz c  pomoc  dla za atania braków w bud ecie hospicjum by  przywilej
nadany przez papie a Benedykta XIV 28 wrze nia 1748 r., na mocy którego
ko ció  i hospicjum pobiera y okre lone odsetki od taks, wyznaczonych na bulle
i inne dokumenty papieskie wysy ane przez Datari  Apostolsk  do Polski.
Znacz cym i prze omowym momentem w dziejach placówki dla Polaków by o
powo anie biskupa krakowskiego Andrzeja Za uskiego, na specjalnej kongregacji
generalnej maj cej miejsce 18 kwietnia 1748 r., na sta ego protektora hospicjum
z ramienia kraju. Postanowieniami przyj tymi na tym zebraniu grono
prowizorów z rektorem na czele przekazywa o owemu protektorowi swe
uprawnienia i odt d on posiada  zupe n  w adz  w zakresie zarz dzana obiektem.
Owe postanowienia wzmocni o jeszcze pe nomocnictwo udzielone przez króla
Augusta III temu  biskupowi A. Za uskiemu pismem z 20 stycznia 1749 r.
W imieniu biskupa krakowskiego w adz  pe ni  ks. Andrzej M odziejowski,
przysz y biskup przemyski, a nast pnie pozna ski. Przyst piono te  wnet do
opracowania zaktualizowanych statutów dla hospicjum, które mia y uwzgl dni
nowe uwarunkowania dla jego dzia alno ci, by zapewni  wyj cie z kryzysu.
Nowe statuty otrzyma y podpis ich autorów, czyli biskupa A. Za uskiego i ks. A.
M odziejowskiego 18 lutego 1757 r. i zosta y zatwierdzone przez króla Augusta
III. Tre  statutów uj to w 47 rozdzia ach, zwi zuj c hospicjum z krajem
i biskupami krakowskimi. Ka dorazowy zwierzchnik tej diecezji by  odt d
protektorem instytucji, on mianowa  rektora jako g ównego administratora
obiektu. Jego pomocnikami i doradcami mieli by  czterej prowizorzy. Rektor
tak e mia  zdawa  spraw  o stanie ko cio a na zebraniach zarz du. Zastrze ono
te  wyra nie, e wszelkie dochody, jakich mo na si  spodziewa , po
uregulowaniu d ugów, mia y by  przeznaczane na duchowy i fizyczny po ytek
pielgrzymów10. I chocia  nigdy hospicjum nie by o wolne od rozmaitych
trudno ci finansowych, to jednak spe nia o swe zadania, a yczliwo  ostatniego
króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego uczyni o z niego miejsce niezwykle
ruchliwe, je li chodzi o koloni  polsk . Konstytucje sejmowe z lat 1764 i 1768
wprawdzie potwierdza y prawa protekcji pa stwowej nad placówk , nie zmieni o
to jednak w aden sposób prawnego charakteru ko cio a i hospicjum jako

8  Dla przyk adu w latach 1713-1723 zebrano w kraju 4 844 skudów, por. S. Janasik, dz. cyt., s. 9.
9  Perypetie hospicjum w XVIII w. przedstawia M. Loret, dz. cyt., s. 5-36.
10  Tam e, s. 28-29.
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fundacji papieskiej11. W celu jeszcze ci lejszego zwi zania hospicjum
z administracj  i pomoc  krajow , dnia 16 kwietnia 1789 r. król wyda  nowe
przepisy ustalaj ce, e odt d administracja maj tkiem ko cielnym i dochodami
nale a a do pos a Rzeczypospolitej, a rektor b dzie tylko zarz dza  ko cio em
i kultem w nim sprawowanym; mia  on tak e zestawia  listy dziennych
wydatków, za  ich wyp ata musia a by  zawsze zatwierdzona przez pos a.

Nowy rozdzia  w dziejach tej zas u onej polskiej placówki rozpocz  si
wraz z trzecim rozbiorem Polski. W 1795 r. nast pi  ostateczny upadek pa stwa
polskiego, co dotkn o tak e ko ció  w. Stanis awa wraz z hospicjum. Ostatni
rektor ks. Józef Puszet w 1796 r. opu ci  Rzym, a wraz z nim opustosza y
obiekty. W 1798 r., w czasie proklamowanej na krótki czas Republiki Rzymskiej,
ko ció  przeszed  pod zarz d kardyna a wikariusza Rzymu, z tym, e cel fundacji
przesta  w a ciwie istnie . W czasie inwazji Francuzów na Wieczne Miasto
wszystkie precjoza zosta y przekazane – na mocy na o onej kontrybucji –
zwyci skiemu Napoleonowi. Tak wi c wojska francuskie spustoszy y ko ció
i przyleg e budynki, przeznaczaj c wszystko na koszary. Ko ció  zosta
ogo ocony z wszystkich przedmiotów artystycznych i niezb dnych do
sprawowania kultu. Nawet epizod z czasów stacjonowania w Rzymie oddzia ów
gen. J. D browskiego i otwarcia na krótko ko cio a na u ytek o nierzy polskich,
nie zmieni  trudnego losu dostojnego skrawka, s u cego dot d Polsce12. Na
dodatek podczas kolejnego zaj cia Rzymu przez te same wojska francuskie
w 1812 r. rz d republika ski sprzeda  domy nale ce do ko cio a w. Stanis awa
– jak podaje I. Polkowski – nieznanemu ydowi z Livorno, który z kolei
odsprzeda  je w 1816 r. carowi Aleksandrowi I i w ten sposób podci  zasady
utrzymania i funkcjonowania ca ej instytucji13.  Mog o  tak  si  sta ,  bowiem  na
kongresie wiede skim utworzone zosta o Królestwo Polskie, którego w adc
zosta  car rosyjski. Aleksander I, wi c on, jako koronowany król Polski, odkupi
obiekt za cen  10 tys. skudów, zreszt  zebranych jeszcze przez biskupów
polskich. Odt d carowie stawali si  w a cicielami obiektu. Szcz liwym trafem
nowym rektorem obiektu zosta  kanonik Giovanni Baptista Piva, który przy
poparciu pos a rosyjskiego w Rzymie hr. Itali skiego, po licznych zabiegach,
w 1818 r. przeprowadzi  uznanie transakcji sprzeda y domów w. Stanis awa
w 1812 r. za niewa ne i uzyska  prawo pierwokupu tych obiektów za cen
zwrotu sumy kupna, z odliczeniem inwestycji, dokonanych w mi dzyczasie
przez prywatnych nabywców14. By  to powód do szczerej satysfakcji,

11  Zamieszczone w Volumina legum, przedruk zbioru praw, staraniem XX. pijarów, t. VII,
Petersburg 1860, s. 164 i 347; przedrukowa  je S. Janasik, Ko ció  i hospicjum w. Stanis awa B.
M. w Rzymie, Pozna  1935, s. 19. W przysz o ci jednak próbowano to wykorzysta  dla
uzasadnienia praw pa stwowych do ca ej instytucji.

12  M. Borucki, dz. cyt., s. 94-95; M. Loret., dz. cyt., s. 266-271.
13  I. Polkowski, dz. cyt., s. 9-10.
14  Omawia to S. Janasik, dz. cyt., s. 11.
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e zas u ona dla elementu polskiego placówka nie zosta a ca kowicie zniszczona,
i b dzie mog a pos ugiwa , chocia  w bardzo ograniczonym stopniu, rodakom
w Rzymie. Jednak ju  wkrótce w ramach represji po powstaniu listopadowym
ca o  obiektu przej a ambasada rosyjska w Rzymie i dost p Polaków sta  si
utrudniony, a w a ciwie uniemo liwiony.

ledz c dalsze losy obiektu, na uwag  zas uguje fakt, e po zjednoczeniu
W och rz d nowego pa stwa, likwiduj c dekretem z 19 czerwca 1873 r. cz
fundacji ko cielnych, pozostawi  dzie o, powo ane przez Grzegorza XII jako
„opera pia fondata a benefizio di esteri”, t umacz c tym samym, e skoro jest ju
po 20 wrze nia 1870 (data uwa ana za koniec Pa stwa Ko cielnego), to tym
samym fundacja niniejsza zaistnia a na nowo i to z woli i na terenie nowego
pa stwa w oskiego. Z tego te  tytu u, gdy w 1871 r. i w latach pó niejszych rz d
rosyjski, zamierza  sprzeda  go jako w asno  pa stwa rosyjskiego15,
wyznaczaj c jednak zbyt wysok  sum , to oprócz Stolicy wi tej opar  si  temu
zamiarowi i rz d w oski, powo uj c si  na prawa o fundacjach16. W takim stanie
zawieszenia trwa a ta sytuacja do pierwszej wojny wiatowej.

W 1918 r. Polska odzyska a niepodleg o  i w Rzymie od y a sprawa
powrotu ca ego kompleksu do r k Polaków. Ju  z dniem 1 maja 1920 r. przej a
go administracja polska na mocy uk adu z poselstwem rosyjskim w Rzymie, ale
strona ta zastrzeg a sobie, pod pretekstem braku pe nomocnictw, i  powy szy
uk ad nale y uwa a  za tymczasowy, do chwili zatwierdzenia go przez rz d
w Moskwie. Dowiadujemy si  o tym z powsta ego projektu przeniesienia z via P.
Cavallini do pomieszcze  przy via delle Botteghe Oscure Papieskiego Instytutu
Polskiego, s u cego dla polskich ksi y odbywaj cych studia wy sze na
uczelniach rzymskich, z powodu wyj tkowych trudno ci tej placówki; na
szcz cie nie dosz o do realizacji tego pomys u17. Ko ció  i hospicjum przej
przedstawiciel pa stwa polskiego Bronis aw Janiszowski. Wnet te  nominacj  na
rektora otrzyma  ks. Józef Florczak, audytor Roty Rzymskiej. Przyst piono te
do niezb dnych prac remontowych, bowiem stan ca ego kompleksu wymaga
natychmiastowych prac ratuj cych obiekt. Ko ció  udost pniono pielgrzymom.
Z tego powodu, rz d polski, zamierzaj c wykorzysta  nadarzaj c  si  okazj  do
zagospodarowania obiektu wed ug priorytetów pa stwowych, doprowadzi  do
podpisania umowy z biskupem krakowskim Adamem Stefanem Sapieh ,
potwierdzon  przez rz d 17 grudnia 1923 r., o sprawowaniu protektoratu
Rzeczypospolitej Polskiej nad hospicjum i ko cio em, oraz dodatkowego
uzgodnienia tego  biskupa z Polsk  Akademi  Umiej tno ci (która boryka a si
z trudno ciami finansowymi, a zabiega a o otwarcie Stacji Naukowej w Rzymie)

15  Zainteresowanie nabyciem wykazywali nawet ojcowie zmartwychwsta cy.
16  Tam e, s. 13-15.
17  Zob. J. Kopiec, Stuletnie dzieje Papieskiego Instytutu Ko cielnego Polskiego w Rzymie, w: Ku

po ytkowi Ko cio a w Polsce. Ksi ga jubileuszowa z okazji stulecia Papieskiego Instytutu
Ko cielnego Polskiego w Rzymie 1910-2010, red. J. Kopiec (i in.), Rzym 2010, s. 107-108.
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z 27 wrze nia 1927 r. na u yczenie jej dwunastu pomieszcze  na dwadzie cia
pi  lat dla celów naukowych18. Zdeponowane tutaj zosta y warto ciowe zbiory
biblioteczne, nale ce do Józefa Micha owskiego, sekretarza poselstwa polskiego
przy Watykanie i rz dzie w oskim, które sta y si  zal kiem biblioteki Stacji
Naukowej PAU. Zbiory te zosta y wnet wzbogacone przez bogat  kolekcj
fotografii i ksi ki Karola Lanckoro skiego i Bronis awa Gubrynowicza19.
W Stacji odbywa y si  tak e odczyty naukowe, a wielu uczonych mog o tutaj
prowadzi  badania naukowe. Z czasem nast pi o dalsze rozszerzenie Stacji,
przybywa o równie  zasobów w postaci ksi ek, obrazów i fotografii. Ze
wzgl du na konieczno  generalnego remontu Stacja w 1938 r. zmuszona by a
przenie  si  do nowego lokalu przy vicolo Doria.

Poniewa  taki obrót spraw, zwi zany u u yczeniem pomieszcze  dla
Stacji PAU, a tak e zarz dzeniem o bezp atnym u yczanie miejsca pielgrzymom,
spowodowa  zubo enie i brak perspektyw dalszego funkcjonowania na wielu
p aszczyznach, 23 lipca 1927 r. podj ta zosta a decyzja o zamkni ciu hospicjum,
pozostawiaj c jedynie Stacj  PAU. Dnia 13 pa dziernika tego roku w adze
pa stwowe przyzna y prawa biskupów krakowskich do tej e fundacji, dlatego
w nast pstwie tego aktu, dnia 13 lutego 1928 r. arcybiskup A. Sapieha obj
ko ció  i hospicjum w posiadanie ko cielne jako protektor. Nale y równie
zaznaczy , e wytworzony stan prawny hospicjum, mimo wszystko, ci gle budzi
w tpliwo ci, przeprowadzona nawet zosta a 28 stycznia 1933 r. wizyta
apostolska, celem uchylenia obci enia dotacji ko cio a i hospicjum w.
Stanis awa wspomnianymi wy ej dwoma aktami z 1923 i 1927 r. Uczestnikiem
tej wizyty by  drugi powojenny rektor, ks. Stanis aw Janasik (pe ni cy obowi zki
rektora w latach 1931-1942), który oprócz stopniowego prowadzenia prac
remontowych20, skrupulatnie studiowa  wszystkie materia y i w nast pstwie
przeprowadzonej wizytacji przygotowa  szczegó owy memoria , który dnia 16
wrze nia 1935 r. abp A. Sapieha przes a  na r ce premiera W. S awka. Ks. S.
Janasik przekonuj co w nim wykaza , e fundacja papie a Grzegorza XIII dla
kard. S. Hozjusza posiada charakter czysto ko cielny, a zgodnie z uzasadnieniem
jej celu, hospicjum powinno s u y  pielgrzymom i biednym rodakom, za  ko ció
powinien stanowi  miejsce kultu dla wszystkich Polaków mieszkaj cych
w Rzymie, lub przybywaj cym w okre lonym celu do Wiecznego Miasta. To
m.in. z tego tak e powodu z dniem 1 lipca 1938 r. Polska Akademia
Umiej tno ci przekaza a ko cio owi i hospicjum w. Stanis awa wszystkie
pomieszczenia dot d przez siebie u ytkowane.

18  Por. J. Dybiec, Polska Akademia Umiej tno ci 1872-1952, Kraków 1993, s. 65-66; M.
Kwiatkowska, art. cyt., s. 319.

19  Córka hrabiego, Karolina, pó niejsza profesor w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,
przez kilka lat je katalogowa a.

20  Wymalowano wówczas wn trze wi tyni, odnowiono pi  o tarzy, wykonane zosta y nowe
antepedia wed ug projektu Antoniego Madeyskiego, zainstalowano równie  nowe organy.
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Po drugiej wojnie wiatowej sytuacja Polaków zarówno w kraju, jak
i poza jego terytorium, zmieni a si . Kraj sta  si  komunistyczny, oderwany
i wyizolowany od Zachodu. Zdezaktualizowa y si  wszystkie przedwojenne
uk ady, a wielu Polaków pozosta o na Zachodzie, nie chc c wraca  do kraju,
rz dzonego przez komunistów. Odbiciem tego stanu spraw narodowych sta o si
równie  hospicjum i ko ció  w. Stanis awa w Rzymie. Ten najnowszy okres w
jego dziejach, jak i ca ego Ko cio a w Polsce, jest ci gle jeszcze otwarty i w
pe ni niezbadany. Nie ulega w tpliwo ci, e miejsce to sta o si  rzeczywistym
centrum, w którym odbija y si  jeszcze wyra niej, ni  w poprzednich wiekach,
echa wydarze  krajowych i losów Polaków, rozproszonych na obczy nie. To
rozumia  Ko ció , i chocia  nie bez trudno ci, stara  si  – przy poparciu Stolicy
Apostolskiej – stworzy  fundament dla poczucia godno ci narodowej i przez to
da  szans  rodakom. W takiej sytuacji w Rzymie znalaz  si  arcybiskup Józef
Gawlina, dotychczasowy biskup polowy. Poniewa  nie móg  liczy  na powrót do
kraju, nale a o si  rozgl dn  za ustabilizowaniem swej pozycji za granic . Jak
sam arcybiskup wspomina, w ko cu listopada 1946 r. przyby  do Rzymu kard. A.
Hlond i zaraz podczas pierwszej z nim rozmowy prymas zaproponowa
arcybiskupowi obj cie rektorstwa ko cio a w. Stanis awa, które pozostawa o
nieobsadzone po mierci w 1942 r. ks. pra ata S. Janasika21. Jako nowy rektor
abp J. Gawlina zamieszka  u w. Stanis awa na via delle Botteghe Oscure
z dniem 1 kwietnia 1947 r.22 Zatroszczy  si  o renowacj  budynków,
doprecyzowano stan prawny w asno ci, tak e w odniesieniu do domu
zamykaj cego ogród hospicjum od strony via dei Delfini, który uzyskano. W ten
sposób zainicjowana zosta a nowa, bardzo aktywna struktura – obok zarz du
ko cio em w. Stanis awa – jak  by a opieka duszpasterska nad Emigracj  polsk
i to nie tylko w wymiarze Rzymu i W och, lecz z odniesieniem do Europy,
a nawet rodaków rozsianych po ca ym wiecie. Z tych potrzeb zrodzi  si
Centralny O rodek Duszpasterstwa Emigracji, którego kszta t i rozmach by y bez
w tpienia dzie em abpa J. Gawliny. Zamys  stworzenia zaplecza integruj cego
polskich emigrantów dzi ki pos udze Ko cio a by  wiod cym przes aniem tych

21  „Dnia 23 listopada 1946 r. przyby  do Rzymu Ks. Prymas. Podczas pierwszej ze mn  rozmowy
odradza  mi wraca  teraz do Polski i zaproponowa  mi, w porozumieniu z kard. Sapieh , obj cie
rektoratu ko cio a polskiego w Rzymie, w. Stanis awa, na czas przej ciowy a  do powrotu.
Po namy le zgodzi em si , lecz doda em, e z do wiadczenia wiem, e prowizoria trwaj
zazwyczaj d ugo /…/ Prawie bezpo rednio po tej konferencji otrzyma  list ks. kardyna a Sapiehy
z zapytaniem, czyby mi chwilowo nie odpowiada o przyj  rektorat w. Stanis awa… Chodzi tu
nie tylko o pastersk  opiek  nad Polakami, ale o stosunki z Watykanem, co Ekscelencja by
najlepiej prowadzi y /…/, J. Gawlina, Wspomnienia, przygotowa  do druku J. Myszor, Katowice
2004, s. 382.

22  Tam e, s. 388.
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poczyna 23. Dzie o okaza o si  wyj tkowo trwa e. Niezale nie od kompetencji
jurysdykcyjnych – w co wchodzi a równie  Stolica Apostolska – obj cie
duszpasterskim rozumieniem opieki nad emigrantami zda o egzamin. Pod
kierunkiem abpa J. Gawliny dzie o okrzep o. Do ko cio a w. Stanis awa przyszli
ksi a Chrystusowcy. Uruchomiony zosta  w 1950 r. miesi cznik „Duszpasterz
polski za granic ”, który ukazywa  si  do 2002 r. Arcybiskup potrafi  równie  z
rozmachem zorganizowa  wielkie uroczysto ci, oddzia uj ce tak e na rodaków,
rozproszonych po wszystkich kontynentach. Tak nale y widzie  obchody Roku

wi tego 1950 i przygotowania do Tysi clecia Chrztu Polski. Sam arcybiskup
tego nie do y  (zmar  21 wrze nia 1964 r.), ale dzie o by o kontynuowane.
Najpierw przej  je biskup W adys aw Rubin (1917-1990), któremu do pomocy
zosta  dany z pocz tkiem 1969 r. biskup Szczepan Weso y z racji nominacji
biskupa W. Rubina na sekretarza Synodu Biskupów. Za  w 1980 r. biskup
Szczepan przej  po podniesionym do godno ci kardynalskiej W. Rubinie
i mianowanym prefektem Kongregacji Ko cio ów Wschodnich ca o  troski
o emigracj  polsk . Na tym pasterskim urz dzie pozostawa  do 2003 r.,
sprawuj c jeszcze do 2008 r. urz d rektora ko cio a w. Stanis awa. Z innych
wa nych inicjatyw nale y podnie , e w pomieszczaniach ko cio a i hospicjum
w. Stanis awa w latach 1965-1998 mia  sw  siedzib  Postulatorski O rodek

Studiów, stanowi cy pomocnicz  agend  Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,
a od 1974 r. go cinnie funkcjonowa o Biuro Prasowe Episkopatu Polski,
prowadzone przez ks. B. Lewandowskiego24. Z okazji Roku wi tego 1975
ukonstytuowa  si  Polski Punkt Informacyjny Roku wi tego, przemieniony
w trwa y Duszpasterski O rodek dla „Pielgrzymów „Corda Cordi”, pozostaj cy
w cis ej wspó pracy z Mi dzynarodowym O rodkiem Duszpasterstwa Opieki
nad Pielgrzymami przy Stolicy Apostolskiej „Peregrinatio ad Petri Sedem”25. Nie
trzeba dodawa , e aktywno  tej rozbudowanej instytucji dla Polaków
niezwykle o ywi a si  za czasów pontyfikatu papie a Jana Paw a II26.

We wszystkich wspomnianych przejawach aktywno ci rodka
zgrupowanego przy ko ciele w. Stanis awa w Rzymie, od 1956 r., a wi c od
momentu wi ce  kap a skich, ywo uczestniczy abp Szczepan Weso y. Na
pewno genius loci miejsca zamieszkania i dzia ania udziela Mu si , mobilizuj c

23  Skomplikowany uk ad tych przedsi wzi  ukazuje S. Weso y, Podwójna jurysdykcja dla
Polaków w Anglii, „Zeszyty Historyczne” nr 100, 1992 (przedruk, w: tego , Niektóre problemy
Ko cio a w Polsce w kraju i na emigracji, Katowice 2010, s.145-159); ten e, Czy duszpasterstwo
emigracyjne by o zale ne od PRL, tam e, s. 160-178; ten e, Czy potrzebny jest ko cielny
protektor emigracji, „Wi ” stycze  2011, s. 94-100.

24  Omawia ten aspekt K. Konecki, ycie i dzia alno  ksi dza pra ata Bogumi a Lewandowskiego,
w: Ksi dz Bogumi  Lewandowski w s u bie Stolicy Apostolskiej, red. K. Konecki, W oc awek
2003, s.19-23.

25  O rodek „Corda Cordi” zosta  rozwi zany w 2001 r.
26  Zestawienie tych powojennych p aszczyzn aktywno ci o rodka przy ko ciele w. Stanis awa

podaje W. Zar bczan, dz. cyt., s. 335-339.
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do wytrwa ej s u by. Wszystkie te aspekty zas uguj  na osobne opracowanie, ale
do tego potrzebne jest uzyskanie perspektywy historycznej. Zasygnalizowanie
ich jest jednak duchowym sp acaniem przez nas d ugu za ujawnione umi owanie
sprawy narodowej i ko cielnej Dostojnego Jubilata.





Jan Zalewski

NOWE FORMY WYCHOWANIA PATRIOTYCZNO-RELIGIJNEGO

Rozwin  podj ty temat omawiaj c zrealizowane nast puj ce imprezy
motocyklowe, przypominaj ce swoim celem i programem bardziej pielgrzymk ,
ni  wyczyn sportowy. By y to: Rajd Katy ski, Rajd jak Czarniecki do Poznania,
Rajd do Dachau oraz Rajd szlakiem 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka.

1. Rajd Katy ski

W 2004 r., do  przypadkowo, znalaz em w internecie informacj  o
zako czeniu IV Mi dzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katy skiego.
Pomys odawc  i komandorem tego rajdu, jak opisywano, by  i nadal jest Wiktor
W grzyn. Jako „do wiadczony wieloletni motocyklista”, zainteresowa em si  t
wiadomo ci . Pomy la em, e: „mo e warto pojecha  w nast pnym roku?”.
Zacz em od dobrego motocykla, który kupi em specjalne na ten wyjazd. By  to
– Suzuki GSF 600 Bandit. Szybko rozpocz em dalsze przygotowania. Niestety, z
nieznanych mi przyczyn, nie otrzyma em wizy w Ambasadzie Federacji
Rosyjskiej w Kopenhadze i musia em przesun  plany wyjazdowe na 2006 r.
Motocykl czeka  spokojne w gara u i gdy otrzyma em, ju  bez adnych
trudno ci, wiz  rosyjsk  w Warszawie – pojecha em.

Miejsca, któr dy rajd pod a  by y naznaczone polsk  histori  i
martyrologi . Pomy la em wtedy, e jest to przecie  praktyczne wype nienie
czwartego przykazania z Dekalogu „Czcij ojca swego i swoj  matk ”, które
przecie  odnosi si  tak e do Ojczyzny. Mój udzia  w rajdzie by  podyktowany
przede wszystkim ch ci  odwiedzenia znanych z historii miejsc. Jednak to, co
do wiadczy em po przekroczeniu polskiej granicy, by o dla mnie olbrzymim
zaskoczeniem. Mo na wiele pisa  o fizycznych trudach tej eskapady i
przeciwno ciach aury, o wyj tkowej atmosferze w grupie i ró nych napi ciach
czy nieporozumieniach, ale przecie  nie jecha em na wygodn  i relaksuj c
wycieczk  turystyczn . Pobyt w Katyniu na grobach zamordowanych w 1940 r.,
przejazd przez Smole sk, odwiedziny polskich i rosyjskich dzieci, utwierdzi
mnie ostatecznie w s uszno ci tego przedsi wzi cia. By y to wzruszaj ce
spotkania z rodakami, yj cymi na tych terenach dzisiaj.

Witaj cy i pozdrawiaj cy nas rado nie mieszka cy zadawali pytania:
dok d jedziemy? W jakim celu? Broszurki informacyjne po rosyjsku, które
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rozdawali my, dociera y do tych ludzi z prawd  o wydarzeniach, o których by
mo e niewiele wiedzieli. Dlatego s dz , e Rajd Katy ski ma swój wyj tkowy
charakter i g boki sens. Polega on na uczczeniu pomordowanych na Wschodzie,
ale co jest równie  niezmiernie wa ne, prowadzi do zbli enia mi dzy narodami
na poziomie zwyk ych przeci tnych ludzi, w poszukiwaniu prawdy. Ogrom
zbrodni komunistycznych na narodzie polskim, rosyjskim i ukrai skim, który jest
widoczny na odwiedzanych cmentarzach – przera a, a zarazem wywo uje protest
i sprzeciw – nigdy wi cej!

Chcia bym przywo a  jeszcze jedno g bokie osobiste prze ycie podczas
tego rajdu. Po uroczysto ciach w Miednoje pojechali my do Tweru, gdzie przy
dawnym budynku NKWD, a dzisiejszej Akademii Medycznej, ks. Zdzis aw
Peszkowski opowiada  w sposób g boko poruszaj cy o tym, co si  wydarzy o w
tym gmachu. Prosi , aby podczas modlitwy ka dy wyci gn  r k  i nawi za
jak e szczególn  wi  z tymi, którzy tutaj oddali ycie za Polsk . Ta wzruszaj ca
chwila zapad a bardzo w moj  dusz .

Zach cony sukcesem, pojecha em ponownie na Rajd Katy ski w
kolejnym 2007 r. Wtedy jecha o nas ju  oko o stu motocyklistów i
odwiedzili my trzy kraje: Ukrain , Rosj  i Bia oru . Uczestnicy pojawili si  w
miejscach m cze stwa Polaków z okresu drugiej wojny wiatowej w Bykowni,
Charkowie, Miednoje, Ostaszkowie i Katyniu. Po drodze uczestnicy Rajdu
spotykali si  z Polakami na Wschodzie (przekazali dary dla dzieci z polskich
szkó ) oraz z ludno ci  ukrai sk , rosyjsk  i bia orusk .

VII Rajd Katy ski by  ostatnim, w którym ju  z o a choroby i cierpienia
uczestniczy  ks. pra at Zdzis aw Peszkowski. Zmar  8 pa dziernika i zosta
pochowany w wi tyni Opatrzno ci Bo ej 16 pa dziernika 2007 r. Wymownym
faktem jest, e Rajd rozpocz  si  od Mszy w. w buduj cej si  wi tyni
Opatrzno ci Bo ej, któr  mia em zaszczyt odprawi . Ksi dz Zdzis aw
Peszkowski nie móg  ju  przyby  z powodu choroby, ale na rozpocz cie rajdu
przes a  swoje s owa: „…P d cie na koniach skrzydlatych w motocyklowej
wyprawie. P d cie i nie cie ze sob  nasz  mi o , nasze t sknoty. Nie cie
wiadomo , e Polska te ziemie ojczyste pami ta, kocha i zawsze b dzie kocha  i
mi owa …” (Anin, 24 sierpie  2007 r.).

Warto przytoczy  wspomnienia uczestnika tego rajdu, z zawodu pilota,
S awomira Iwanickiego: „Wci  jeszcze »jedziemy«. Nie da si  po tym, co
prze yli my wspólnie, tak po prostu i  do pracy i zapomnie . Jestem pewien, e
co  si  zmieni o. Jeste my ju  innymi lud mi. Wzbogacili my nasze dusze.
Nasza wra liwo  jest wyczulona, dostrzegamy i rozumiemy inne warto ci.
Takie zapomniane cnoty jak szlachetno , prawo , zacno  czy uczciwo
obywatelska, które cechuj  starsze pokolenia, nie s  ju  dla nas truizmem.
Jeste my na pewno lepsi. Wiem to, bo kiedy sta em wzruszony z pochodni  w
r ku, widzia em tak e zy w Waszych oczach. Prze ywali my to uniesienie i
czuli my wszyscy razem. Oczami wyobra ni byli my na apelu w Ostaszkowie,
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twerskiej ka ni i przy do ach grobowych w Miednoje. Widzieli my jak w
katy skim lesie strzelaj  w ty  g owy, a kolejne zab ocone ci arówki przywo
nast pne transporty. Widzieli my, jak kaci w pó mroku, z naganem w r ku
wrzeszcz  i popychaj  kolejnych. Jednoczyli my si  z rodzinami
pomordowanych, którzy czekali na swoich najbli szych, ci gle wierz c, e
kiedy  wróc . Stali my na tej ziemi ze spuszczon  g ow  i ci ni tym gard em.
B dziemy o tym opowiada . B dziemy przekonywa , e warto by o jecha , aby
prze y  katharsis, aby obejrze  ten swój w asny film, aby mie  swój pogl d na
histori  i aby nikt nie wmawia  nam swojej prawdy. Warto by o jecha , aby
zrozumie  potrzeb  mówienia o tym. /…/

Prawda o tym rajdzie powoli, acz z wielkimi oporami przebija si  do
wiadomo ci Polaków. Dzieje si  tak, dzi ki jego uczestnikom, dzi ki oprawie i

celowi, jakiemu s u y. To nie jest wycieczka krajoznawcza. To jest nie lada
wyzwanie dla ka dego. Tak e dla tych, którzy jad  po raz kolejny. Bywa, e
maszyny nie wytrzymuj  ci kiej eksploatacji, czasem doskwieraj  niewygody i
z a pogoda. Innym razem zm czenie zbiera niwo. Ale jest co  w zamian. Tylko
my, którzy my tam byli wiemy co. Nie wszystko mo na opisa  s owami. Te
prze ycia duchowe, te ogniska, wspólne posi ki, ta serdeczno  i te setki
kilometrów drogi, które trzeba codziennie pokona , aby jutro od nowa ch on
dodatkow  porcj  wra e  s  cech  szczególn  tej wyprawy.

Zanim jeszcze pojecha em, us ysza em: có  z ciebie za motocyklista,
je li nie by e  na Rajdzie Katy skim? O czym b dziesz wnukom opowiada ?”
(S awomir Iwanicki, pilot PLL Lot)

Rajd Katy ski postawi  sobie zatem nast puj ce cele:
z o enie ho du oficerom Wojska Polskiego, polskim policjantom,
o nierzom Korpusu Ochrony Pogranicza, polskiej inteligencji – ofiarom

straszliwej zbrodni komunistycznej – zbrodni bez s du i kary;
dotarcie na motocyklach do miejsc m cze stwa i ka ni Polaków, a tak e
szlakiem chwa y or a polskiego;
spotkania z Polakami i z ich dzie mi;
nawi zanie przyjaznych stosunków z motocyklistami, ludno ci  i
w adzami na trasie rajdu;
propagowanie prawdy historycznej.

Z Rajdu Katy skiego w 2008 r. chcia bym wyró ni  msze w. w
Okopach wi tej Trójcy, gdzie znajduj  si  resztki fortyfikacji z ko ca XVII w. i
ruiny ko cio a w. Trójcy. Podczas mszy w. w ruinach mówi c kazanie
wspomnia em, e nale y podj  starania, aby uchroni  t  wi tyni  przed dalsz
dewastacja. Ten ko ció  by  wiadkiem wielu historycznych wydarze . Zygmunt
Krasi ski umie ci  tam akcj  „Nieboskiej komedii”. Mia em okazj  rozmawia  o
konieczno ci odbudowy tej wi tyni z ks. abp. Mieczys awem Mokrzyckim w
Gródku Jagiello skim 14 wrze nia 2008 r. Odwiedzi em nast pnie 23 wrze nia
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br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” w Warszawie. Wsz dzie spotka em si  z du ym
zainteresowaniem spraw  odbudowy ko cio a w Okopach wi tej Trójcy.
Warunek podstawowy, to uzyskanie przez archidiecezj  lwowsk  prawa
w adania wi tyni . Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego b dzie
wtedy gotowe z w asnych rodków wys a  komisj  do zbadania stanu ruin
ko cio a. Ucieszy em si , e prof. Ryszard Brykowski nawi za  ju  kontakt w tej
sprawie z ksi dzem arcybiskupem.

Pomy la em pó niej, czy nie warto id c tym przyk adem podj  innych
szlaków polskiej historii?

2. Jak Czarniecki do Poznania

Zbli a a si  350 rocznica wyprawy wojsk Rzeczypospolitej pod
dowództwem Stefana Czarnieckiego na pomoc królestwu du skiemu w wojnie z
królem Szwecji Karolem X Gustawem. Okaza o si , e mieszkam w Haderslev
(Hadersleben), gdzie od 5 listopada 1658 r. do 7 lutego 1659 r. by a g ówna
kwatera Stefana Czarnieckiego. Postanowi em zorganizowa  rajd motocyklowy
ojców naszych starym szlakiem „Jak Czarniecki do Poznania – wraca  si  przez
morze” (23 maja – 1 czerwca 2008 r.), który przemierzy historyczn  tras  z XVII
wieku.

Samego Czarnieckiego przybli y nam krótka analiza fragmentu Pie ni
Legionów.

Jak Czarnecki do Poznania

Kiedy wojewoda ruski Stefan Czarniecki przyby  do Poznania?
Najwa niejsza narada koalicji antyszwedzkiej (Austria – Brandenburgia –
Polska) odby a si  w Poznaniu 26 listopada 1657 r.

Z polskiej strony uczestniczyli w niej: król Jan Kazimierz, marsza ek
wielki i hetman polny koronny Jerzy Lubomirski, podskarbi wielki koronny
Bogus aw Leszczy ski, wojewoda pozna ski Jan Leszczy ski, wojewoda
podlaski Jan Piotr Opali ski, biskup przemyski Andrzej Trzebicki, wojewoda
ruski Stefan Czarniecki oraz Jan Andrzej Morsztyn.

Ze strony austriackiej: pose  królewski Franciszek Pawe  von Lisola,
feldmarsza ek Rajmund Montecuccoli, genera  kwatermistrz Jan Baptista
d`Audremont, podpu kownik Jan Henryk Garnier.

Po naradzie wys ano delegacj  do Berlina, aby prowadzi a dalsze narady
z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem. Po opuszczeniu Poznania
przez Brandenburczyków, którzy zmienili si  z okupantów w sojuszników,
komendantem miasta zosta  Francuz w s u bie Rzeczypospolitej Henryk de
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Beaulieu, którego nazwisko uleg o z czasem fonetycznemu spolszczeniu i
zapocz tkowa o zas u on  rodzin  Debolich.

Wraca  si  przez morze

Stefan Czarniecki realizuje polskie zobowi zania sojusznicze wobec
Danii w wojnie ze Szwecj  i forsuje cie nin  morsk  Als Sund 14 grudnia
1658 r. w Danii.

Dla ojczyzny ratowania

Stefan Czarniecki wezwany przez króla Jan Kazimierza z Danii na wojn
z Rosj  w styczniu 1661 r. zosta  nast pnie wys any na Ukrain .

Po szwedzkim rozbiorze

Wojna szwedzko-polska 1655-1660.

Przejdziem Wis  przejdziem Wart

W tej zwrotce Józef Wybicki relacjonuje wst pne za o enia (nigdy nie
zrealizowane) szlaku bojowego Legionów D browskiego. Plan polega  na
przep yni ciu Adriatyku (nawi zanie do Czarnieckiego w Danii) i wyl dowaniu
na Ba kanach. Zatem oswobodzenie Polski mia o si  wed ug tej koncepcji
dokona  z po udniowego wschodu na zachód. Dlatego najpierw jest wymieniona
Wis a potem Warta.

W trakcie wyk adu z literatury s owia skiej w Pary u, 26 kwietnia
1842 r., Adam Mickiewicz stwierdzi : „S awna pie  legionów polskich poczyna
si  od wierszy, które s  god em historii nowej: Jeszcze Polska nie zgin a, kiedy
my yjemy. S owa te mówi , e ludzie maj cy w sobie to, co istotnie stanowi
narodowo , zdolni s  przed u a  byt swojego kraju niezale nie od warunków
politycznych tego bytu, i mog  nawet d y  do urzeczywistnienia go na nowo…”

Na koniec nale y zaznaczy , e Mazurek D browskiego zosta  uznany za
hymn Rzeczypospolitej Polskiej 26 lutego 1927 r. Za wersj  oficjaln  przyj to
tekst zmodyfikowany.

Po tym krótkim historycznym przypomnieniu opisz  przebieg tego
bliskiego mi geograficznie Rajdu. Pojecha o 110 osób na 80 motocyklach.
Uczestnicy zostali podzieleni na osiem grup, jechali przez Polsk , Niemcy i
Dani . W sumie pokonali my ponad 3,5 tys. km. Z wyj tkiem drobnych kontuzji
uczesnticy nie odnie li obra e . Rajd uko czyli my planowo – 1 czerwca.
Zm czeni, ale pe ni wra e , raport z tej niezwyk ej wyprawy z o yli my przed
obliczem Jasnogórskiej Pani.
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Historycznie

Geneza Rajdu wi e si , jak wspomnia em wy ej, z moim pobytem w
Haderslev w Danii. – By em zaskoczony, gdy przeczyta em w Pami tnikach Jana
Chryzostoma Paska: „…przyszli my na zimowisko do Haderszlewen, gdzie
Wojewoda sam stan  z samym tylko pu kiem naszym królewskim i regimentem
jego dragonijej…” Zacz em si  interesowa  histori  tego miejsca. Podczas
Rajdu Katy skiego w Bykowni k. Kijowa opowiedzia em uczestnikom histori
wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii i wtedy zrodzi a si  idea, aby
zorganizowa  rajd tym w a nie szlakiem. Dat  rozpocz cia Rajdu wytyczy a 350
rocznica s ynnego „rzucenia si  przez morze”, czyli zimowej przeprawy
morskiej, której 14 grudnia 1658 r. dokona y wojska Rzeczypospolitej pod
dowództwem Stefana Czarnieckiego, wezwane na pomoc Królestwu Du skiemu
przez Fryderyka III. Wydarzenie to uwieczni  Józef Wybicki w „Pie ni
Legionów Polskich we W oszech”.

Turystycznie

Rajd rozpocz  si  23 maja 2009 r. w Muzeum Hymnu Narodowego w
B dominie, gdzie urodzi  si  Józef Wybicki. Chc c odtworzy  dywizj  Stefana
Czarnieckiego, motocykli ci udali si  do Pelplina – miejsca, w którym
stacjonowa y wojska Hetmana przed odsiecz . W katedrze spotkali si  z bp.
Piotrem Krup , który po wi ci  sztandar Rajdu, ofiarowany pó niej przez
uczestników Matce Bo ej na Jasnej Górze. Droga wiod a przez Wa cz i Wiele
do Mi dzyrzecza, gdzie odby o si  s ynne po egnanie wojsk z Polsk  (doskonale
utrwalone przez Jana Chryzostoma Paska w Pami tnikach: „Poszli my tedy tym
traktem od Mi dzyrzecza. Przechodzi o wojsko pagórek, z którego wida  by o
jeszcze granic  polsk  i miasta. Jaki taki obejrzawszy si  pomy li  sobie »Mi a
ojczyzno, czy ci  te  ju  wi cej ogl da  b d !« Obejmowa a jaka  t skno
zrazu, poko blisko domu, ale skoro my si  ju  za Odr  przeprawili, jak r k
odj ; a dalej poszedszy, ju  si  i o Polszcze zapomnia o”), a zatem i tu
uczestnicy Rajdu mieli postój. Dalsza trasa obejmowa a m.in.: Eberswalde,
Hamburg, Steifurth, Schleswig, Sonderborg (gdzie mia o miejsce s ynne
„rzucenie si  przez morze”), Kolding (zdobycie zamku, utrwalone na obrazie
„Czarniecki pod Koldyng ”), Frederici , Aarhus, Haderslev, Aabenra , Gryfino,
Pniewy, Pozna  (gdzie znajduje si  Centrum Szkolenia Wojsk L dowych im.
Hetmana Stefana Czarnieckiego), ód  i Czarnc  (miejsce doczesnego
spoczynku Hetmana) – do Cz stochowy. W trakcie Rajdu w wi kszo ci miejsc
chwa y or a polskiego zorganizowano festyny i spotkania. Uczestnicy mieli
okazj  nawi za  kontakt z pasjonatami jazdy motocyklami z innych regionów
oraz spotka  si  z Polakami yj cymi na obczy nie. yczliwym gestem ze strony
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w adz du skich i niemieckich by  te  fakt, e uczestnicy Rajdu mieli darmowy
wst p do niektórych miejsc zabytkowych.

Pielgrzymkowo

Podczas Rajdu nie mog o zabrakn  akcentów religijnych
i patriotycznych. W Hamburgu spotkali my si  z bp. Hansem-Jochenem Jaschke
przy pomniku Jana Paw a II. Ksi dz biskup stwierdzi , e jeste my pierwsz
grup , która przyby a z pielgrzymk  do tego pomnika. Opowiedzia  nam o
trudno ciach zwi zanych z jego postawieniem. W Sonderborgu w adze miasta
zorganizowa y spotkanie motocyklistów z miejscow  Poloni , za  w Kolding
uczestnicy Rajdu mieli okazj  zwiedzi  odbudowany z ruin zamek. Szczególne
wra enie zrobi a na nich doskonale zabezpieczona pierwotna konstrukcja
fortyfikacji, a wyj tkowym prze yciem by o wys uchanie fragmentów
Pami tników Paska, które na dziedzi cu zamku, z aktorsk  nut , odczyta  ks.
Marek Doszko. Kolejn  atrakcj  okaza  si  pobyt w Schleswigu, gdzie
motocykli ci zwiedzili pot n  warowni -muzeum Gottorp. Warto podkre li , e
przed zamkiem w Schleswigu pozdrowi  motocyklistów premier rz du
Schleswig-Holstein Peter Harry Carstensen, natomiast burmistrz Thorsten Dahl
przyjecha  w asnym motocyklem. W Haderslev motocyklistów przyj  w
katedrze biskup lutera ski Niels Henrik Arendt. Z pobytu w Bad Bramstedt
pielgrzymi najmilej wspominaj  yczliwe przyj cie przez mieszka ców, którzy z
zainteresowaniem s uchali w tków o wspólnej historii. Tamtejszy burmistrz
Hans-Jürgen Kütbach stwierdzi  nawet, e Rajd wniós  na rzecz zbli enia polsko-
niemieckiego wi cej ni  dzia ania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a po
oficjalnym przywitaniu osobi cie podawa  posi ek go ciom z Polski. By y
spotkania z Konsulami RP z Berlina, Hamburga i Kopenhagi. Tak e niemieccy i
du scy motocykli ci uczestniczyli w cz ci Rajdu. Mile wspominamy te
modlitewne spotkania we Flensburgu, Dolicach, Czarncy (z udzia em biskupa
polowego Wojska Polskiego Tadeusza P oskiego), Pniewach, odzi (z udzia em
bp. Ireneusza P kalskiego) i na Jasnej Górze.

I z pasj

Najstarszy uczestnik wyprawy mia  74 lata. W Rajdzie bra y udzia  tak e
kobiety. Czy by o trudno? Owszem – bo noclegi w namiotach, bo obszerny
baga , który ka dego dnia o pi tej rano trzeba by o sprawnie i umiej tnie
spakowa , bo najd u szy odcinek (od Mi dzyrzecza do Hamburga) liczy  ponad
czterysta km. Ale s  to przecie  pasjonaci motocykla z ca ej Polski, którym w
realizacji wyprawy nie przeszkodz  ani warunki pogodowe, ani inne utrudnienia.
Tym razem pogoda dopisa a, a stan dróg na terenie Europy Zachodniej by
komfortowy – w wi kszo ci s  to doskonale oznakowane autostrady. Nie by o
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te  problemów z wy ywieniem, bo szef kuchni na ka dym postoju przyrz dza
doskona e posi ki.

Na trasie motocyklistom towarzyszy a delegacja dzieci i m odzie y ze
szkó  im. Stefana Czarnieckiego. Byli to laureaci konkursu o Hetmanie, którzy w
nagrod  pojechali na wycieczk  szlakiem swego patrona. Rajd z pewno ci
przyczyni  si  do pobudzenia to samo ci i godno ci narodowej Ta niezwyk a
pielgrzymka na motorze w ród wielu (nie tylko uczestników, ale i spotkanych
rodaków) wywo a a wewn trzn  przemian . Jedna z Polek, widz c jad c
kolumn  motocykli z powiewaj cymi proporcami husarskimi, powiedzia a:
„Pierwszy raz podczas mojego pobytu w Niemczech jestem dumna z tego, e
jestem Polk ”. Uczestnicy przyznali, e cz ciej my l  teraz o Bogu, o obronie
Ojczyzny. „Na tak  patriotyczn  wypraw  wybra em si  po raz pierwszy i
odebra em j  bardzo pozytywnie” – wyzna  Mariusz Rokowski, jeden z
motocyklistów. – Uczestnicy Rajdu byli sympatyczni, powitania Polonii
serdeczne i spontaniczne, a Dania naprawd  pi kna. Bardzo mi o wspominam
gor ce przyj cie w m ynie u Grzegorza Rutkowskiego oraz u Polaków z Kilonii.
Najbardziej utkwi  mi w pami ci pobyt w Sonderborgu, na „ko cu wiata”, w
miejscu, gdzie hetman Czarniecki przeprawia  si  przez morze. Pi kny zak tek,
podnios y nastrój, orkiestra, hymn narodowy, rys historyczny, wy mienity
pocz stunek. Równie  pobyt w zamku Kolding wywar  na mnie ogromne
wra enie, gdzie historia walki ze szwedzkim naje d c  miesza a si  z
nowatorsk  renowacj  zabytku. Fantastyczna by a równie  droga do Aarhus:
walka z wichur , urokliwy kemping oraz szumi ce wzburzone morze. Jednego
tyko a uj  – e nie zd yli my z o y  ho du lotnikom.

Ela Klosowska z Chicago, tak wspomina: „Rajd »Jak Czarniecki do
Poznania« to kolejny dowód na to, jak wspaniale mo na pogodzi  jazd  na
motocyklu i szko  przetrwania i przyja ni mi dzyludzkich ze wspania  lekcj
historii i patriotyzmu. Jako do wiadczona emigrantka (mieszkam od wielu lat w
USA) by am wzruszona postaw  wspania ej Polonii zamieszkuj cej tereny
pó nocnych Niemiec oraz Danii. Polacy witali nas bardzo serdecznie i sprawili,
e czu am si  dumna, e jestem jedn  z nich – Polk . To prawdziwi patrioci,

którzy swoj  godn  postaw , mi o ci  i szacunkiem do Ojczyzny pokazuj
wiatu, e Polska to wspania y kraj o bogatej kulturze, niezwyk ej historii i

niepowtarzalnym patriotyzmie w sercach Polaków. Ale nie tylko nasi rodacy
witali nas jak wielka zmotoryzowan  rodzin . Niemcy i Du czycy byli równie
wspania omy lni. To by o niezwykle do wiadczenie – powróci  do czasem
bolesnej historii na gruncie nowego wiata, w którym panuje zrozumienie,
tolerancja i ch  poznania prawdy historycznej”.

Rajd pozwoli  mi na nowo zrozumie  sens podobnych wypraw. Uwa am,
e podobne akcje s u  jednoczeniu narodów poprzez poznawanie wspólnej

historii. W obecnych czasach musimy szczególnie zabiega  o to, aby przysz o
budowana by a na prawdzie, nawet tej bolesnej. Tylko taka postawa mo e s u y
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budowaniu wspó pracy miedzy pa stwami. Rajd „Jak Czarniecki do Poznania”
by  kolejnym etapem, aby ten trend pokaza  wiatu.

Cieszy mnie, e m odzi ludzie uczestnicz  w tego typu
przedsi wzi ciach. Ciekawe jest to, e wielu z nich zg asza swoje uczestnictwo,
gdy  czy ich mi o  do motorów, ch  nawi zania przyja ni, marzenia o
dalekich wyprawach. Jednak e ju  po kilku dniach zauwa y am, e wszystkich
z czy o nas tak naprawd  jedno – to, e kochamy nasz kraj i jeste my dumni ze
swojej to samo ci. Rajd »Jak Czarniecki do Poznania« pozwoli  mi cieszy  si
moj  polsko ci  z moimi nowymi przyjació mi. Uwa am to za swój ogromny
osobisty sukces”.

Gryfi ski epizod wyprawy Stefana Czarnieckiego do Danii

Po rajdzie motocyklowym wywi za a si  dyskusja historyczna w
Gryfinie, czy Czarniecki przekroczy  Odr  po mo cie (czy by  wtedy most na
Odrze?!) Jubileusz 350 rocznicy znalaz  swój fina  w Gryfinie. Uroczysto  w
dniu 30 listopada 2009 r. rozpocz a si  od uroczystej sesji Rady Miasta w Auli
im.750. lecia Gryfina w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków.
Zebranych go ci przywita  przewodnicz cy rady miasta Mieczys aw Sawaryn. W
uroczysto ciach uczestniczyli: w adze miasta i gminy, w adze powiatu, poczty
sztandarowe, delegacje instytucji i zak adów pracy, a tak e zaproszeni go cie
mi dzy innymi senator Rzeczypospolitej Polskiej Jan Olech, wojewoda
Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, marsza ek Województwa
Zachodniopomorskiego W adys aw Husejko, Przewodnicz cy Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Tomasz Geblewicz, prezydent
Miasta Szczecin Piotr Krzystek, radna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Anna Moczulska, przedstawiciel Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Roman migielski. Szczególnym go ciem by  biskup kopenhaski Czes aw
Kozon, który przyjecha  na specjalne zaproszenie metropolity szczeci sko-
kamie skiego ks. abpa Andrzeja Dzi gi. Byli obecni tak e ksi a z dekanatu
Gryfino.

Po zabraniu g osu przez burmistrza Gryfina Henryka Pi ata, przemówi
równie  ks. abp Andrzej Dzi ga. Wskaza  on na szczególny lad wojsk hetmana
Czarnieckiego w Gryfinie. Nast pnie uczestnicy wys uchali wyk adu
historycznego prof. dr hab. Edwarda Rymara. Z kolei mnie poproszono o
zabranie g osi. Przekaza em dla biblioteki publicznej w Gryfinie monografi
prof. E. Opitza, Österreich und Brandenburg im Schwedisch-Polnischen Krieg
1655-1660. Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge nach Dänemark und
Pommern. Na stronach 256-257 autor podaje wa n  informacj  dla Gryfina:
„Während seine Truppen bei Greifenhagen die Oder überschritten, besuchte der
General das österreichische Lager vor Stettin”.
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Latem 1659 r. od po udnia nadci gn a 14 tys. armia austriacka
dowodzona przez Ludwika de Souches, która od l ska sz a wzd u  Odry.
Gryfino by o obsadzone przez za og  szwedzk  i zosta o zdobyte przez
Austriaków 21 sierpnia 1659 r. Austriacy zdobyli nast pnie twierdz  D bie i
postanowili zaatakowa  Szczecin. Tu jeste my w wa nym punkcie! Ludwik
Kubala (Wojny du skie, s.266) pisze: „Souches zaj  Greifshag  (Greifenhagen),
wezwa  twierdz  Damm (Altdamm) do poddania si  Kurfistrowi, prawowitemu
panu, i zdoby  twierdz  17/IX, nast pnie zaj  miasto i wysp  Wolin, podczas
gdy ksi  holszty ski z 3 pi kami jazdy dociera  do bram szczeci skich i
dowozowi ywno ci przeszkadza . Souches pod Greifenhagen rozpocz  budow
mostu, a zaj wszy wysp  Usedom, przyst pi  do obl enia Szczecina w nadziei,
e t  twierdz  przed przybyciem Szwedów opasze”.

Nast pnie Souches przekroczy  Odr  ko o Gryfina (odbudowa
zniszczony wcze niej przez Szwedów most) i w Przec awiu (Pritzlow) spotka  si
z wojskiem brandenburskim gen. Dona oraz rozpocz to obl enie Szczecina.
(Geschichte des Preußischen Staates, Berlin 1838, s.204) Twierdza Szczecin
si ga a od brzegów Odry do dzisiejszej Bramy Portowej. Z zachodu nadci ga y
powracaj ce z Danii wojska Austriackie (Montecuccoli), Polskie (Czarniecki) i
Brandenburskie (Fryderyk Wilhelm). Jeden z o nierzy Stefana Czarnieckiego,
Piotr Opali ski wspomina w swoim raptularzu „6 Octobris Stan li my pod
Greifenghagen pó  mili od Szczecina”. Zatem Stefan Czarniecki najpierw
odwiedzi  Ludwika de Souches pod Szczecinem, który zapewne stacjonowa  na
dzisiejszym wzgórzu hetma skim na Pomorzanach (gdzie znajdowa  si  na
po udniu twierdzy Szczecin Austriacki obóz, natomiast pod pó nocy twierdzy
brandenburski hrabiego Dona.) i pó niej poprzez most ko o Gryfina do czy  do
swoich oddzia ów, które si  ju  przeprawi y przez Odr . W Archiwum Pruskim
w Berlinie znajduje si  Kriegstagebuch Feldzug in Holschtein, w której czytamy:
„Pi tego dnia maszerowali my przez Pasewalk, miasto le ce na Pomorzu
Szwedzkim, gdzie wypoczywali my rozmieszczeni po pobliskich wsiach.
Szóstego dnia doszli my do twierdzy brandenburskiej le cej przy wielkim
bagnie zwanej Lecknitz. Omin wszy twierdz  zbli yli my si  na dwie mile do
Szczecina, gdzie roz o yli my obóz. Nasz genera  wyruszy  do obozu
cesarskiego, by rozmówi  si  z genera ami. Tym czasem nasza armia pod a a
dalej w kierunku Gryfina, gdzie przeprawili my si  d ugim mostem przez Odr .
Przy tym przej ciu znajdowa y si  okopy, które przed wielu laty wojska cesarskie
zniszczy y pociskami i odebra y wrogowi, wówczas kiedy podpalili i zaj li owe
miasto”.

Jest to zatem pewne ma e odkrycie, Stefana Czarniecki by  na terenie
dzisiejszego Szczecina w pa dzierniku 1659 r. Oczywi cie nie by  w twierdzy
Szczecin! Dotychczas niektórzy twierdzili, e by  mo e by  w Szczecinie w
1657 r. podczas pierwszej lub drugiej wyprawy na Pomorze, ale jest to raczej
niemo liwe. Nale y przypomnie , e „Potop” rozpocz  si  od wymarszu wojsk
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szwedzkich ze Szczecina-D bia w 1655 r. i zako czy  wypraw  Czarnieckiego
do Danii, gdy wojska Rzeczypospolitej wraca y przez Pomorze Zachodnie do
ojczyzny.

Z historii du skiej na Pomorzu Zachodnim warto b dzie jeszcze kiedy
pochyli  si  nad królem Haraldem Sinoz bym w Wolinie oraz fundacj  cystersk
w Ko baczu. Jest równie  epizod z misj  dyplomatyczn  ksi cia g ogowskiego
Henryka X M odszego Rumpolda, urodzonego w latach mi dzy 1388 a 1396,
zmar  18 stycznia 1423 r. Z polecenia cesarza Zygmunta Luksemburskiego zosta
wys any jako mediator w sporze holszty sko-du skim, gdzie zmar . Pochowany
zosta  w ko ciele katedralnym w Hadersleben (du skie Haderslev)

3. Rajd – Pielgrzymka do KZ Dachau 2009

W kwietniu 2009 r. Rajd-Pielgrzymka motocyklistów dotar a do
szczególnego dla polskiej martyrologii miejsca – do obozu koncentracyjnego
„Konzentrationslager Dachau”. KZ Dachau to pierwszy obóz koncentracyjny
utworzony na podstawie zarz dzenia Heinricha Himmlera z 21 marca 1933 r.
Powsta  w opuszczonej fabryce amunicji na obrze ach Dachau, na pó nocny-
zachód od Monachium. By  pocz tkowo obiektem do wiadczalnym, w którym
izolowano politycznych przeciwników re imu narodowo-socjalistycznego,
duchownych i ydów. Tutaj tak e szkolono personel kierowniczy i funkcyjny SS
dla innych niemieckich obozów koncentracyjnych.

Ogóln  liczb  wi niów szacuje si  na ok. 250 tys. osób, a liczb  ofiar
nawet na 148 tys. KZ Dachau pe ni  funkcj  g ównego obozu dla duchownych z
ca ej Europy. Wed ug wykazu w muzeum (2008 r.), do tego obozu zes ano 2720
duchownych, w tym 1780 z terenu Polski, z których (29 kwietnia 1945 r.)
wyzwolono 868, natomiast 830 zgin o. Polscy ksi a (dawni wi niowie)
pielgrzymuj cy do Dachau w 1970 r. pozostawili w obozie tablic , która
przypomina a, e: „W ponurych latach 1939-1945 przebywa o w tym obozie 35
606 Polaków, w tym duchownych 1777. Zgin o 10.000, w tym duchownych
858. W 25. rocznic  wyzwolenia z o yli t  tablic  ksi a polscy”.

Zawieszona na cianie kaplicy obozowej miertelnego L ku Chrystusa w
Dachau tablica przywo uje t  straszn  prawd : „Tu, w Dachau, co trzeci
zam czony by  Polakiem, co drugi z uwi zionych tu ksi y polskich z o y  ofiar
z ycia. Ich wi t  pami  czcz  ksi a polscy wspó wi niowie”.

Dla mnie, ksi dza Archidiecezji Szczeci sko-Kamie skiej,
wy wi conego 15 grudnia 1985 r. przez bp. Kazimierza Majda skiego, który w
latach 1978-1992 by  biskupem diecezjalnym w Szczecinie – ma to szczególne
znaczenie. Maj cy w swoim yciorysie bolesne do wiadczenie uwiezienia w KZ
Dachau (wcze niej tak e w KZ Sachsenhausen), by  ks. bp Kazimierz Majda ski
nad Odr  i Ba tykiem szczególnym symbolem m cze stwa narodu polskiego
podczas drugiej wojny wiatowej. Ojciec wi ty Jan Pawe  II wspominaj c w.
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Maksymiliana Mari  Kolbe powiedzia  do ks. bpa Kazimierza Majda skiego 14
sierpnia 1986 r. bardzo zamienne s owa: „W szczególny sposób jest mi droga
obecno  Twoja, Ksi e Biskupie Kazimierzu, który by e  wiadkiem
do wiadcze  podobnych /…/. I jeste  tym wiadkiem wobec nas wszystkich,
wobec Ko cio a w Polsce i wobec ca ego wiata”. Natomiast ks. kard. Stefan
Wyszy ski napisa  w li cie na ingres do katedry szczeci skiej: „Drogi Biskup
Kazimierz jako by y wi zie  obozów koncentracyjnych, ofiara nieludzkich
cierpie , udr k i upokorze , prze ywanych w czasie straszliwej wojny, b dzie
dla Narodu ywym symbolem sprawiedliwo ci Ojca Narodów, a dla innych
ludów ostrze eniem!”.

Kilkana cie lat temu mia em okazj , jako dora ny szofer, wspólnie
modli  si  w KZ Dachau z ks. bp. Kazimierzem Majda skim. Dzi  gdy odszed
on ju  z tego wiata, chcia bym, aby ten rajd o charakterze pielgrzymki by
dedykowany zmar emu ju  Biskupowi Szczeci sko-Kamie skiemu, oraz pami ci
wszystkich pomordowanych i um czonych tam Polaków.

Podczas kazania w kaplicy miertelnego Leku Chrystusa powiedzia em:
„Pami tam jak w 1987 r. przyjecha em po raz pierwszy do by ego obozu
koncentracyjnego w Dachau razem ks. abpem Kazimierzem Majda skim. By o
to dla mnie do dzisiaj niezapomniane prze ycie, które jest ci gle ywe w mej
pami ci. Mia em okazj  podczas wspólnych podró y do Niemiec z Ksi dzem
Arcybiskupem jednocze nie zauwa y , e mia  On wielu niemieckich przyjació .
Chcia bym wymieni  tylko trzy osoby, które mog em pozna . Ks. kard. Fraz
Hengsbach z Essen, ks. bp Klaus Hemmerle z Aachen oraz mieszkaj ca do
dzisiaj w Monachium Karolina Zahner. By em tak e wiadkiem spotkania
Ksi dza Arcybiskupa Kazimierza Majda skiego z kanclerzem Republiki
Federalnej Niemiec Helmutem Kohlem w 1989 r. Warszawie”.

Nale y w tym miejscu wspomnie  jeszcze przynajmniej dwóch by ych
wi niów KZ Dachau: ks. kard. Adama Koz owieckiego oraz ks. bpa Ignacego
Je a. Ojciec wi ty Benedykt XVI chc c uhonorowa  polskich ksi y, wi niów
KZ Dachau podniós  ks. bp. Ignacego Je a do godno ci kardynalskiej. Niestety
Pan Bóg powo a  go do wiecznej s u by w przeddzie  og oszenia.

Niech wszyscy m czennicy KZ Dachau z bp. Micha em Kozalem oraz
ks. Wincentym Frelichowskim na czele, wspieraj  nas w dzisiejszej walce o
zachowanie godno ci i praw ka dego cz owieka.

Polska Misja Katolicka w Norymberdze oraz w Monachium w czy a si
ch tnie do organizacji rajdu. Na trasie rajdu znajdowa a si  Norymberga,
miejsce zebra  partyjnych NSDAP, wielusettysi cznych wieców, ustaw
norymberskich oraz pó niejszych procesów zbrodniarzy hitlerowskich.

Rajd zako czy  si  Msz  w. w sanktuarium w. Józefa w Kaliszu. Gdy
pod koniec kwietnia 1945 r., polscy ksi a przebywaj cy w KZ Dachau,
u wiadomili sobie hitlerowski zamiar wymordowania pozosta ych wi niów,
oddali si  pod opiek  w. Józefowi i rozpocz li nowenn  do niego. W ostatnim,
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dziewi tym dniu nowenny, tu  przed planowanym wymordowaniem wi niów,
29 kwietnia 1945 r. obóz KZ Dachau zosta  w cudowny sposób wyzwolony. W
tym dniu wieczorem pojawi  si  w KZ Dachau pierwszy zwiad ameryka skiej
VII Armii, który uniemo liwi  planowane na godz. 21, wymordowanie granatami
wszystkich wi niów w zamkni tych barakach. Polscy ksi a byli przekonani, e
to interwencja w. Józefa uratowa a im ycie i obiecali, e b d  szerzy  jego
cze , oraz w rok po powrocie z o  ho d wdzi czno ci w sanktuarium w.
Józefa w Kaliszu i utworz  dzie o mi osierdzia pod jego wezwaniem.

W sobot  wieczorem, 25 kwietnia 2009 r., motocykli ci (pielgrzymi-
rajdowcy) z o yli tak e raport Naj wi tszej Maryi Pannie Królowej Polski w
Cz stochowie, podczas apelu na Jasnej Górze.

4.Rajd motocyklowy ladami g sienic 1 Pancernej

„ o nierz polski walczy o wolno  innych narodów, ale umiera tylko dla
Polski…” gen. Stanis aw Maczek.

Rajd (dla mnie) trwa  od 21 do 28 sierpnia 2009 r. Mia em w
tegorocznych planach wyjazd szlakiem polskich zes a ców a  nad jezioro Bajka ,
ale ró ne przeszkody spowodowa y, e pojecha em na zachód Europy szlakiem 1
Polskiej Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanis awa Maczka.
Pami ta em ze szkolnych lekcji historii o dzia aniach polskich jednostek na
froncie zachodnim, ale by a to wiedza bardzo powierzchowna. Oczywi cie
ogl da em tak e film pt. „O jeden most za daleko”. Mój pierwszy kontakt z t
tras  mia  miejsce na VI Rajdzie Katy skim, gdzie dowiedzia em si  wtedy o
przygotowaniach do I Rajdu szlakiem g sienic Pierwszej Pancernej.
Pomys odawc  jest Wojciech Krupa, syn o nierza tej s ynnej dywizji, któremu
pomaga  organizacyjnie Marek Nowak. Rajd zorganizowa o Stowarzyszenie
Motocyklowe „Patria”. W rajdzie bra o udzia  35 osób podró uj c na 21
motocyklach. Miejscem gdzie „dogoni em” jad cych ju  kilka dni rajdowców
by o francuskie miasteczko Arromanches les-Bains w Normandii. Tam w a nie,
6 lipca 1944 r. dokona  si  desant aliantów zwany D-dag. 1 Polska Dywizja
Pancerna gen. Maczka wyl dowa a w drugim rzucie na prze omie lipca i sierpnia
oraz wesz a w sk ad kanadyjskiego II korpusu gen. Guy Simmondsa. Ca o
podlega a brytyjskiej 21. Grupie Armii marsza ka B. Montgommerego. W
tamtejszym Muzeum obok wielu pami tek, jest niewielka polska gablota z
mundurami Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, ale niestety w ca ym poczcie
zawieszonych na cianach portretów genera ów ameryka skich, kanadyjskich,
brytyjskich i francuskich, brakuje (przynajmniej dla nas) gen. Stanis awa
Maczka. Zrobili my sobie zdj cia na motocyklach na pla y, gdzie kiedy  pod
ostrza em z niemieckich bunkrów otwierano drugi front w Europie. Urwiste
brzegi Normandii nawet nam, wydawa y si  do  dziwnym miejscem
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na l dowanie, ale za to wydawa y si  po prostu wyj tkowo dogodne
do przygotowania obrony.

Naszym celem by o szukanie ladów 1 Polskiej Dywizji Pancernej.
Najbardziej znany z historii jest udzia  Polaków w domkni ciu tzw. „kot a
w Falaise”. „Korkiem do owej butelki” – jak okre li  to Montgomery – by a
1Polska Dywizja Pancerna gen. Maczka. Akurat w sobot  22 sierpnia 2009 r.
by y g ówne uroczysto ci rocznicowe. Przyjechali my najpierw na cmentarz
Urville-Langennerie gdzie Msz  w. z ks. Witoldem Kiedrowskim oraz rektorem
PMK we Francji ks. Stanis awem Je em koncelebrowa em wraz drugim
ksi dzem motocyklist  z rajdu – Romanem Jurczakiem. Z Polski przyjecha a
tak e oficjalna delegacja z genera em dyw. Miros awem Ró a skim – dowódc
11-tej Dywizji Kawalerii Pancernej w aganiu na czele. Tego samego dnia
udali my si  jeszcze na wzgórze Mont-Ormel ko o Chambois, gdzie 21 i 22
sierpnia 1944 r. toczy y si  rozstrzygaj ce walki. Tam równie  zosta a
odprawiona Msza w. polowa oraz zosta y z o one wie ce. W uroczysto ci brali
udzia  przedstawiciele w adz francuskich, ambasad: Rzeczypospolitej Polskiej,
Kanady, Wielkiej Brytanii oraz francuska Polonia.

Nie sposób tutaj opisywa  walk w „kotle Falaise”, ale wystarczy
zacytowa  napis na tablicy pami tkowej, która znajduje si  na „Maczudze” (tak
nazwa  to wzgórze gen. St. Maczek). „W tym historycznym ju  miejscu 18, 19,
20, 21 i 22 Sierpnia 1944 r., I sza Polska Dywizja Pancerna zamkn a ostatni
drog  wyj cia z ‘worka Falaise’ 7 Armii Niemieckiej (Chambois i MontOrmel)
i przyczyni a si  w sposób decyduj cy do rozbicia tej Armii Niemieckiej, co
pozwoli o na szybsze oswobodzenie Francji spod okupacji”.

Nast pnego dnia ruszyli my dalej w kierunku Belgii i Holandii. Wa ne
przystanki na trasie jeszcze we Francji to miasto Abbeville. Nale y podkre li , e
sta  si  tu pewien paradoks historii drugiej wojny wiatowej. Najpierw 12
wrze nia 1939 r. na konferencji w tym nie cie Anglia i Francja postanowi y nie
udzieli  pomocy walcz cej Polsce, natomiast Polacy wyzwolili to miasto spod
okupacji niemieckiej w 1944 r.! Dalej by o St.Omer. Ju  w belgijskim Ypres
dotarli my do tablicy umieszczonej na ratuszu, która g osi „na pami tk  dnia 6
wrze nia 1944 roku w którym Pierwsza Polska Dywizja Pancerna wkroczy a do
Ypres walcz c za wasz  i nasz  wolno ”.

Dalej jechali my do Gent przez Antwerpie, Barle, Nassau do Breda.
Kiedy  w stanie wojennym do Polski przychodzi y dary z Holandii z napisem
“Breda pomaga Polsce”, dopiero tutaj tak naprawd  zrozumia em co oznacza  ten
napis oraz jaka jest skala wdzi czno ci za wyzwolenie Holandii. Po okolicy
oprowadza  nas jad c równie  na „holenderskim” motocyklu, syn jednego z
o nierzy gen. Maczka – Marian l ak. Nie wiele on potrafi powiedzie  po

polsku, ale da  nam przyk ad polskiej go cinno ci. Jako przewodnik Marian
zaprowadzi  nas na trzy pobliskie cmentarze, cho  najwa niejszy to Etenssban,
gdzie tak e jest pochowany gen. Stanis aw Maczek. Do y  on wprawdzie
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wycofania wojsk sowieckich z Polski, ale jego ycie po demobilizacji nie by o
atwe. Po wojnie w szkockim Edynburgu pracowa  u swojego sier anta. Za
o niersk  ofiarno  i trudy wojny, jak wielu jemu podobnych oficerów, doczeka

si  w podzi ce od w adz PRL odebrania polskiego obywatelstwa. Jego mogi a, to
prosty o nierski grób, krzy  taki sam jak na wszystkich grobach o nierzy
Pierwszej Pancernej. Nasz  obecno  na cmentarzu w Breda zauwa y a tak e
lokalna prasa. Byli my w muzeum gen. Maczka i mogli my zobaczy  wiele
pami tek równie  na ulicach miasta. Widzieli my Maczekstraat, czyli ulic
Maczka, pomnik z mozaik  przedstawiaj cy Czarn  Madonn  oraz niemiecki
czo g typu Panther ofiarowany miastu przez polskich kombatantów.

Rocznica wyzwolenia Bredy jest wi towana co roku w ostatni
niedziel  pa dziernika. Msza w. odprawiana jest wówczas w ko ciele oo.
kapucynów przy Schorsmolenstr. 13 w Bredzie o godz. 11, po czym dalszy ci g
uroczysto ci ma miejsce na Polskim Cmentarzu Honorowym przy Ettensebaan
ca. godz. 12,30 a nast pnie na kwaterach naszych o nierzy w dzielnicy Ginneke
(wszystko w Bredzie). Z dniem 1 pa dziernika 2009 r. rozpocz a dzia alno
nowa, osobna Parafia Polska w Bredzie. Ca o  wi c b dzie prowadzi  nowy jej
proboszcz – ks. S awomir Klim SChr.

Nast pnego dnia ruszyli my do Axel, Lommel, Arnhem – most Johna
Frosta i miejsca walk polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen.
Sosabowskiego, Driel – Plac Polski, pomnik pami ci polskich spadochroniarzy.
Przy miejscowym ko ciele spoczywa na cmentarzu pani Cora Baltussen, która
odda a ca e swoje ycie sprawie walki o dobre imi  polskich spadochroniarzy
spod Arnhem. Umieraj cy na jej r kach polscy spadochroniarze prosili, aby
zanios a ich mi o  do Polski. Z o yli my kwiaty i zanie li my modlitw  za
poleg ych o nierzy na cmentarzu Arnhem Oosterbeek.

Dopiero 31 maja 2006 r. królowa holenderska Beatrix rehabilitowa a
gen. Stanis awa Sosabowskiego oraz przyzna a mu medal Br zowego Lwa.

Nast pnie wjechali my do Niemiec. To ju  ko cowy etap rajdu. Meppen,
Papenburg, Oberlangen. Tutaj 1 Dywizja wyzwoli a obóz koncentracyjny.
Tablica na obelisku przed miasteczkiem g osi: „Pami ci polskich je ców
wojennych. 2000 podchor ych wi zionych w l. 1940-1941 w nieludzkich
warunkach w obozach Oberlangen, Fullen i Wesuwe, Zmuszanych do pracy na
bagnach oraz 1728 kobiet- o nierzy i oficerów Armii Krajowej z Powstania
Warszawskiego przywo onych tu od grudnia 1944 roku. W ho dzie
wyzwolicielom obozu o nierzom 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka.”

Nast pny przystanek to Haren, które w latach 1945-1948 nazywa o si
Maczków. Jedynym ladem po Polakach jest obraz zawieszony w Muzeum
Statków (nad wej ciem do recepcji) przedstawiaj cy luz  i zabudowania oraz
podpis „M.K. Maczków 1946”.

Ostatni akcent, to baza Kriegsmarine – Wilhelmshaven. Port wojenny
skapitulowa  6 maja 1945 roku. Gen. Stanis aw Maczek zanotowa : „Polska
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dywizja walcz ca w zachodnich Niemczech b dzie okupowa a kawa  ziemi na
zachodzie Niemiec. To chyba pierwszy raz w historii naszej tak bogatej w
zmagania z Niemcami”.

Rajd dobieg  ko ca! Prze y  i wra e  moc! Czas teraz na lektur
i pog bienie wiadomo ci.

Jest bowiem jeszcze akcent „du ski” 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Gdy
by em proboszczem w 1999 r. w Tønder, pozna em Ludwika Gugó k , cho
pisownia oficjalna tego nazwiska w Danii to Gugolka. Przed wojn  jego ojciec
by  komendantem Policji w Imieliniu. Po zaj ciu Polski przez Niemcy, maj c
prawie 19 lat, Ludwik zosta  w 1942 r. wcielony do 21 Dywizji Pancernej w
batalionie motocyklowym (Kradschützen-Bataillon Ersatz Bataillon). S u y  tam
najpierw jako kierowca samochodu ci arowego oraz jako kierowca w
zaopatrzeniu czo gów Panzer III. By  najpierw na froncie wschodnim pod
Charkowem i potem przez Belgi  zosta  skierowany do Normandii. Znalaz  si  w
„kotle w Falaise” i prze y  tam atak angielskich samolotów na swój niemiecki
czo g (Panzerkampfwagen III), w którym by  kierowc . Zdezerterowa  z
niemieckiego wojska, aby wst pi  do 1 Polskiej Dywizji Pancernej. By
instruktorem nauki jazdy czo giem Cromwell w Centrum Wyszkolenia
Pancernego 10 brygady w Catterick Camp w pó nocnej Anglii (Yorkshire).
Potem stacjonowa  dwa lata w Niemczech m.in. w Papenburg. Nale y podkre li ,
e z yj cych ówcze nie jego trzech braci wszyscy byli w Wojsku Polskim.

Ludwik s u y  u gen. Maczka, Antoni by  spadochroniarzem u gen.
Sosabowskiego, Stanis aw by  w 2 Korpusie Polskim u gen. Andersa. Wcze niej
jeszcze na froncie wschodnim w armii niemieckiej zgin  najstarszy brat Jan. Po
wojnie w Anglii spotka  swoj  przysz a on . Erika Margaretha Karstensen
urodzi a si  w Emmerlev i podczas pracy w Haderslev wyjecha a do Wielkiej
Brytanii, aby lepiej nauczy  si  j zyka angielskiego. W roku 1952 poznali si  na
zabawie i wspólnie podró owali wtedy motocyklem Arliel. W 1954 r. zawarli
zwi zek ma e ski. W Anglii urodzi o si  im czworo dzieci. Erika zasta a
pó niej tak e przyk adn  i gorliw  katoliczk . W 1967 r. przyjechali na sta e do
Danii oraz zamieszkali w Højer. Podczas wizyty papie a Jana Paw a II w 1989 r.
w Danii, Ludwik by  jednym z funkcyjnych, którzy czuwali nad porz dkiem
mszy w. w Øm. Po mierci ony Ludwik przeprowadzi  si  do Berdebro i
mieszka tam do dzisiaj.

Na koniec wspomn  o planach na przysz o . W 2010 r. Rajd
motocyklistów wiód  do Kopenhagi – szlakiem bohatera Polski i Danii – por.
Lucjana Mas ochy. Na trasie by y równie  dawne dwa niemieckie obozy
koncentracyjne w Ravensbrück oraz Sachsenhausen. W 2011 r. w planie jest
organizacja rajdu pod has em „z ziemi w oskiej do Polski”.



Marian W osi ski

WARTO CI RELIGII W S U BIE KSZTA TOWANIA PRZYSZ O CI

Jan Pawe  II budzi  optymizm ukazuj c antropologi  cz owieka opart
w budowie tylko o prawd  i uczy , e trzeba by  cz owiekiem sumienia. Ono
bowiem pozwala odczytywa  normy moralne, ale ich nie ustanawia. Wzywa  do
zachowania w asnej to samo ci i do jej wzbogacenia wiar  oraz rodzim  tradycj
poszczególnych pa stw i narodów. Centrum porz dku spo ecznego stanowi cz o-
wiek a warto  spo ecze stwa jest pochodn  warto ci cz owieka, a nie na odwrót.
Cz owiek jest istot  strukturalnie wpisan  w sie  relacji spo ecznych. Cho
pierwsza i podstawowa relacja czy go z Bogiem, niezb dna i kluczowa jest
tak e wi  cz owieka z bli nimi. Ta obiektywna wzajemna zale no  zyskuje go-
dno  powo ania, staj c si  wezwaniem do solidarno ci i mi o ci. Cz owiek jest
sob  poprzez prawd 1. Jedn  z najbardziej elementarnych potrzeb cz owieka jest
potrzeba wi zi z sensem, warto ciami i normami. Je eli nikt i nic nie przekazuje
podstawowej orientacji, hierarchii warto ci i sensu ycia, to grozi to pró ni
sensu i norm, a ponure do wiadczenia minionego stulecia mówi , czym taka
pró nia mo e zosta  zape niona. Powrót do norm, do warto ci, a tym samym do
etyki sta  si  dla wspó czesnego cz owieka spraw  by  albo nie by . Potwierdza
to kryzys orientacji, z którym wi  si  frustracje, obawa o przysz o , ucieczka
od rzeczywisto ci w alkoholizm i narkomani , zorganizowana przest pczo ,
skandale korupcyjne, rozlu nienie zasad elementarnej przyzwoito ci,
nieobyczajno  i cynizm.

Wyrazem godno ci cz owieka i wspólnot narodów jest patriotyzm.
Stanowi on tak e chrze cija ski wymiar mi o ci Boga i ojczyzny, wyrasta z
gleby chrze cija skiej, jest owocem i skutkiem g bokiej wiary. Je li jest on
jedynie wyrazem i skutkiem ideologii to wówczas przeradza si  w nacjonalizm.
Dlatego jest potrzebna refleksja nad w asnymi dziejami, w asn  to samo ci ,
któr  nale y zdefiniowa , aby szanowa  inne narody i wspó pracowa  z innymi
lud mi. Ustrze e to przed pokusami nacjonalizmu czy pogardy dla innych.
Patriotyzm jest postaw  mi o ci i otwarto ci cz owieka wobec wiata warto ci,
stanowi cych ojczyste rodowisko ycia cz owieka i jego wspólnot. Poprzez

1  M. W osi ski, Kszta cenie i wychowanie cz owieka w uj ciu Jana Paw a II, w: „Zeszyty
Formacji Katechetów”, Instytut Teologiczny w Radomiu Uniwersytetu Kard. S. Wyszy skiego
w Warszawie, kwartalnik R. 7, (2007) nr 3 (27), s. 5-10.
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patriotyzm konkretny cz owiek, rodzina, wspólnota lokalna czy narodowa
wyra a sw  osobowo , daj c wiadectwo swej duchowej, kulturowej i
politycznej to samo ci2. Nie mo na mówi , a tym bardziej dzia a  na niwie
kszta towania postaw patriotycznych bez odniesienia do wyznawanej wiary
religijnej, rodzimej kultury i przynale no ci do szerszych wspólnot
cywilizacyjnych wedle, których postrzega si  i ocenia zarówno tradycj , jak i
wspó czesno , oraz perspektywy przysz o ci3. Patriotyzm oznacza mi o
ojczyzny, w asnego narodu, jedno  i solidarno  z w asnym narodem, z
szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw,
godno ci ka dego cz owieka i narodów. Po czony jest z gotowo ci  do ofiar dla
ojczyzny i w jej obronie. Jest przeciwie stwem kosmopolityzmu i szowinizmu
jako skrajnego nacjonalizmu4. Patriotyzm domaga si  szczególnie dwóch postaw,
które s  ze sob  zwi zane: wierno ci i ofiarno ci. W nauczaniu B . Jana Paw a II
znajduj  si  nieprzebrane ród a jego to samo ci patriotycznej i stanowi  drog
ku prawdzie i wolno ci5. Nale  do nich mi dzy innymi wiadomo  personizacji
w procesie nauczania i uczenia si  bycia cz owiekiem; osobowe traktowanie
ludzi, orientacja podmiotowa w kszta ceniu; stwarzanie w nim sytuacji s u cych
spotkaniu ludzi, jako osoby równe sobie, a jednocze nie ró ni ce si . Inno
osób nie burzy procesu ku prawdzie i wolno ci, je eli towarzyszy im system
warto ci. Jan Pawe  II uczy , e Europa potrzebuje ludzi otwartych na wiat, ale
kochaj cych swój rodzinny kraj. Aktualnym pozostaje zadanie budowy czasów,
które nadchodz , bo m odo  poszukuje wzorów i przyk adów. Znajomo  i
umi owanie prawdy stanowi o mocy i wolno ci cz owieka, o godno ci cz owieka
i narodu6. To wymaga fundamentalnych zasad patriotyzmu, co oznacza
budowanie siebie w relacjach z innymi. B d c wyrazem godno ci cz owieka i
jego praw oraz mi o ci ojczyzny ma swój g boki wymiar religijny, jest on
wyrazem tej relacji warto ci, któr  ujmuje si  nast puj co: Bóg – cz owiek –
rodzina – naród. Naród jawi si  jako wspólnota wiary i kultury, maj cy swoje
miejsce w zamy le Bo ym. Patriotyzm to tak e cnota wyra aj ca si  najpe niej w
relacji cz owieka z ojczyzn , miejscem, kultur , tradycj , obyczajami. Mo na

2  Ten e, Godno  cz owieka i narodu u podstaw wspó czesnego patriotyzmu polskiego, w:
Pedagogiczna i etyczna odpowiedzialno . Pedagogická a etická zodpovednos , Wyd. Wy szej
Szko y Humanistyczno-Ekonomicznej we W oc awku, W oc awek 2008, s. 52-61.

3  Ten e, Patriotyzm i ludzka godno  w nauczaniu Jana Paw a II, w: Pedagogia afirmacji
cz owieka jako osoby. Pedagogika uznávania loveka ako osoby, Wyd. WSHE, W oc awek
2011, s. 145-157.

4 Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993, wydanie XXIII,
s.  624  ;  S.  Dubisz, Uniwersalny s ownik j zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003, t. 3, s. 74; E. Sobol, Nowy s ownik j zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 642.

5  M. W osi ski, To samo  Jana Paw a II drog  ku prawdzie i wolno ci, w: Cywilizacyjna
to samo  europejska, Wyd. PWSZ, W oc awek 2006, s. 121-138.

6  Jan Pawe  II, Prawda si  pokoju, XIII wiatowy Dzie  Pokoju – 1 stycznia 1980, w: AAS 71,
1979, 1572-1580, Typis Polyglottis Vaticanis, Citta del Vaticano 1979.
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wyró ni : patriotyzm uczuciowo – sentymentalny zwi zany z pewn  tradycj ,
przywi zaniem do warto ci, które buduj  poj cie ojczyzny; patriotyzm
obywatelski, dynamiczny, zaanga owany w trudn  codzienno ; patriotyzm
tworz cy kapita  spo eczny, który jest czynnikiem dynamizuj cym rozwój kraju7.
Taki nowoczesny patriotyzm wymaga odbudowania wi zi spo ecznych,
szczególnie w rodowiskach lokalnych, tak e przy pomocy rodziny, szko y,
ko cio a (parafii), organizacji obywatelskich oraz kszta towania postaw pro
spo ecznych i pro pa stwowych. Rzetelna formacja patriotyczna z natury swej
jest wyrazem i owocem wychowania cz owieka do prawdy, wiary i mi o ci, do
ofiarnego czynu i odpowiedzialno ci za dobro wspólne. Dlatego edukacja
patriotyczna obejmowa  musi ca  osob  (intelekt, wola, uczucia, sumienie) i
wszystkie pokolenia i z takim celem podejmowa  nale y zespo ow  prac
formacyjn . Zespo ow , bo patriotyzm jest nie tylko postaw  jednostki, ale
przede wszystkim wspólnoty. Jan Pawe  II w dniu 29 pa dziernika 1990 r. na
audiencji dla uczestników rzymskiego spotkania Kraj –Emigracja powiedzia , e
„Ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr
materialnych na okre lonym terytorium, ale nade wszystko jest jedynym w
swoim rodzaju skarbcem warto ci i tre ci duchowych, czyli tego wszystkiego, co
sk ada si  na kultur  narodu. Kolejne pokolenia mistrzów, profesorów i
studentów strzeg y tego skarbca i wspó tworzy y go, nawet za cen  wielkich
ofiar. W ten w a nie sposób uczy y si  patriotyzmu, czyli umi owania tego, co
ojczyste, co jest owocem geniuszu przodków i co wyró nia po ród innych ludów,
a co równocze nie stanowi p aszczyzn  spotkania i twórczej wymiany w
wymiarze ogólnoludzkim. Ka dy kraj potrzebuje wiat ych patriotów, zdolnych
do ofiar dla mi o ci ojczyzny i równocze nie przygotowanych do twórczej
wymiany dóbr duchowych z narodami jednocz cej si  Europy”.

Papie  Jan Pawe  II by  z Polsk  w okresie jej trudnych do wiadcze
stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r.) poprzez sta  modlitw  w intencji
Ojczyzny w ka d  rod  na audiencji generalnej i w ramach licznych audiencji
specjalnych dla swoich rodaków. W ramach pielgrzymek do Polski odwiedza
miejsca bitew, ka ni i narodowych zrywów. Podobnie czyni  na umi owanej
ziemi w oskiej z Monte Cassino na czele. Sk ada  ho d bohaterom i uczy
szacunku. Przypomina  istotne s owa: wolno , suwerenno , niepodleg o .
Mówi  o przejawach patriotyzmu w czasach pokoju i wzgl dnego dobrobytu.
Uczy , e w normalnych, pokojowych warunkach, mi o  do ojczyzny powinna
si  przejawia  postaw  obywatelsk , uczciw  prac  i zainteresowaniem
sprawami kraju oraz ludzi w nim yj cych8. W przemówieniach czy

7  M. W osi ski, Dignità dell'uomo, solidarietà e patriottismo nell'insegnamento di Giovanni
Paolo II, w: Vita Minorum. Rivista di spiritualità e formazione francescana, Redakcja Venezia,
79 (2008) nr 2, s. 133-149.

8  Ten e, Etyczne warto ci przes ania Jana Paw a II – Papie a nadziei, w: „Zeszyty Naukowe”.
Rozprawy Humanistyczne, t. VII, Wyd. PWSZ, W oc awek 2006, s. 139-158.
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problematyk  wiary z tematami historyczno-patriotycznymi. O tym decydowa a
mocna wiara w Boga i Bo  Opatrzno , która stanowi a siln  inspiracj  twórcz .
By  zawsze pe en mi o ci i bezinteresownej yczliwo ci w stosunku do innych
ludzi. Uczy  sposobów wychowywania patriotycznego. Przypomina , e poczucie
wspólnoty z narodem i ojczyzn  to za ma o, aby mówi  o wiadomym i
dojrza ym patriotyzmie. Wskazywa  na potrzeb  wychowania w tej sferze i na
trosk  o j zyk ojczysty, jego pi kno, czysto  i bogactwo; na ukorzenienie si  w
ojczyst  kultur , karmienie si  tym, co w niej najszlachetniejsze; na poznawanie
historii ojczystej, wydobywanie z niej pi knych kart, ale równie  nazywanie po
imieniu z a, jakie mia o w niej miejsce9. O znaczeniu j zyka i kultury dla
duchowej przestrzeni ojczystego domu mówi  w UNESCO: „jestem synem
narodu, który przetrzyma  najstraszliwsze do wiadczenia dziejów, który
wielokrotnie s siedzi skazywali na mier , a on pozosta  przy yciu i pozosta
sob . Zachowa  w asn  to samo  i zachowa  po ród rozbiorów w asn
suwerenno  jako naród nie w oparciu o jakiekolwiek rodki fizycznej pot gi, ale
tylko w oparciu o w asn  kultur , która okaza a si  w tym wypadku pot g
wi ksz  od tamtych pot g” 10. Na poczucie bycia u siebie istotnie wp ywaj  dobre
prawa i dobre obyczaje11. Patriotyzm oznacza równie  wychowanie do tego, by
wszelkie podzia y spo eczne s u y y trosce o dobro wspólne. S owa: lud, naród i
ojczyzna okre laj  nie tyle pami , co wyra aj  wspólnotow  nadziej 12. Mi o
ojczyzny da od cz owieka stara  o prawo  moraln . Jan Pawe  II jako wybitny
etyk doskonale wiedzia , e w etyce chodzi o to, aby dzia ania cz owieka by y
wewn trznie dobre, bo np. w sztuce chodzi tylko o dobro ludzkiego wytworu.
St d cz owiek niemoralny mo e tworzy  wybitne dzie a sztuki, bo najwa niejsze
s  talent i do wiadczenie. Mo e nawet wietnie przys u y  si  ojczy nie dzi ki
swoim zdolno ciom. Jednak patriotyzm w sensie cis ym nie jest dzie em sztuki,
tylko cnot , jego fundamentem musi by  prawo  moralna. Patriotyzm domaga
si  szczególnie: wierno ci i ofiarno ci, poznania i poszanowania godno ci
ka dego cz owieka i narodu13. Patriotyzm jest nie tylko jednym z fundamentów
wolnego kraju, kluczem do zrozumienia historii walki o wolno  i dobrobyt, ale
tak e podstaw  do budowania nowoczesnej to samo ci. Tylko narody szanuj ce
swoj  histori  i tradycj  mog  tworzy  mocn  wspólnot . Od dzia ania szkó  i
nauczycieli na tym polu zale  postawy m odych ludzi, którzy w przysz o ci jako

9  J. Bie ak, Rodina – spolo enstvo života a lásky, w: Vybrané problémy v pedagogike a sociálnych
vedách. Ružomberok, PF KU, 2009, s. 33-40.

10  J. Salij OP, Patriotyzm dzisiaj, „Wychowawca”, nr 9 (165)/ 2006, s. 16.
11  „Sicut leges sunt organa quaedam ad finem civitatis, ita mores sunt organa quaedam ad finem

nationis”, por. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, 1-2q.51 a. 1; q. 63 a. 1; J. Woroniecki,
Enquete sur le nationalisme, N. D. I. R., mars 1923, s. 226-247.

12  J. Tischner, Naród i jego prawa, w: O wiecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K.
Michalski, Kraków 1999, s. 107.

13  M. W osi ski, W Biblii tkwi  korzenie Europy, w: Polska w integruj cej si  Europie, Wyd.
WSHE i PWSZ we W oc awku, W oc awek 2004, s. 15-34.
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doro li przejm  odpowiedzialno  za kraj, Europ  i wiat. Przeciwie stwem
patriotyzmu s : nacjonalizm i kosmopolityzm. Pierwszy polega na idealizowaniu
i wywy szaniu w asnego narodu. Zwykle wi e si  z tym nienawi  do innych
narodów, pogarda, zaczepna wojna, d enie do podboju, dominacji, a nawet
zupe nej zag ady innych narodów i pa stw. Nacjonalizm jest przejawem
fanatyzmu, a uleganie takiej postawie rodzi wrogo  i nienawi . Skrajny
nacjonalizm w Europie nie jest obecnie zbyt gro ny, gdy  dotyczy niewielkiej
liczby ludno ci, a ponadto jest zdecydowanie zwalczany jako „niepoprawny
politycznie”. Znacznie gro niejszy obecnie jest kosmopolityzm. Kosmopolita to
kto , kto nie czuje wi zi ze swoj  ojczyzn  i kto uwa a, e adna tego typu
wspólnota nie jest potrzebna. Przejawem kosmopolityzmu jest naiwnie
rozumiana tolerancja oraz slogany o nie narzucaniu innym narodom w asnej
kultury i tradycji14. W efekcie w Europie wida  coraz wi cej emigrantów z
innych kontynentów, którzy zachowuj  swoj  to samo  narodow  i swoj  wi
z ojczyzn , np. muzu manie, którzy poprzez swoje stroje, religi  i solidarno
narodow  przenosz  cz  swojej ojczyzny do Europy. W tym samym czasie
europejscy kosmopolici zatracaj  swoje korzenie, kultur  i wiadomo
narodow . Tymczasem uczy  Jan Pawe  II, e tak, jak nie mo na kocha
wszystkich ludzi na wiecie, je li najpierw nie nauczy si  cz owiek kocha
swoich bliskich i samych siebie, tak te  nie mo na by  dobrym obywatelem
wiata, je li najpierw nie jest si  dobrym obywatelem w asnej Ojczyzny i je li

nie nast puje coraz dojrzalsza integracja z w asnym narodem15.
O to samo ci patriotycznej Jana Paw a II jako drodze ku prawdzie

i wolno ci wiadczy jego s awna apologia patriotyzmu, jak  wypowiedzia
2 czerwca 1980 r. w UNESCO: „Strze cie wszystkimi dost pnymi wam rodka-
mi tej podstawowej suwerenno ci, któr  ka dy naród posiada dzi ki swej
kulturze. Strze cie jej jak renicy oka dla przysz o ci wielkiej rodziny ludzkiej.
Strze cie! Nie dopuszczajcie, aby ta podstawowa suwerenno  stawa a si  upem
jakichkolwiek interesów politycznych czy ekonomicznych. Nie dopuszczajcie,
aby pad a ofiar  ró nego rodzaju totalitaryzmów, ró nego rodzaju imperia-
lizmów czy hegemonii, dla których cz owiek liczy si  tylko jako przedmiot
dominacji, a nie jako podmiot w asnego cz owieczego bytowania. Dla których i
naród, w asny lub cudzy, liczy si  tylko jako przedmiot dominacji i ró no-
rodnych interesów, a nie jako podmiot suwerenno ci, wynikaj cej z jego w asnej
autentycznej kultury. Czy  nie brak na mapie Europy i wiata narodów, które
maj  swoj  wspania  historyczn  suwerenno  p yn c  z w asnej kultury, a
równocze nie s  pozbawione pe nej suwerenno ci”. Istotnie wa na dla duchowej
to samo ci jest przynale no  do narodu. Polski pisarz Zygmunt Krasi ski w

14 Or dzie biskupów polskich o potrzebie dialogu i tolerancji w warunkach budowy demokracji,
Warszawa 2002, s. 4.

15  Jan Pawe  II, Chcesz s u y  sprawie pokoju – szanuj wolno ., XIV wiatowy Dzie  Pokoju – 1
stycznia 1981, w: AAS 72, 1980, 126-1269, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1980.
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wierszu: „W twoim ze mierci ku yciu odrodzie” informuje, czego ró ne si y
oczekiwa y od Polaków w okresie utraty w asnego pa stwa. Wymienieni w
wierszu „jedni” to lekcewa cy wspólnot  narodow  filozofowie o wiecenia,
„drudzy” to lekcewa cy rewolucjoni ci, za  „ponad wszystkie gro niejszy g os”
to car i jego s udzy: A krzycz  jedni: „zdejmiem ci okowy, lecz nie mów wi cej
rodzinnym j zykiem”. Drudzy w cieklejszym jeszcze wrzeszcz  rykiem: „nie
do , e w asnej wyrzekniesz si  mowy, lecz plwaj na matek i na ojców ko ci,
by  zdepta  przesz o , a w niej dni przysz o ci!”. A ponad wszystkie gro niejszy
g os wo a: „Ty nie nasz, póki zaprzaniec z ciebie; je li chcesz wy y , zaprzyj si
Ko cio a, je li chcesz wy y , blu  Bogu co w niebie!” 16.

Kolejnym przejawem patriotyzmu jest troska o rodzin : t , w której si
wzrasta i tej, do której za o enia cz owiek si  przygotowuje17. Silna rodzina jest
niezawodn  podstaw  silnej ojczyzny. Zagro ona staje si  ta ojczyzna, w której
znaczna cz  obywateli to ludzie bezrobotni, le wykszta ceni, niedbale
pracuj cy, bierni. Podobnie w trudnej sytuacji znajduje si  ta ojczyzna, w której
przemys  jest przestarza y, która nie dysponuje nowoczesnymi technologiami,
która musi importowa  drogie wytwory nowoczesnej my li technicznej, a sama
skazana jest g ównie na sprzedawanie taniego surowca czy pó produktów18.
Rodzina jest pierwsz  szko  patriotyzmu19. Patriota to kto , kto potrafi
z podobnie my l cymi organizowa  skuteczne grupy nacisku, które sprawdzaj
na ile pa stwo chroni obywateli przed wszelkimi zagro eniami, np. przed
przest pczo ci  i demoralizacj , na ile jest rozs dnie zorganizowane, na ile
wspiera m dr  edukacj , stwarza obywatelom szans  na solidne wykszta cenie,
chroni i promuje rodzin  oraz podstawowe warto ci, takie jak mi o , prawda
i odpowiedzialno 20.

Wychowanie do szacunku i umi owania w asnej ojczyzny jest wa nym
zadaniem wychowawczym rodziny, szko y i Ko cio a, zw aszcza w dobie
globalizacji. Przypomina  Jan Pawe  II, e w obszar edukacji patriotycznej
w czy  nale y przekaz tradycji narodowych21. Tradycja, b d c pomostem
mi dzy przesz o ci  i tera niejszo ci , polega na przekazywaniu z pokolenia na
pokolenie zjawisk historycznych, tre ci kulturowych, obyczajów, pogl dów
i wierze , sposobów my lenia i zachowania oraz norm post powania

16  J. Salij OP, Patriotyzm dzisiaj, „Wychowawca”, nr 6/2006, s. 16-17.
17  Jan Pawe  II, Rodzina ród em pokoju dla ludzko ci, XXVII wiatowy Dzie  Pokoju – 1 stycznia

1994, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1993.
18  Ten e, Wywiad kard. Karola Wojty y z 21 czerwca 1978 roku, w: Nauczanie spo eczne Ko cio a

integraln  cz ci  jego misji, Rzym 1996, s. 55.
19  M. W osi ski, Iefte, modello biblico della fede, w: Vita Minorum, Rivista Di Spiritualita E

Formazione Francescana, Venezia, Anno LXXVIII, 2007, nr 1, s. 169-174.
20  Jan Pawe  II, Poszanowanie mniejszo ci warunkiem pokoju, XXII wiatowy Dzie  Pokoju –

1 stycznia 1989, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1988.
21 Misj  Papie a jest obrona praw cz owieka, “L'Osservatore Romano”, 17 maja 2003, (p) 10,

2003, s. 33-35.
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wyró nionych przez dan  zbiorowo  z ca okszta tu dziedzictwa kulturowego
jako spo ecznie donios e dla tera niejszo ci i przysz o ci. Rodzina powinna
podtrzymywa  zwyczaje ojczyste, wyja nia  ich sens oraz inspirowa
powstawanie nowych, buduj cych poczucie to samo ci22. Wychowanie
patriotyczne czy si  z procesem wdra ania w kultur 23. Kultura, b d c
wyrazem wspó my lenia i wspó dzia ania ludzi, jest przede wszystkim dobrem
wspólnym narodu i podpor  jego ycia duchowego24. W Europie kultura ma
od pocz tku bardzo cis y zwi zek z chrze cija stwem, dlatego aby w a ciwie
rozumie , uczy  i przekazywa  kultur , trzeba uszanowa  to powi zanie25.
W ród cnót tych wymieni  nale y zw aszcza ofiarno , wierno , praca
i pracowito , go cinno , poczucie dumy narodowej oraz szacunek dla symboli
ojczystych: god a, sztandarów, pomników.

Wolna Polska to w du ej mierze obfity plon zasiewu Jana Paw a II26. Te
historyczne przemiany zapisa y si  w dziejach wspó czesnych jako przyk ad
i nauka, i  w d eniu ku wielkim celom ycia zbiorowego cz owiek, krocz c
swym historycznym szlakiem, mo e wybra  drog  najwy szych aspiracji
ludzkiego ducha. Mo e, a raczej powinien wybra  postaw  mi o ci, braterstwa
i solidarno ci, postaw  szacunku dla godno ci cz owieka i jego praw.
Chrze cijanie byli budowniczymi i g ównymi aktorami tworzenia Europy
zarówno w dalszej przesz o ci, jak i bezpo rednio po drugiej wojnie wiatowej.
Europ  budowa y pierwsze wspólnoty wierz cych i pierwsi mnisi27. W epoce
wspó czesnej, po drugiej wojnie wiatowej, jednocz c  si  Europ  zacz li
tworzy  trzej wielcy i g boko praktykuj cy chrze cijanie: Alcide de Gasperi,
Konrad Adenauer i Robert Schuman – W och, Niemiec i Francuz. To bardzo
znacz ce: trzej ludzie wierz cy, politycy o wielkim wymiarze europejskim
i wiatowym. W sprawie De Gasperiego i Schumana tocz  si  dzi  procesy
beatyfikacyjne. Ich przyk ad najlepiej pokazuje, jaka mo e by  rola chrze cijan
w budowaniu przysz o ci kontynentu. Przede wszystkim trzeba dba  i wci
odnawia  chrze cija sk  to samo  Europy. To samo  opart  na tych
warto ciach, które j  tworzy y w ci gu wieków. Trzeba pami ta , e O wiecenie
zrodzi o si  dzi ki zakorzenionym na gruncie europejskim zasadom wolno ci
i warto ci rozumu ludzkiego. W ich ukszta towaniu i wprowadzeniu do kultury
Europy najwi kszy wk ad mieli papie e i Ko ció . Wielki szacunek wobec

22  Jan Pawe  II, Wolno  religijna warunkiem pokojowego wspó ycia, XXI wiatowy Dzie  Pokoju
– 1. O1. 1988, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1987.

23  Ten e, Pokój i m odzi id  razem, XVIII wiatowy Dzie  Pokoju – 1 stycznia 1985, w: Libreria
Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1984.

24  J. Salij OP, Patriotyzm dzisiaj, „Wychowawca” nr 9 (165), Kraków 2006, s.16.
25  Jana Pawe  II, Z rozwa a  Jana Paw a II przed modlitw  Anio  Pa ski, Les Combes 1991, w:

Krople my li Jana Paw a II, Pozna  2005, s. 18.
26  Ten e, Pami  i to samo , Wyd. Znak Kraków 2005, s. 141-151.
27  L. M. Mirri, Ingresso nella Bellezza, ingresso nella Santita, w: “Forma Sororum”, Anno 43,

2006, n. 4-5 s. 212.
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rozumu okazywa  Jan Pawe  II, czego dowodem jest w szczególno ci encyklika
Fides et ratio. Postulowane przez Ko ció  powo anie si  na warto ci
judeochrze cija skie nie jest w adnym wypadku wymierzone w wiecko  ycia
pa stwowego28. Wszyscy yj  w tradycji chrze cija skiej, objawiaj cej si
w literaturze, historii, sztuce i oczywi cie w samej wierze.

Bezwzgl dnym priorytetem jest wspieranie cz owieka, osoby ludzkiej
w ca ej jej integralno ci, w jej zdolno ciach i prawach podstawowych, a wi c np.
prawie do wolno ci religijnej, do otwarcia si  na Boga. Kiedy si  my li o
prawach podstawowych, to spo ród nich najwa niejsze jest prawo do ycia.
Drugim zasadniczym celem Ko cio a jest wspieranie pokoju i pokojowego
wspó istnienia mi dzy narodami. Ko ció  wiele czyni dla budowy pokoju i
pojednania mi dzy skonfliktowanymi narodami. Dlatego odrzuca wojn  jako
rodek rozwi zywania konfliktów. Zamiast tego proponuje rozmowy i rokowania

jako jedyn  drog  do pokoju i pojednania. Jan Pawe  II przypomina , e
bezwarunkowe umi owanie w asnej ojczyzny jest postaw  zobowi zuj c  do
czynów, budz c  gotowo  po wi cenia dla niej swych si  i zdolno ci, a tak e do
wyrzecze  i ofiar oraz bohaterskiej s u by w obronie zagro onych warto ci29. I to
nawet do granic m cze stwa, a  po ofiar  z w asnego ycia. Patriotyzmowi
sprzeciwiaj  si  wszelkie wykroczenia przeciwko ojczy nie, np. uchylanie si  od
codziennych obowi zków patriotycznych, takich jak sumienna praca,
poszanowanie mienia spo ecznego, a  po pogard  wobec w asnej ojczyzny, albo
oboj tno  wobec niej; ujawniaj  one karygodny deficyt patriotyzmu30.
Afirmacja pierwsze stwa etyki odpowiada zasadniczej potrzebie cz owieka i
ludzkiej wspólnoty. Warto ci etyczne nie mog  podlega  dyktatowi nowych
wynalazków, techniki ani wydajno ci, s  bowiem zakorzenione w samej naturze
cz owieka. Etyka nie mo e by  usprawiedliwieniem ani uzasadnieniem systemu,
ale raczej zabezpieczeniem wszystkiego, co ludzkie w ka dym systemie. Etyka
wymaga, aby systemy by y dostosowane do potrzeb cz owieka, nie pozwala
natomiast stawia  systemu ponad cz owiekiem31. Nie ma spraw ma ych, ale s
tylko mali ludzie, duchowo biedni32.

Chc c lokowa  w przysz o ci szczytne uczucia patriotyzmu trzeba wy-
biera  z przesz o ci. Musi by  to wiadomy wybór. Trzeba poszukiwa  swej

28  M. W osi ski, Kszta cenie i wychowanie cz owieka w uj ciu Jana Paw a II, w: „Zeszyty
Formacji Katechetów”, Instytut Teologiczny w Radomiu Uniwersytetu Kard. S. Wyszy skiego
w Warszawie, kwartalnik R. 7 (2007) nr 3 (27), s. 5-10.

29  Jan Pawe  II, Ojciec wi ty Jan Pawe  II – nauczyciel wiata i papie  praw cz owieka, Wyd.
PWSZ, W oc awek 2005.

30  Ten e, Rozwój i solidarno : dwie drogi wiod ce do pokoju, XX wiatowy Dzie  Pokoju –
1 stycznia 1987, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1986.

31  Ten e, Poszanowanie sumienia ka dego cz owieka warunkiem pokoju, XXIV wiatowy Dzie
Pokoju – 1 stycznia 1991, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1990.

32  J. Kardyna  Glemp, S u ba Ojczy nie – patriotyzm, w: Przez sprawiedliwo  ku mi o ci, Wyd.
Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1982, s. 51.
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to samo ci w sferze idei i moralnych warto ci. Historyczna wiadomo  narodu
jest poj ciem sta ym, ale jej rozumienie ulega zmianom w zale no ci od czasu i
przestrzeni. Trzeba wybra  te warto ci, które pomog  przetrwa , ale i rozwija
si  tu i teraz w tym miejscu geopolitycznym. Istotne s  warto ci, dzi ki którym
naród mo e si  rozwija : wolno  i suwerenno  narodu; prawo do w asnej
kultury narodowej; prawo do ziemi ojczystej; prawo do solidnej, rzetelnej,
godnej pracy.

Humanizm transcendentalny

Edukacja musi by  rozumiana jako d enie do pe nego i harmonijnego
rozwoju osoby, kszta towanie dojrza ej wiadomo ci moralnej, która pozwoli
rozpoznawa  dobro i w a ciwie post powa , a tak e jako uwra liwienie na
wymiar duchowy dorastaj cej m odzie y. Edukacja ma pomaga  ucz cym si ,
aby z ka dym dniem doskonalili si  jako ludzie, by coraz bardziej byli, a nie
tylko mieli33. Nauczanie szkolne jest jednym z aspektów edukacji, ale nie mo e
sta  si  aspektem jedynym. Wszystkie aspekty wychowania musz  by  coraz
bardziej zintegrowane. Dzi ki jedno ci procesu wychowawczego osobowo  i
ycie m odego cz owieka staj  si  coraz bardziej spójne. Wszyscy: rodzice,

nauczyciele, wychowawcy, grupy duszpasterskie – powinni zaanga owa  si  we
wspóln  prac  na rzecz edukacji m odzie y. Powinni te  pami ta , e to, czego
nauczaj , musi by  poparte wiadectwem ich ycia. M odzi s  bowiem wra liwi
na wiadectwo dawane im przez doros ych, którzy s  dla nich wzorem. Rodzina
nadal pozostaje podstawowym miejscem wychowania. Punktem wyj cia
prawdziwej edukacji musi by  prawda o cz owieku, uznanie jego godno ci i jego
transcendentnego powo ania. Patrze  na ka dego m odego cz owieka przez taki
pryzmat antropologiczny oznacza pomaga  mu rozwija  to, co w nim najlepsze,
aby wykorzystuj c wszystkie swe mo liwo ci, móg  realizowa  to, do czego
zosta  powo any34. Swoist  rol  w tym procesie odgrywa rodzina. Wychowanie
cz owieka wymaga ukazania istotnych warto ci religii, aby by  odpowiedzialny
za siebie i przyczynia  si  do kszta towania spo ecze stwa35.

Jan Pawe  II przypomina , ze wiara i rozum nie s  ze sob  sprzeczne,
lecz przeciwnie s  jak dwa skrzyd a, na których duch ludzki unosi si  ku kontem-
placji prawdy36. Mówienie o chrze cija skich korzeniach Europy nie zwalnia

33  Por. M. Nowak – T. O óg – A. Rynio, W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003; F. Ruiz,
Le vie dello Spirito, Bologna 1999; E. Jehle, Gebetserziehung, Lexikon der Pedägogik der
Gegenwart, Freiburg im Breisgau 1930; Katechizm Ko cio a Katolickiego, Pozna  1994.

34  A. Rynio, Wychowanie w uj ciu Jana Pawia II – wybrane zagadnienia teoretyczne, w: K.
Cha as, Wychowanie ku warto ciom w wietle nauczania Jana Paw a II, Wydawnictwo Jedno
2007, s. 13.

35  Jan Pawe  II, Wolno  religijna warunkiem pokojowego wspó ycia, XXI wiatowy Dzie  Pokoju
– 1 stycznia 1988, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1987.

36  Ten e, Do delegacji Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 11 stycznia 2002r.,
w: „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr. 4 (242) 2002, s. 47-48.
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ludzi nauki, wiernych historycznej prawdzie, od zadania dawania wiadectwa
przez solidne zg bianie tajników wiedzy i m dro ci, która wyros a na yznej
glebie chrze cija stwa37. Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non
potest, sic sine doctrina animus – Jak rola, chocia  yzna, nie mo e by  p odna
bez uprawy, tak i duch bez nauki – s owa Cycerona38. Przytaczaj c s owa
Cycerona wyrazi  zach t  do uprawy ducha w dochodzeniu do prawdy. My l jest
najcenniejszym skarbem ludzko ci, ale tak e najwi kszym dla niej zagro eniem.
Dzi ki niej trzeba odkrywa  rzeczywisto  i kszta towa  wizj  przysz o ci.

Wa ny jest kszta t cyklu kszta cenia, aby d enie do zg biania tajników
wiedzy wpisywa o si  w podstawowe wymogi sprawiedliwo ci, solidarno ci,
mi o ci spo ecznej, poszanowania praw pojedynczego cz owieka czy narodu.
S u ebno  nauki obowi zuje nie tylko w stosunku do cz owieka czy
spo ecze stwa, ale równie , a mo e nade wszystko, w stosunku do samej
prawdy. Naukowiec nie jest twórc  prawdy, ale jej odkrywc . Im bardziej
pozostaje jej wierny, tym bardziej ona si  przed nim ods ania. Szacunek dla
prawdy wymaga do o enia wszelkich stara , aby j  zg bia  i naj ci lej
zaprezentowa  innym. Szko a nie mo e ogranicza  si  do przekazywania wiedzy,
ale ma by  miejscem kszta towania prawego sumienia. Tu bowiem, a nie w
samej wiedzy, tkwi tajemnica m dro ci. Takie s  podstawowe regu y etyki.
Wymogi prawdy i moralno ci nie poni aj  i nie przekre laj  ludzkiej wolno ci,
lecz przeciwnie – pozwalaj  jej istnie  i uwalniaj  j  od zagro e , zawartych w
niej samej. Humanizm g osi wizj  spo ecze stwa skupion  wokó  cz owieka i
jego niezbywalnych praw, wokó  warto ci sprawiedliwo ci i pokoju, wokó
prawid owych relacji mi dzy jednostkami, spo ecze stwem i pa stwem,
kieruj cych si  logik  solidarno ci i pomocniczo ci39. Konieczna jest troska, by
w pe ni zachowa  prawdziwy sens demokracji, b d cej autentyczn  zdobycz
kultury. Cz owiek bowiem jest wra liwy na prawd , sprawiedliwo , pi kno, na
inne warto ci duchowe. Cz owiek pragnie odnale  siebie samego, dlatego szuka,
czasem burzliwie szuka, prawdziwych warto ci i ceni tych ludzi, którzy ich
nauczaj  i wed ug nich yj . Cz owiek jest sob  przez kultur . Naród jest sob
przez kultur . Cz owiek jest cz onkiem swojego narodu, uczestnicz c w
dziedzictwie jego kultury. To jest olbrzymie dziedzictwo.

Benedykt XVI przypomina, e religia chrze cija ska oraz inne religie
mog  wnie  swój wk ad w rozwój pod warunkiem, e Bóg znajdzie miejsce
równie  w sferze publicznej, ze szczególnym odniesieniem do wymiaru
kulturowego, spo ecznego, ekonomicznego, a zw aszcza politycznego.
Wykluczenie religii ze sfery publicznej, podobnie jak fundamentalizm religijny z

37  M. W osi ski, W Biblii tkwi  korzenie Europy, w: Polska w integruj cej si  Europie, Wyd.
WSHE i PWSZ, W oc awek 2004, s. 15-34.

38  Tusculanae disputationes, II, 4.
39  Jan Pawe  II, Pokój i m odzi id  razem, XVIII wiatowy Dzie  Pokoju – 1 stycznia 1985, w:

Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1984.
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drugiej strony, przeszkadzaj  w spotkaniu osób oraz w ich wspó pracy dla
rozwoju ludzko ci. Wtedy ycie publiczne zostaje zubo one z motywacji, a
polityka przyjmuje posta  ucisku i agresji. Humanizm wykluczaj cy Boga jest
humanizmem nieludzkim. Z krytyk  papie a spotyka si  zarówno laicyzm
d cy do eliminacji religii ze sfery publicznej, jak i fundamentalizm, który
zatraca mo liwo  owocnego dialogu i po ytecznej wspó pracy mi dzy rozumem
a wiar  religijn . Papie  ostrzega te  przed synkretyzmem, który stawia na równi
wszystkie religie, relatywizuj c ich przekaz. Dodaje, e rozwój zak ada
wra liwo  na ycie duchowe, powa ne branie pod uwag  do wiadczenia ufno ci
w Bogu, duchowego braterstwa, zawierzenia, mi o ci i przebaczenia,
wyrzeczenia samego siebie, przyj cia bli niego, sprawiedliwo ci i pokoju.

Na Europ , na budowanie jej to samo ci historycznej, na kilkana cie
wieków jej kultury wp ywa przede wszystkim chrze cija stwo. Tre ci wiary
chrze cija skiej s  przez kilkana cie stuleci najwa niejszym przedmiotem
wypowiedzi artystycznej we wszystkich dziedzinach sztuki. Hegel w Zasadach
filozofii prawa uczy , e chrze cija stwo najpierw wch on o, przechowa o i
rozwin o greckie i rzymskie dziedzictwo, staj c si  najistotniejsz  si
kszta tuj c  kultur  europejsk . Nast pnie, w procesie dziejowym, wcieli o si
ono w instytucje gwarantuj ce wolno  i ad, staj c si  form  naszego wiata.
Dzi  Ko ció  nale y do najgorliwszych obro ców praw cz owieka. Sacrum i
profanum, jasno  i ciemno , dobro i z o, rado  i cierpienie, nadzieja i
rozczarowanie, rzeczy wielkie i zgrzebna codzienno  – wszystko w yciu si
miesza. I yj c w tej trudnej rzeczywisto ci, w ród nie zawsze zrozumia ych
zmian, w ci g ym po piechu i niepokoju o przysz o , tak bardzo cz owiek
potrzebuje i pragnie Warto ci. Pragnie warto ci, które stanowi yby rodzaj
kotwicy – przywracaj cej równowag , a zarazem drogowskazów – ukazuj cych
kierunek drogi, u atwiaj cych odnalezienie sensu, a co za tym idzie, rado ci ycia
i dzia ania. Wychowywanie jest sprzymierzaniem si  z dobrem, które, mniej czy
bardziej ukryte, tkwi w drugim cz owieku; jak okre la  polski pedagog Jan
W adys aw Dawid, które staje si  wspóln  drog  do tego dobra, wspólnym
odnajdywaniem warto ci. W codziennej krz taninie, w zatroskaniu, l kach i
trudno ciach, mo e warto czasami zatrzyma  si  w biegu i pomy le  o tym, co
najwa niejsze, cho  pozornie tak bardzo odleg e od codzienno ci. Mo e b dzie
wtedy atwiej u miechn  si  do wiata i do drugiego cz owieka, cho  dni
bywaj  tak m cz ce, a wiat jest wci  niedoskona y.

Temu, który po ludzku daje Boga a po bo emu pracuje w Ko ciele

Arcybiskup Szczepan Weso y wzorem Jana Paw a II z nadziej
utwierdza Poloni  wiata w czno ci wzajemnej i z Ojczyzn . Jednocze nie
zaprasza do przekroczenia progu nadziei, to znaczy do wychodzenia z obszaru
smutku, zw tpienia, agnostycyzmu i wej cia w obszar nadziei, gdzie dzia a Bóg.
Przypomina, e by  sob , to warunek szcz cia cz owieka. Cz owiek wierz cy



228

odnajduje si  w Ko ciele wy cznie wtedy, gdy potrafi odkry  wspólnot  ludzi
tego samego ducha. Ten odnajduje si  w Ko ciele, kto potrafi s u y  innym
darami, jakie otrzyma  od Boga. Cz owiek dysponuj cy wielk  m dro ci  jest
podobny do ród a, do którego ludzie przychodz  po to, aby odpocz , aby si
napi , aby si  umy . Z m dro ci jednego cz owieka mo e skorzysta  wielu. w.
Pawe  wylicza wiele charyzmatów, jak charyzmat wychowawcy, cz owieka
mi osiernego, wnosz cego pokój, charyzmat modlitwy, cierpienia itp.
Charyzmatyk jest zawsze potrzebny innym, nigdy wi c nie jest samotny. Wie, e
s u y wielu. Istotnym elementem zawartym w charyzmacie jest umiej tno
wspó pracy z innymi. Charyzmatyk nie czeka ani na pochwa , ani na nagrod .
On dzia a tak, jak dzia a Bóg, dzia a bezinteresownie. Cz owiek, który odkry
swoje talenty i charyzmaty otrzymane od Boga, jest szcz liwy z tego powodu,
e Bóg mu tak zaufa . Charyzmaty pomagaj  w akceptacji siebie, a wiadomo, e

taka akceptacja jest bardzo potrzebna do szcz cia. Wiara jest przecie  ród em
spojrzenia na wszystko od strony dobra. Wiara – to Bo y wymiar widzenia
ludzkich spraw, g bszy sposób ich rozwi zywania. Widzenie w zwyk ej
rzeczywisto ci wielkiej Bo ej aski. Arcybiskup Szczepan Weso y by
duszpasterzem emigrantów polskich we W oszech i kierownikiem Centralnego
O rodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie oraz organizatorem letnich
kursów „Loreto” dla m odzie y emigracyjnej z Europy a od 1968 r. biskupem dla
duszpasterstwa emigracyjnego. Pe ni c pos ug  dyrektora Wydzia u
Katechetycznego W oc awskiej Kurii Diecezjalnej i Krajowego duszpasterza
kuratorów o wiaty prowadzi em kolejne pielgrzymki katechetów, kuratorów i
pracowników o wiaty do Rzymu. Mia y miejsce spotkania uczestników z
Arcybiskupem. Dzi ki wielkiej yczliwo ci jego sekretarza Ks. Infu ata
Stanis awa Michalskiego abp S. Weso y firmowa  przed o on  przeze mnie
pro b  kustosza liche skiego ks. mgr. Eugeniusza Makulskiego o kamie
w gielny pod budow  nowej wi tyni. Kamie  z Watykanu, po wi cony przez
Jana Paw a II, szybko trafi  do Lichenia, gdzie zosta  wmurowany 27 maja 1995
r. abp Szczepan Weso y przemierza wiat z pos ug  dla Polonii, dla której sta  si
w swojej otwarto ci powiernikiem licznych spraw i katechizuj cym kolejne
pokolenia rodaków. Ksi e Arcybiskupie! Charyzmat promieniuje, wystarczy
tylko z nim nadal wspó pracowa , nim si  pos ugiwa , nadal chcie , aby by
skarbem dla innych. Ksi dzu Arcybiskupowi nale y si  wdzi czno , e po
ludzku daje Boga a po bo emu pracuje w Ko ciele.
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PRUSKA POLITYKA KULTURALNA WOBEC POLAKÓW
W WIELKIM KSI STWIE POZNA SKIM W LATACH 1815-1830

Po kl sce Napoleona I (1769-1821) nale a o ustali  nowy ad w Europie.
W tym te  celu zebra  si  kongres pokojowy, obraduj cy w Wiedniu od wrze nia
1814 r. do czerwca 1815 r. Ze wzgl du na miejsce obrad kongres ten zwany jest
wiede skim. Jeden z najtrudniejszych problemów do rozstrzygni cia dotyczy
sprawy polskiej. Uczestnicy obrad mieli zdecydowa  co dalej b dzie z Wielkim
Ksi stwem Warszawskim. Ostatecznie podj li decyzj  o jego zlikwidowaniu. W
dniu 3 maja 1815 r. Austria, Prusy i Rosja zawar y traktat w sprawie podzia u
jego terytorium. Pod panowanie Prus powróci a zachodnia cz  by ego Ksi stwa
z Poznaniem, Gnieznem, Bydgoszcz  i Toruniem. Na tych obszarach utworzono
Wielkie Ksi stwo Pozna skie (WKP). Prowincja ta liczy a 28 951 km2,
zamieszkiwa o j  776 tysi cy ludzi ró ni cych si  narodowo ci  (Polacy,
Niemcy, ydzi). Do 1831 r. liczba mieszka ców wzros a do 1 mln 46 tysi cy
osób. Polacy mieli si  rz dzi  tu autonomicznie, w praktyce jednak nie
dopuszczono ich do pe nego udzia u we w adzach, a administracja i prawa by y
pruskie. Ludno  polska mog a jednak swobodnie pos ugiwa  si  j zykiem
ojczystym w ko ciele, urz dach, szkolnictwie i yciu kulturalnym1.

* * *

Wielkim ksi ciem pozna skim dziedzicznie by  król pruski Fryderyk
Wilhelm III (1770-1840). W utworzonym w 1815 r. Wielkim Ksi stwie
Pozna skim najwa niejsz  funkcj  polityczn  – z nadania króla Prus – pe ni
naczelny prezes. Funkcj  t  mog a pe ni  tylko osoba pochodzenia niemieckiego.

1  Zob. J. Krasuski, Polska-Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Pozna
2003, s. 140-141. Zob. K. Rakowski, Dzieje W. Ksi stwa Pozna skiego w zarysie (1815-1900),
Kraków 1904; Dzieje Wielkopolski, t. II: Lata 1793-1918. Red. Witold Jakóbczyk, Pozna  1973;
M. i L. Trzeciakowscy, W dziewi tnastowiecznym Poznaniu. ycie codzienne miasta 1815-1914,
Pozna  1982; L. Trzeciakowski, Pozna  pod zaborem pruskim 1793-1918, w: Wielka Ksi ga
Miasta Poznania. Red. Krzysztof Matusiak, Pozna  1994, s. 81-128; Dzieje Poznania, t. II, cz. 1:
1793-1918. Red. Jerzy Topolski i Lech Trzeciakowski, Warszawa-Pozna  1994; J. Koz owski,
Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Pozna 2006; A. Kwilecki, Pozna
stolic  Polski zachodniej. Od kongresu wiede skiego do Powstania Wielkopolskiego, Pozna
2008.
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Naczelny prezes by  wykonawc  woli dworu i rz du pruskiego, a tak e
zwierzchnikiem w adz administracyjnych. Do jego zada  na mocy zarz dzenia
królewskiego wydanego 30 kwietnia 1815 r. nale a y m.in. sprawy stosunków
mi dzy stanami, sprawy bezpiecze stwa w prowincji, cenzura druku, kierowanie
kolegium szkolnym. Sprawowa  nadzór nad wszystkimi urz dnikami i
kontrolowa  ich poczynania. Naczelny prezes za swoje decyzje i dzia ania
odpowiada  wobec króla, kanclerza i ministrów2. Wa n  funkcj  w WKP pe ni
namiestnik. Mianowano nim Polaka ksi cia Antoniego Radziwi a (1775-1833),
ze wzgl du na jego koligacje z Hohenzollernami. By  pierwszym i zarazem
ostatnim namiestnikiem. Mia  pe ni  rol  przede wszystkim mediatora w
sprawach polsko-pruskich, nie posiada  jednak faktycznej w adzy, dlatego te  w
niewielkim stopniu móg  decydowa  o sprawach bezpo rednio dotycz cych
Polaków. Za to du  rol  odegra  w yciu kulturalnym, g ównie Poznania. By
organizatorem licznych imprez towarzyskich, takich jak bale czy koncerty.
Rozwój kultury zale a  od postawy polskiego spo ecze stwa wobec w adzy, a
tak e od nastawienia naczelnego prezesa do ludno ci polskiej i jej d e . Funkcj
naczelnego prezesa w owym okresie sprawowali: Joseph Zerboni di Sposetti
(1766-1831) w latach 1815-1824 oraz Johann Friedrich Theodor Baumann
(1767-1830) w latach 1825-18303.

Dnia 15 maja 1815 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III wyda  patent
okupacyjny i odezw  do ludno ci, w której zagwarantowa  poszanowanie
narodowo ci polskiej. Dotyczy o to w szczególno ci równouprawnienia j zyka
polskiego w szko ach i urz dach, prawa do stanowisk w urz dach WKP,
wolno ci religii oraz poszanowania tradycji i obyczajów polskich. W odezwie tej
król obieca  powo anie reprezentacji i instytucji narodowych. Te przyrzeczenia i
gwarancje by y systematycznie amane, jednak do 1830 r. w miar  je
przestrzegano. Polityk  prusk  wobec Polaków i ich ycia kulturalnego mo na
okre li  jako umiarkowan , czy a si  z „prób  pozyskania polskiej szlachty i
ch opów dla narzucanych z Berlina koncepcji integracji i wprowadzanych
odgórnie przez rz dy pruskie reform”4. Mieszka cy WKP z o yli królowi Prus
przysi g  wierno ci nast puj cej tre ci: Uznaj  Jego Królewsk  Mo  Króla
Pruskiego za jedynie prawowitego w adc  tego kraju, a t  cz  Polski na mocy
Kongresu Wiede skiego królewsko-pruskiemu domowi przypad , za ojczyzn

2  Wi cej o kompetencjach naczelnego prezesa patrz: J. W sicki, Ziemie polskie pod zaborem
pruskim – Wielkie Ksi stwo Pozna skie 1815-1848: studium historycznoprawne, Warszawa-
Pozna  1980, s. 87-98.

3  Zob. Z. Dworecki, D. Matelski, S. Nawrocki, Urz d wojewody w Poznaniu. Od X wieku do
wspó czesno ci,  Pozna  1997,  s.  26-62;  F.  Paprocki, Wielkie Ksi stwo Pozna skie w okresie
rz dów Flottwella 1830-1841, Pozna  1994; J. Koz owski, Administracja Wielkopolski pod
pruskim zaborem 1793-1918, Pozna  2000.

4  J. Koz owski, Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918…, s. 8.
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moj , której obowi zanym i gotowym si  czyni  broni  krwi  w asn  przeciw
ka demu i w ka dych warunkach i okoliczno ciach5.

Naczelny prezes Joseph Zerboni di Sposetti zacz  swoje urz dowanie od
wprowadzenia i usprawnienia w WKP pruskiego modelu administracji i
pruskiego ustawodawstwa, ale nie by  wrogo nastawiony do Polaków. Wielu z
nich mianowa  na funkcjach radców ziemia skich i radców rejencyjnych. Polski
j zyk narodowy traktowany by  na równi z j zykiem niemieckim, m.in. w
s downictwie, gdzie ustawy i rozporz dzenia w adz wychodzi y w polskim
t umaczeniu. Stosunki mi dzy Antonim Radziwi em a naczelnym prezesem by y
poprawne, obaj potrafili doj  do porozumienia. Joseph Zerboni di Sposetti
zyska  szacunek m.in. poprzez przyczynienie si  do powstania w 1821 r.
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które mia o na celu ocalenie obywateli i
ich gospodarstw od ca kowitej ruiny. W podzi kowaniu naczelnemu prezesowi
Polacy z wdzi czno ci wybili medal jemu dedykowany, a portret jego na
pami tk  w sali posiedze  gmachu ziemstwa umie cili6.

Na terenie prowincji pozna skiej wprowadzona zosta a cenzura
represyjna (dotyka a wydawcy). Mia a ona istotny wp yw na warunki ycia
kulturalnego, przede wszystkim wydawniczego i teatralnego. Rozporz dzenie o
cenzurze pojawi o si  18 pa dziernika 1819 r. Podlega y jej rygorowi wszystkie
druki i publikacje, w których musia y by  umieszczone dane personalne
wydawcy i drukarza7. Rozporz dzenie o cenzurze sta o si  podstaw  do
powo ania Najwy szego Kolegium Cenzury (zniesionego ostatecznie w 1848 r.).
Zadaniem jego by o nadzorowanie, czy przepisy s  przestrzegane oraz
rozpatrywanie skarg wydawców i redaktorów w sprawach spornych. Restrykcje
cenzorów najbardziej wp yn y na dzia alno  pozna skiego teatru. Czytali
uwa nie scenariusze przedstawie  teatralnych, skre laj c zbyt patriotyczne –
wed ug nich – fragmenty. Przyczyni o si  to do ograniczenia liczby polskich, a
tak e niemieckich przedstawie  na scenie pozna skiego teatru.

W trudniejszych jeszcze warunkach kultura polska rozwija a si  od 1825
r., kiedy funkcj  naczelnego prezesa obj  Johann Friedrich Theodor Baumann.
Za jego urz dowania przyst piono do zniemczenia szkó . W adze pruskie
ograniczy y u ywanie j zyka polskiego na rzecz j zyka niemieckiego, na co
wcze niej sobie nie pozwala y. Zadzia a a refleksja, i  religia i j zyk stanowi y
dla Polaków ogromn  warto . Przywi zanie polskich obywateli pod zaborem
pruskim do w asnej kultury i narodowych tradycji precyzyjnie, cho  z przek sem

5  J. Frejlich, Prusy i Austria na ziemiach polskich przed r. 1846, Kraków 1924, s. 17; D. Matelski,
Polityka Niemiec wobec polskich dób kultury w XX wieku, Toru  2007, s. 285.

6  S. Karwowski, Historya Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego, t. I: 1815-1852, Pozna  1918, s. 48.
7  Cenzura dotyczy a prac teologicznych i naukowych, „Gazety Wielkiego Ksi stwa

Pozna skiego” oraz innych druków w j zyku polskim, a tak e pism w j zyku niemieckim. Zob.
wi cej: G. Kucharczyk, Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Pozna
2001.
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oceni  Heinrich Heine (1797-1856) pisz c, e Polacy „prawie do mieszno ci
czcz  wszystko, co ojczyste. Jak konaj cy, który w konwulsyjnej trwodze
wzdryga si  przed mierci , tak broni i buntuje im si  dusza przeciwko idei
zag ady swej narodowo ci”8.

* * *

Polityka kulturalna Prus wobec Polaków w WKP skupia a si  g ównie na
szkolnictwie i teatrze. Najwa niejsz  rol  w tych dwóch dziedzinach odgrywa
j zyk polski. Na ka dym szczeblu szkolnictwa oraz w yciu naukowym j zyk
polski by  wi to ci , a swoboda pos ugiwania si  nim na przemian z j zykiem
niemieckim by a zagwarantowana przez w adc  Prus. Wyst py teatralne z kolei
polskich aktorów stanowi y atrakcj  z ut sknieniem wyczekiwan . Polscy
przedsi biorcy teatralni z Krakowa i Warszawy musieli si  natrudzi , aby od
w adz pruskich uzyska  zezwolenie na przyjazd do Poznania i zorganizowa
wyst py. Starania w pokonywaniu przeciwno ci wynagradzali go ciom ich
rodacy z WKP, którzy t sknili za profesjonalizmem polskich przedstawie . W
dalszej cz ci pracy skupi  si  na tych dwóch dziedzinach poczynaj c od
szkolnictwa i nauki, a ko cz c na teatrze.

Po utworzeniu WKP szkolnictwo znalaz o si  pod kontrol  w adzy
pruskiej. W latach 1815-1830 istnia y trzy typy szkó , a mianowicie: szko y
pocz tkowe (elementarne miejskie i wiejskie oraz szko y zwane niedzielnymi),
szko y rednie (gimnazja o charakterze ogólnokszta c cym i seminarium
nauczycielskie o charakterze zawodowym), a tak e s abo rozwini te szko y dla
panien (pensje i szko y e skie). Dla w adz pruskich najwa niejszy by  fakt, i
szko y wszystkich szczebli „mia y za zadanie upowszechnia  pozytywny
wizerunek monarchii i pa stwa, krzewi  mi o  do pruskiej ojczyzny”9,
zapewniaj c jej jednocze nie zdolnych, wykszta conych oraz przede wszystkim
lojalnych obywateli. Za wszystkie sprawy dotycz ce szkolnictwa i o wiaty w
WKP odpowiada  do 1825 r. naczelny prezes. Dnia 31 grudnia tego  roku, na
mocy rozporz dzenia królewskiego, sprawy szkolnictwa redniego przej o
Prowincjonalne Kolegium Szkolne, a placówki elementarne znalaz y si  pod
kontrol  wydzia u rejencji dla spraw szkolnych i ko cielnych. Tego samego roku
wprowadzony zosta  obowi zek nauczania dzieci – w szkole lub w domu – od
szóstego roku ycia.

8  H. Heine, O Polsce, w: Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie. Tom II: Wiek XVIII-XIX. Wybra
i opracowa  Jan Gintel, Kraków 1971, s. 316.

9  A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 180; Zob. tak e S. Kieniewicz,
Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1982.
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Po powstaniu WKP pozosta o na tym terenie (w spadku po Wielkim
Ksi stwie Warszawskim) 164 szkó  elementarnych na wsi i 92 w miastach10.
Placówki te zachowa y polski charakter. Szkolnictwo elementarne zosta o
podzielone, a kryterium tego podzia u sta o si  wyznanie religijne. J zyk polski
w nauczaniu obowi zywa  w szko ach katolickich, a w szko ach ewangelickich
j zyk niemiecki. W latach 1815-1830 za nauczanie najm odszych
odpowiedzialne by o duchowie stwo, które jednak niech tnie wype nia o
obowi zek zak adania szkó  w parafiach. Zdarza o si , i  w szko ach wiejskich
lekcje religii musieli prowadzi  inni nauczyciele. Poparciem duchowie stwa
cieszy y si  raczej szko y wy sze, a zw aszcza te, które kszta ci y przysz ych
ksi y. W szko ach elementarnych oprócz religii uczono czytania, pisania oraz
rachowania. Nauczanie tych przedmiotów stanowi o trudno  zarówno dla
nauczycieli jak i uczniów, poniewa  szko y nie by y odpowiednio wyposa one.
Niezadowalaj ce by y równie  p ace i warunki mieszkaniowe nauczycieli. W
miastach nauczyciele szkó  elementarnych posiadali o wiele wi ksze kwalifikacje
i wykszta cenie, co przynosi o lepsze wyniki nauczania11. W samym Poznaniu
znajdowa y si  trzy publiczne szko y elementarne. Ilo  szkó  – zw aszcza na wsi
– w porównaniu z liczb  dzieci by a bardzo ma a. Dlatego powstawa o wiele
placówek prywatnych. Od 1820 r. istnia y szko y niedzielne, aby zapobiec
analfabetyzmowi. W szko ach tych uzupe niano nauk  lub powtarzano zakres
programu szkó  elementarnych. Korzystanie z lekcji w tych szko ach by o
dobrowolne, tote  z powodu braku zainteresowania szybko przesta y
funkcjonowa . Nauczyciele szkó  elementarnych kszta cili si  w seminarium
nauczycielskim, jedynym katolickim w WKP, znajduj cym si  w stolicy
prowincji. Od 1820 r. istnia o ewangelickie seminarium w Bydgoszczy oraz
seminaria tzw. Pomocnicze, m.in. w Fordonie w latach 1824-1842 i w ob enicy
w latach 1826-1829, przeniesione w 1829 r. do Trzemeszna.

Seminarium nauczycielskie by o szko  pa stwow , kierowan  przez
dyrektora, podlega o nadzorowi w adz pruskich. Nauka w nim trwa  dwa lata.
Zadaniem tego zak adu by o „przygotowanie katolickich nauczycieli dla szkó
elementarnych miejskich oraz tych szkó  elementarnych wiejskich, które mog y
nauczycielowi zapewni  przewidzianej wysoko ci uposa enia, oraz
przygotowanie organistów”12. Liczba kandydatów na przysz ych nauczycieli
wynosi a od 70 do 80 osób. Musieli zda  dwucz ciowy (pisemny i ustny)
egzamin wst pny przed 18 sierpnia, czyli przed rozpocz ciem roku szkolnego, a

10  Wed ug: S Truchim, Historia szkolnictwa i o wiaty polskiej w Wielkim Ksi stwie Pozna skim, t.
I: 1815-1862, Wroc aw 1967, s. 9-11.

11  Nauczyciele szkó  elementarnych miejskich ko cz c seminarium nauczycielskie musieli na
pisemnym egzaminie ko cowym zdawa  geometri  w j zyku niemieckim, który nie
obowi zywa  przysz ych nauczycieli szkó  elementarnych wiejskich. Zob. S. Truchim, Historia
szkolnictwa i o wiaty polskiej…, s. 61; tak e W. Knapowska, Wielkie Ksi stwo Pozna skie przed
wojn  krymsk , Pozna  1923.

12  S. Truchim, Historia szkolnictwa i o wiaty polskiej…, s. 54.
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tak e odby  miesi czn  praktyk . Po przyj ciu do seminarium sk adali
zobowi zanie, i  po zako czeniu edukacji b d  uczy  w szkole elementarnej nie
krócej ni  trzy lata. Przedmioty, jakich nauczano w seminarium, to: religia, j zyk
polski, j zyk niemiecki, nauka o wiecie (historia, geografia, fizyka, historia
naturalna), rachunki, geometria, kaligrafia, rysunki, muzyka ( piew i gra na
instrumentach: skrzypce, fortepian, organy), nauka o szkole (pedagogika,
dydaktyka, wiczenia praktyczne). wiczenia praktyczne polega y na
prowadzeniu lekcji, do których nale a o przygotowa  konspekty.

W seminarium panowa a surowa dyscyplina, zwracano uwag  na to, jak
uczniowie si  prowadz , czy s  moralni i religijni. Wymagano od nich
pos usze stwa wobec prawa, mi o  i wierno  ojczy nie, szacunek i lojalno
wobec w adcy Prus. Za nieodpowiednie zachowanie grozi y kary, takie jak:
pouczenie, upomnienie, odebranie zasi ku, areszt, a w najgorszym wypadku
wydalenie z seminarium nauczycielskiego. Po dwóch latach nauki uczniowie
zdawali dwa egzaminy: roczny i ko cowy. Egzamin roczny polega  na
wykazaniu si  umiej tno ciami zwi zanymi z muzyk , uczniowie wi c piewali
lub grali na instrumentach. Odpowiadali tak e na pytania z ró nych
przedmiotów. Egzamin ko cowy by  trzycz ciowy: pisemny, ustny oraz
praktyczny. Po zdanym egzaminie uczniowie otrzymywali wiadectwa, które
potwierdza y ich wiedz .

Najwi ksz  popularno ci  w WKP cieszy y si  gimnazja. J zyk polski
jako j zyk wyk adowy obowi zywa  w gimnazjach katolickich w Poznaniu i
Lesznie, a j zyk niemiecki w gimnazjum ewangelickim w Bydgoszczy.
Najbardziej znanym by o Gimnazjum w. Marii Magdaleny w Poznaniu, którego
dyrektorem – mianowanym przez króla – by  w latach 1815-1824 przychylny
Polakom (do czasu) Jan Samuel Kaulfuss (ok. 1780-1832). W sze ciu klasach
uczy a si  tam m odzie  trzech narodowo ci: Polacy, których by o najwi cej,
Niemcy i ydzi. J zykiem wyk adowym by  j zyk polski, chocia  w praktyce
zaj cia prowadzono na przemian po polsku i niemiecku. Do roku 1824 istnia o
równouprawnienie mi dzy j zykiem polskim a niemieckim. Po 1824 r. nauczanie
j zyka polskiego ograniczono na korzy  j zyka niemieckiego, zatrudniano te
nauczycieli nie znaj cych j zyka polskiego. Radc  szkolnym od 1825 r. by
August Wilhelm Ludwig Jacob, który odnosi  si  wrogo do Polaków, podobnie
jak kolejny naczelny prezes Jan Fryderyk Baumann. Ataki na j zyk polski
zacz y si  wcze niej, bo od 1819 r., w których aktywno  wykazywa  sam
dyrektor13. Dzia aniem swoim powodowa  niepokoje w spo ecze stwie, dlatego
na mocy rozkazu króla z dnia 15 marca 1824 r. zosta  usuni ty ze stanowiska
dyrektora pozna skiego gimnazjum. Po dymisji Kaulfussa, gimnazjum w latach
1824-1830 kierowali wspólnie Jan Fryderyk Jacob (1792-1854) i Micha  Stoc

13  Szczegó y zob. A. Wojtkowski, Samuel Kaulfuss, „Kronika Miasta Poznania”, r. III, 1925, nr 4,
s. 69-79.



237

(ok. 1781-1850). Ten drugi od 1831 r. pe ni  samodzielnie funkcj  dyrektora
gimnazjum pozna skiego.

Mimo swej dwulicowo ci, spowodowanej by  mo e ch ci
przypodobania si  w adzom pruskim, Jan Samuel Kaulfuss po 1819 r. zrobi  te
dla szko y wiele dobrego. Sprowadzi  do gimnazjum w Poznaniu nauczycieli o
wysokich kwalifikacjach: Józefa Franciszka Królikowskiego (1781-1839)
prowadz cego lekcje z j zyka polskiego, Jana Kajetana Troja skiego (1797-
1850), który naucza  aciny i j zyka greckiego oraz Józefa Muczkowskiego
(1795-1858), który uczy  aciny, greki, historii i j zyka polskiego. By otrzyma
posady nauczycielskie musieli zda  trzycz ciowy egzamin. Poza wymienionymi
w Gimnazjum w. Marii Magdaleny uczyli tak e m.in. Jan Motty (1790-1856) –
historia naturalna, Jan Wilhelm Kassyusz (1787-1848) – j zyk aci ski,
Kazimierz Buchowski (1784-1842) – matematyka. Uchodzili oni za polskich
patriotów i byli lubiani przez uczniów.

W gimnazjach WKP, podobnie jak w seminarium nauczycielskim,
panowa a surowa dyscyplina. Uczniowie musieli zachowywa  si  poprawnie w
szkole i poza ni , szanowa  nauczycieli i dyrektora oraz przestrzega  wielu
zakazów i nakazów. Nie wolno im by o m. in. gra  w teatrach prywatnych,
chodzi  do kawiarni, zatrzymywa  znalezionych rzeczy czy przynosi  na lekcje
ksi ki nie zwi zane z zaj ciami, itp.14.

W gimnazjach zosta  wprowadzony w 1816 r. egzamin dojrza o ci, który
odbywa  si  dwa razy w ci gu roku szkolnego (z ko cem ka dego pó rocza).
Ucze , aby przyst pi  do egzaminu sk ada  wniosek oraz yciorys napisany w
ojczystym j zyku dyrektorowi gimnazjum. Na egzaminie tym „z obydwóch
wymienionych j zyków, który nie by  ojczystym ucznia j zykiem, dano od
maturzysty takiej co najmniej bieg o ci, jakiej wymagano w j zyku francuskim a
mianowicie napisania krótkiego wiczenia bez b du, p ynnego i poprawnego
odczytania i bieg ego t ómaczenia przed o onego poety lub prozaika i
znajomo ci przynajmniej niektórych najwa niejszych pisarzy narodu… dano
dalej od maturzysty udatnego t ómaczenia [sic!] swych my li w d u szym
wyk adzie ustnym oraz znajomo ci g ównych epok historyi ojczystego j zyka i
literatury i najznakomitszych pisarzy narodu”15. Egzamin dojrza o ci zdawali
niemal wy cznie Polacy16. Zamierzaj c kontynuowa  nauk  w akademiach

14  Zob. Przepisy dla uczniów w Gimnazjach Królewskich w Poznaniu, Bydgoszczy i Lesznie,
Pozna  1822.

15  A. Karbowiak, Szko a pruska w ziemiach polskich, Lwów 1904, s. 122.
16  Zob. Tabela: Wykaz maturzystów Gimnazjum Marii Magdaleny w latach 1816-1850, w:  J.

Stoi ski, Szkolnictwo rednie w Wielkim Ksi stwie Pozna skim w I po owie XIX wieku (1815-
1850). Ze szczególnym uwzgl dnieniem Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, Pozna  1972,
s. 69-70; tak e: Absolwenci gimnazjum i liceum wi tej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-
1959. Opracowa  Adam Bia ob ocki, Pozna  1995; Zob. L. R gorowicz, Zarys dziejów
Gimnazjum w. Marji Magdaleny w Poznaniu. Na 350-letni jubileusz szko y, Pozna  1923;
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niemieckich, uczniowie musieli zda  trudny egzamin pisemny i ustny
sprawdzaj cy ich wiadomo ci. Oceniano ich wed ug zdatno ci: warunkowej,
bezwarunkowej lub niezdatno ci. W przypadku otrzymania niezdatno ci, ucze
nie móg  ubiega  si  o przyj cie na uniwersytet lub akademi 17.

Najs abiej w WKP rozwija o si  szkolnictwo e skie. Dziewcz ta na
równi z ch opcami uczy y si  w szko ach elementarnych, natomiast nie by o
adnej pa stwowej szko y wy szej dla dziewcz t, istnia y tylko prywatne o

niewielkim do wiadczeniu. Pierwsza taka prywatna szko a dla dziewcz t
powsta a jeszcze zanim zebra  si  Kongres Wiede ski, bo w 1813 r. Szko a ta
liczy a trzy klasy, uczono w niej czterech j zyków: polskiego, niemieckiego,
francuskiego i w oskiego. Prowadzono te  lekcje z rachunków, kaligrafii, nauki
moralno ci, historii, geografii, przyrody, religii, rysunków i malarstwa, a tak e
krawiectwa, szycia czy robienia na drutach. Szko  zamkni to, kiedy jej
kierownik – Jan Samuel Kaulfuss – zosta  dyrektorem pozna skiego gimnazjum.
Podobnych przedmiotów nauczano te  w kilku dzia aj cych szko ach e skich,
które nie utrzyma y si  d ugo. Najwi kszym powodzeniem cieszy a si  szko a
e ska, której patronk  by a ona namiestnika – ksi na Ludwika. Szko a pod jej

imieniem zosta a otwarta dnia 13 stycznia 1830 r.18 Liczy a wówczas 91
uczennic g ównie narodowo ci niemieckiej. Do pa dziernika tego  roku liczba
dziewcz t wzros a do 149. Szko a powsta a z inicjatywy prywatnej i nie
dostawa a od rz du finansowego wsparcia, utrzymywa a si  dzi ki zak adowemu
funduszowi, czesnemu p aconemu przez rodziców uczniów oraz ofiarno ci
ucz cych.

Ze szkolnictwem wi za a si  tak e dzia alno  naukowa. W okresie
zaborów odgrywa a ona bardzo wa n  rol . Zaborcy z oczywistych wzgl dów
ograniczali jej rozwój, ale mimo to nauka by a „wyrazem si y duchowej i
materialnej narodu oraz czynnikiem jej wzmacniania”19. W latach 1815-1830 w
WKP nie by o korzystnych warunków wspomagaj cych prac  badawcz ,
bowiem Pozna  nie posiadaj c w asnego uniwersytetu pozbawiony by  w asnej
kadry naukowej. Autorami publikacji naukowych byli najcz ciej profesorowie
ucz cy w gimnazjach. Dla nauki znaczenie mia a równie  dzia alno
wydawnicza, w tym okresie g ównie Edwarda Raczy skiego. Wielu ludzi nauki

Szko a w. Marii Magdaleny w Poznaniu (Schola ad Sanctam Mariam Magdalenam
Posnaniae) 1302-2002. Red. Grzegorz ukomski, Pozna  2002.

17  Zob. Obwieszczenie tycz ce si  M odzie y Wielkiego Xi stwa Pozna skiego do przysz ej us ugi
kraiowey przysposabia  si  chc cey, wzgl dem przyzwoitego oney e w Szko ach Prowincyi
uzdatnienia do Akademii, Pozna  1816.

18  Szko  t  planowano otworzy  1 pa dziernika 1829 r. jednak z powodu zbyt ma ej liczby
zg osze  nie by o takiej mo liwo ci. Zob. K. Stasierski, Kszta cenie nauczycieli szkó  ludowych
w Wielkim Ksi stwie Pozna skim w latach 1815-1914, Bydgoszcz 1967.

19  B. Suchodolski, Wst p, w: Historia nauki polskiej, t. III: 1795-1862, Wroc aw-Warszawa-
Kraków-Gda sk 1977, s. VII; Zob. M. Bogucka, Kultura – naród – trwanie. Dzieje kultury
polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.
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wywodzi o si  z Wielkopolski, jednak nie dzia ali na jej obszarze, jak Jan i
J drzej niadeccy, Stanis aw Staszic czy te  Onufry Kopczy ski.

Najwybitniejszymi nauczycielami byli w tych latach Józef Franciszek
Królikowski, Józef Kajetan Troja ski, Józef Muczkowski, Jan Motty, Jan
Wilhelm Kassyusz, Kazimierz Buchowski. Prace naukowe pisa  równie
dyrektor gimnazjum pozna skiego Jan Samuel Kaulfuss. Ich publikacje
dotyczy y przewa nie tematyki z zakresu nauk humanistycznych (j zyk polski,
acina) i historii naturalnej. Profesor literatury polskiej w pozna skim gimnazjum

Józef Franciszek Królikowski – zajmowa  si  j zykiem polskim i do 1830 r.
ukaza o si  kilka jego rozpraw, m. in.: O pi kno ci j zyka polskiego pod
wzgl dem dramatycznym i o potrzebie jego doskonalenia (1820 r.), Prozodia
polska, czyli o piewno ci i miarach j zyka polskiego z przyk adami w nutach
muzycznych (1821 r.)20, Proste zasady stylu polskiego rozmaitemi postrze eniami
wzgl dem j zyka, dla u ytku jasno, zwi le, poprawnie, g adko i szczerze po
polsku pisa  chc cych, praktycznie w przyk adach okazane a wzorami
rozmaitego toku i sposobu pisania… dope nione (1826 r.), Wzory estetyczne
poezyi polskiej w pi kno ciach pierwszych mistrzów naszych, z przytoczeniem
teorii wystawione (1826 r.) oraz Rys poetyki wedle przepisów teorii w
szczegó ach z najznakomitszych autorów czerpanej (1828 r.). Kolejnym
wybitnym pedagogiem ucz cym w Poznaniu j zyka polskiego, aciny i greki by
Józef Muczkowski. By  on autorem podr czników szkolnych, m. in. Powie ci ze
Starego i Nowego Testamentu dla u ytku szkó  miejskich i wiejskich (1820 r.)  i
Gramatyka j zyka polskiego (1825 r.)21. Zas u y  si  tak e jako wydawca. W
1827 r. opublikowa Zbiór najcelniejszych i najrzadszych rymotwórców polskich
z wieku XVI i XVII, a w latach 1828-1829 przygotowa  wydanie Poezji Adama
Mickiewicza w pi ciu tomach22. By  on te  autorem wielu prac historycznych,
które powsta y po powstaniu listopadowym i nie w Poznaniu, ale w Krakowie.
J zykiem aci skim za  trudni  si  Józef Kajetan Troja ski, którego dzie em by y
S ownik polsko- aci ski do szkolnego u ycia, w którym oprócz szczególnych
wyrazów, trudniejsze zdania i zwroty cz ciey u ywane mowy polskiey na j zyk
aci ski wy o one (1819 r.) oraz Gramatyka aci ska do potrzeby szkó  polskich

zastosowana (1819 r.).W latach 1828-1829 wyda  on dwie cz ci Zda  do
t umaczenia z polskiego na aci skie. Profesor gimnazjum leszczy skiego Jan
Wilhelm Kassyusz napisa  rozpraw  pod tytu em O wa no ci studiów
klasycznych (1815 r.), a dyrektor pozna skiego gimnazjum by  m. in. autorem

20  Prozodia to dzia  j zykoznawstwa i teorii literatury zajmuj cy si  opisem i sposobami
artystycznymi kszta towania w mowie wi zanej – akcentu, iloczasu i intonacji; Zob.
Encyklopedia Popularna PWN, wydanie 26, Warszawa 1996, s. 690.

21  Oba te dzie a doczeka y si  ponownego wydania: pierwsze w 1831 r. w Poznaniu, a drugie w
1836 r. w Krakowie.

22  Józef Muczkowski by  g ównym wydawc , za  pomys odawc  i inicjatorem by  Józef
ukaszewicz (1799-1873). Pe nomocnikiem wieszcza narodowego w sprawie tego wydawnictwa

w Warszawie by  Joachim Lelewel.
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prac: O pi kno ci j zyka polskiego pod wzgl dem dramatycznym (1820 r.),
Uwagi nad wychowaniem tera niejszym (1823 r.) czy te Rzut oka na o wiecenie
w Polsce w dawniejszych czasach, osobliwie w XIV wieku (1824 r.).

Odmienn  tematyk , bo naukami przyrodniczymi zajmowali si  inni
profesorowie gimnazjum w Poznaniu: Kazimierz Buchowski oraz Jan Motty.
Pierwszy z nich napisa Pocz tki wy szej analizy (1822 r.), a drugi by  autorem
Wst pu do historyi naturalnej (1823  r.).  W  1830  r.  Jan  Motty  wyda  te
wzbogacony ilustracjami pierwszy i zarazem ostatni tom Muzeum historii
naturalnej.

Wymienione dzie a zosta y napisane w szczególno ci dla u ytku
szkolnego. Z innych dziedzin nauki zainteresowaniem cieszy a si  geografia.
Jeszcze zanim na Kongresie Wiede skim zadecydowano o powstaniu WKP, na
zlecenie Edwarda Raczy skiego w latach 1807-1812 zaprojektowana zosta a
Mapa departamentu pozna skiego23. Geografia wi e si  równie  z podró ami,
dlatego do prac naukowych z tej dziedziny zalicza si Dziennik podró y do Turcji
odbytej w roku 1814, w którym Raczy ski opisa  zwiedzane miejscowo ci. Z
zakresu nauk medycznych wybitny lekarz Karol Marcinkowski (1800-1846)
og asza  swoje artyku y w niemieckim pi mie „Sanitats Bericht”.

Drugim obszarem, który dla Polaków w WKP stanowi  jedn  z
najwa niejszych instytucji kulturalnych by  teatr. W tamtym okresie spe nia
kilka istotnych funkcji, dbaj c zw aszcza o podniesienie poziomu kulturalnego
spo ecze stwa. W budynku, w którym odbywa y si  teatralne przedstawienia
spotykali si  ludzie pochodz cy z wszystkich warstw spo ecznych, bogaci i
biedni, wykszta ceni i niewykszta ceni. Spotykali si  w gmachu teatralnym
po czeni czym , co by o ponadstanowe, ponadmaterialne, ponadczasowe,
jednym s owem – patriotyzmem. Wa n  funkcj  jak  spe nia  wówczas teatr –
by o po prostu zaproponowanie ludziom rozrywki, pokazanie jak e ró ni cego
si  od rzeczywistego wiata odgrywanego przez aktorów. Ogl daj cy spektakle
mogli cho  na chwil  zapomnie  o swoim losie, cz sto zupe nie od nich
niezale nego. Teatr stanowi  wi c dla nich jakby „odskoczni ” od realnego stanu
rzeczy, ale by  przede wszystkim „ku ni ” patriotyzmu.

Utworzenie sta ej sceny narodowej w Poznaniu sta o si  celem dzia a
wielu wybitnych osób, w tym Wojciecha Bogus awskiego (1757-1829)24. Nie
przynios y one pomy lnych rezultatów, gdy  w adze pruskie nie sk ania y si  do
realizacji takiej inicjatywy. W Poznaniu istnia  od 1804 r. gmach teatru przy
placu Wilhelmowskim, jednak zarz dzali nim niemieccy przedsi biorcy, którzy
niech tnie udost pniali scen  polskim zespo om teatralnym. W latach 1815-1830
scen  teatraln  w Poznaniu zarz dza o dziewi ciu lub dziesi ciu przedsi biorców

23  Mapa ta nie zosta a wydana.
24  Zob. K. Kurek, Bogus awski w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 2000, nr 3, s. 43-61; Zob.

Pami tnik sceny narodowej w Wielkopolsce do roku 1888. Zebra  i spisa  W. Koryzna, Pozna
1888.
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niemieckich, m. in. Karol Leutner, Juliusz Orion, Karolina Leutner czy Ernest
Vogt25. Ostatni z wymienionych kierowa  pozna sk  scen  od 1828 r. do swej
mierci w 1852 r. Zadaniem niemieckich zarz dców, kieruj cych si  ch ci

zdobycia maj tku by o uatrakcyjnienie wolnego czasu swoim ziomkom
repertuarem pozbawionym polskich przedstawie . Dzia alno  przedsi biorców
niemieckich i w adz pruskich oraz wprowadzenie w 1819 r. cenzury znacznie
utrudni y polskim zespo om zdobycie koncesji na wyst py w stolicy Wielkiego
Ksi stwa Pozna skiego.

Powodem rzadkich wyst pów polskich artystów by y g ównie
zarz dzenia w adz pruskich, które „l ka y si  skutków oddzia ywania sceny
polskiej na spo ecze stwo pozna skie i dlatego ogranicza y je do ostatecznych
granic”26. To jednak nie wszystko. Interes w tym, eby polskie zespo y rzadko
przybywa y do Poznania, a najlepiej wcale, mieli kieruj cy teatrem niemieccy
przedsi biorcy. Pod ich zarz dem wyst py aktorów nie cieszy y si  zbytnim
powodzeniem, a poziom artystyczny przedstawie  by  niski, co prowadzi o do
powa nych k opotów finansowych. Sytuacja materialna niemieckich
kierowników teatru wr cz wymaga a ogranicze  polskich przedstawie . W adze
pruskie nie mog y dopu ci  do „zbyt silnej konkurencji dla sceny niemieckiej,
istniej cej w Poznaniu nie tylko dla uprzyjemnienia tutejszym Niemcom ycia,
ale i dla propagowania w ród Polaków kultury niemieckiej i powolnego ich
niemczenia”27. Repertuar polskich zespo ów by  ograniczany tak e przez prusk
cenzur . Po dopuszczeniu repertuaru przez cenzora i w adze pruskie, kierownicy
polskich zespo ów otrzymywali zezwolenie na wyst py w Poznaniu. Warto
wspomnie , e cenzura dotyczy a nie tylko polskich sztuk, ale tak e niemieckich.
W 1823 r. nie dopuszczono chocia by do wystawienia przez zespó  Karoliny
Leutner sztuki zatytu owanej Szturm Smole ska albo Szlachetny Kozak. W ulotce
informuj cej o tym przedstawieniu znalaz o si  zdanie, które mog o popsu
poprawn  dot d wspó prac  prusko-rosyjsk 28.

Teatr niemiecki charakteryzowa  si  niskim poziomem artystycznym i
niewielkim zainteresowaniem nawet Niemców. Sytuacja finansowa niemieckich
przedsi biorców wr cz zmusza a ich do starania si  o zadowolenie publiczno ci

25  Spis przedsi biorców niemieckich zarz dzaj cych pozna skim teatrem podaj : Z. Grot, Dzieje
sceny polskiej w Poznaniu 1782-1869, Pozna  1950, s. 53-54 (podaje dziewi  nazwisk
przedsi biorców) oraz K. Kurek, Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach
1782-1849, Pozna  2008, s. 108 (podaje dziesi  nazwisk przedsi biorców niemieckich).

26  Z. Grot, Dzieje sceny …, s. 52.
27  Tam e, s. 53.
28  W zdaniu tym oskar ono przodków Aleksandra I o dopuszczenie si  dynastycznego morderstwa.

Ówczesny car Rosji by  przewra liwiony na tre ci wskazuj ce krwawe wydarzenia w historii
dynastii Romanowów, dlatego te  na wystawienie sztuki nie zezwolono. Zob. K. Kucharczyk,
Cenzura pruska w Wielkopolsce…, s. 115-116.
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polskiej29. W teatrze pozna skim nie grano powa nych utworów. Maj c na
wzgl dzie polskich widzów skupiano si  bardziej na sztukach o tematyce
lokalnej czy te  nawi zuj cej do czasów napoleo skich. Przedsi biorcy teatralni
musieli zadowoli  jednak nie tylko Polaków, ale i swoich rodaków. W
repertuarze wyst powa a wi c „przewaga neutralnych a równie mi ych dla obu
narodowo ci dzie  muzycznych, oper, operetek, wodewilów i baletu a bardzo
ma o sztuk o tendencji politycznej. Nie gardzono nawet sztukami o charakterze
cyrkowym, w których obok ludzi ukazywa y si  zwierz ta albo aktorzy w rolach
zwierz cych”30. Taki repertuar zadowala  jedynie osoby nie odczuwaj ce
potrzeby ogl dania powa nych spektakli. Brak wymaga  z ich strony wobec
repertuaru, który powinien by  ambitniejszy, powodowa  obni enie poziomu
artystycznego pozna skiego teatru. O tym wiadczy y wyst py akrobatów,
onglerów, magików czy atletów. Cieszyli si  oni powodzeniem i

zainteresowaniem publiczno ci, jednak z prawdziwym teatrem nie mieli nic
wspólnego.

Na przyczyny zniech cenia widzów do teatru niemieckiego z o y y si :
le dobrany repertuar, nieprofesjonalna i s aba gra niemieckich aktorów, a przede

wszystkim niewielka ilo  spektakli polskich. W takiej sytuacji nikogo nie
powinien dziwi  fakt, e polscy obywatele WKP wyczekiwali z ut sknieniem
przyjazdów polskich zespo ów teatralnych z Warszawy czy Krakowa i ich
go cinnych wyst pów. Zespo y teatralne z wymienionych miast oraz trupy
w drowne mog y ubiega  si  o wyst py w Poznaniu jedynie przez kilkana cie
dni w roku, na prze omie czerwca i lipca, kiedy to odbywa y si  kontrakty, czyli
jarmarki wi toja skie31. Zespo y teatralne chc c wówczas wyst powa  w
Poznaniu musia y uzyska  koncesj . Nie by o to atwe zadanie, gdy  w adze
pruskie utrudnia y uzyskanie takiego zezwolenia. Polskim grupom teatralnym
niech tni byli niemieccy przedsi biorcy, którzy dysponuj c gmachem
pozna skiego teatru cz sto pobierali wygórowane op aty od przedsi biorców
polskich. Zdawali sobie spraw  z faktu, e nie maj  szans w konkurencji z gr
polskich aktorów w czasie trwania kontraktów. W ko cu przyjazd aktorów z
Warszawy i Krakowa utrudnia a wspomniana ju  dzia alno  cenzorów. Autorem
restrykcyjnych przepisów by  ówczesny minister spraw wewn trznych i policji

29  Rz d pruski w omawianych latach s abo popiera  finansowo swoich przedsi biorców w
pozna skim teatrze, by  mo e dlatego tak cz sto si  oni zmieniali. Zob. B. Grze , J. Koz owski,
A. Kramski, Niemcy w Pozna skiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920. Red. Lech
Trzeciakowski, Pozna  1976.

30  Z. Grot, Dzieje sceny polskiej…, s. 54.
31  Na kontraktach zwanych te  jarmarkami wi toja skimi odbywaj cych si  w okre lonym czasie

zawierano ró nego rodzaju umowy: o prac , o kupno czy o sprzeda . By  to jednak te
doskona y okres na ró ne rozrywki, jak pikniki, wy cigi konne. Ludzie mieli sposobno
zaprezentowania swoich zdolno ci szerszej publiczno , czerpi c z tego na dodatek zyski, jak
brzuchomówcy czy malarze miniatur. Takie jarmarki by y wietn  okazj  na wyst py polskich
grup teatralnych, które ci ga y liczn  publiczno , st sknion  za dobr  gr  aktorsk .
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Friedrich von Schuckmann (1755-1834), który ba  si  antyniemieckich
rozruchów, dlatego „osobi cie wnika  w ka d  kwesti , która mog a je wywo a .
Widowiska polskie wydawa y mu si  szczególnie niebezpieczne i st d owo
zainteresowanie, które im stale po wi ca . Nie ufaj c ani namiestnikowi, ani
naczelnemu prezesowi Zerboniemu, ani nawet urz dnikom regencji pozna skiej,
skrz tnie zbiera  informacje od ró nych pok tnych donosicieli …”32. Arty ci
polscy chc c wyst powa  w Poznaniu mogli liczy  na wsparcie i
wstawiennictwo ksi cia namiestnika Antoniego Radziwi a. Nie zawsze jednak
preferowa  on wyst py swoich rodaków. Zdarza o si , e popiera  artystów
niemieckich kosztem wyst pów polskich. Kierowa  si  wi c swoimi
upodobaniami, popiera  tych, którzy wed ug niego prezentowali wy szy poziom
artystyczny. W omawianych latach dokona  jednak wielu stara , aby polskie
zespo y uzyska y zezwolenie na wyst py w stolicy WKP.

Nie popar  jednak pro by Wojciecha Bogus awskiego, który zwróci  si
do niego pod koniec 1815 r. o pomoc w uzyskaniu zezwolenia na urz dzenie
wyst pie  o charakterze narodowym w kilku miastach WKP, a szczególnie w
Poznaniu. Ograniczy  si  tylko do wystosowania pisma do króla, jednak sprawy
nie popar  odpowiednio mocno. Nie uda o si  te  zdoby  zezwolenia na wyst py
– mimo wsparcia namiestnika – w 1819 r. Ignacemu Tomaszowi
Jaroszewskiemu. Z kolei uda o si  doprowadzi  do pozytywnego ko ca spraw
przedsi biorcy teatralnego Jana Milewskiego, który go ci  w Poznaniu w
1815 r.33. W adze pruskie wycofa y jego koncesj  w 1818 r. Zwróci  si  on wtedy
pismem do ksi cia datowanym 17 czerwca prosz c o wstawiennictwo i
zezwolenia na wyst py podczas targów wi toja skich. Interwencja Antoniego
Radziwi a okaza a si  skuteczna, Jan Milewski otrzyma  zezwolenie na pobyt w
Poznaniu i gr  do po owy lipca. Jego zespó  zagra  wtedy takie sztuki, jak:
o nierz czarnoksi nik (opera), Kazimierz Wielki (tragedia), Barbara

Radziwi ówna (tragedia). Tytu y tragedii nawi zywa y do historii Polski, do
czasów jej wielko ci, kiedy liczy a si  na arenie mi dzynarodowej. Zespó  Jana
Milewskiego mo e nie prezentowa  tak wysokiego poziomu artystycznego jak
aktorzy Wojciecha Bogus awskiego, ale cieszy  si  powodzeniem. Najwi ksz
zas ug  tego polskiego przedsi biorcy teatralnego by o to, i  „znalaz szy si  w
Wielkopolsce w momencie prze omowym w jej dziejach, kiedy straszna
katastrofa polityczna raz jeszcze spycha a j  w jarzmo pruskie, umia  ze sceny

32  Z. Grot, Dzieje sceny polskiej…,  s.  64;  Zob.  ten e, Namiestnik A. Radziwi  a teatr polski w
Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania”, 1932, nr 4, s. 426-436; ten e, Dzieje  sceny  polskiej  w
Poznaniu 1782-1869, Pozna  1950.

33  Przebywa  wówczas w Poznaniu od 28 sierpnia 1815 r. do prze omu marca i kwietnia roku
nast pnego. Jego zespó  wyst pi  tak e m. in. w Gnie nie. Zaprezentowane sztuki, to m.in.
Gadu a nad gadu ami (komedia), Ksi  Radziwi  (panegiryczna drama), Piotr Wielki
(tragedia).
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podnosi  duch narodowego w spo ecze stwie polskim”34. Doceni  nale y
równie  jego wytrwa  walk  z niemieckimi przedsi biorcami.

Ksi  namiestnik Antoni Radziwi  przyczyni  si  równie  do wyst pów
w Poznaniu zespo ów aktorskich z Warszawy i Krakowa. Nie sprawi o mu
problemu uzyskanie w 1817 r. koncesji dla kierownika sceny warszawskiej –
trzykrotnie goszcz cego w Poznaniu – Ludwika Osi skiego (1775-1838).
Regencja bez zw oki zgodzi a na przyjazd i wyst py warszawskich aktorów.
Powodem braku oporu by  fakt, i  niemiecki przedsi biorca teatralny w tym
samym okresie szykowa  si  do wyjazdu w a nie na wyst py do Warszawy.
Mo na by rzec, e nast pi a swoista wymiana. Warszawski zespó  zagra
dwana cie przedstawie . Wyst py by y dla publiczno ci bardzo atrakcyjne, a
kierownikowi grupy przynios y znaczne zyski. Aktorzy zagrali sztuki, których
dot d jeszcze nie wystawiano, jak m.in. wi toszek oraz Lekarz mimo woli
(komedie), Otello (tragedia). Na pozna skiej scenie zaprezentowano po raz
pierwszy sztuk  (tragedi ) zwi zan  z tym miastem, mianowicie Ludgard .
Spektakl ten mieszka cy miasta przyj li ciep o i entuzjastycznie, co stanowi o
„nie tylko ho d, z o ony pami ci ksi cia, który Poznaniowi da  podstawy jego
pó niejszej wielko ci oraz jego nieszcz liwej ma onki, ale i narodowej
twórczo ci polskiej, której sztuka by a udanym owocem, i pi knej grze artystów
polskich, wtedy najpierwszych w kraju”35. Powtórzenia tej sztuki domaga a si
pozna ska publiczno  od zespo u Jana Milewskiego w 1818 r.

Niewiele brakowa o, aby w 1819 r. polskie przedstawienia zosta y
ca kowicie odwo ane. Minister spraw wewn trznych Friedrich von Schuckmann
reaguj c na skarg  Karoliny Leutner – wówczas kierowniczki teatru w Poznaniu
– cofn  koncesj  przedsi biorcy teatralnemu z Warszawy. Do zmiany tej decyzji
stara a si  przekona  urz dnika niemieckiego regencja pozna ska i naczelny
prezes Józef di Sposetti Zerboni. Namiestnik Antoni Radziwi  osobi cie
interweniowa  u niemieckiego ministra. Dzi ki temu uda o si  zdoby  jego
zezwolenie na polskie wyst py teatralne w okresie od 18 czerwca do 6 lipca. W
tym roku Wojciech Bogus awski po raz ostatni przebywa  w Poznaniu. Aktorzy
od 19 czerwca do 8 lipca zaprezentowali trzyna cie spektakli36, na które z o y o
si  dziewi tna cie utworów dramatycznych, m.in.: Grymasy m odej ony
(komedia), Kto si  kocha, ten si  k óci (komedia), Cyd (tragedia), Horacjusze
(tragedia), Ludgarda (tragedia), Templariusze (tragedia)37. W ostatnim dniu
wyst pów – 8 lipca – przedstawili na deskach teatru komedi Pustoty
hiszpa skie. Dochód, jaki wtedy uzyskano przekazano na cel charytatywny.
Spektakle zagrane przez zespó  Ludwika Osi skiego cieszy y si  – mimo drogich

34  Z. Grot, Dzieje sceny polskiej…, s. 62.
35  Tam e, s. 63.
36  Zdzis aw Grot podaje, e widowisk by o dwna cie. Zob. Dzieje sceny polskiej…, s. 68.
37  Warto doda , e splendoru polskim spektaklom doda a obecno  na sali pierwszego dnia

wyst pów (19 czerwiec) nast pcy tronu Prus.
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biletów – du ym zainteresowaniem i powodzeniem. Wiele emocji wzbudza y
role grane przez ojca teatru narodowego – Wojciecha Bogus awskiego. Aktorzy z
Warszawy ponownie pod kierownictwem Bonawentury Kudlicza (1780-1848)
przybyli do stolicy WKP – tym razem bez Wojciecha Bogus awskiego – w roku
nast pnym. Kolejny raz zachwycili widzów gr  na wysokim poziomie. Wyst py
dawano codziennie od 21 czerwca do 5 lipca 1824 r., które podobnie, jak w roku
poprzednim cieszy y si  powodzeniem, a aktorzy zostali przyj ci bardzo
yczliwie. Zespó  teatru narodowego z Warszawy nie przyby  ju  do Poznania.

W roku nast pnym dominowa y spektakle niemieckie oraz przedstawienia
niemiecko-francuskiego „towarzystwa dramatycznego Pana Couriol”, które
odby y si  w maju. Entuzjastycznie przyj ci zostali tancerze baletu z Warszawy,
których umiej tno ci mieszka cy Poznania podziwiali od 24 lipca do 14 sierpnia.
Wyst powali oni przed lub po przedstawieniach granych przez zespó  niemiecko-
francuski.

W stolicy WKP go ci  równie  zespó  z Krakowa, kierowany przez
Kazimierza Skibi skiego (1786-1858) b d cego jednocze nie aktorem
komicznym, piewakiem i re yserem. Jego zespó  przyby  do Poznania w 1822 r.
Kierownik zespo u prowadzi  negocjacje z Karolin  Leutner, której celem by o
„niedopuszczenie wszelkimi dost pnymi metodami do uzyskania przez polskie
zespo y zgody na wyst py”38. Niemka postanowi a zgodzi  si  na wyst py
polskie, ale nie za darmo. Jak wspomina  Kazimierz Skibi ski: „zaproponowa a
tysi c talarów, lecz ja sam uwa am, ze to za wysoki numer. B dziemy si
targowa . Jak obuchem zosta em og uszony. … Przyst pili my do targu. Stan o
na tym, e zap ac  za dziesi  przedstawie 39 750  talarów,  i  to  z  góry”40. T
wysok  kwot  pomóg  kierownikowi z Krakowa zebra  redaktor „Gazety
Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego” Idzi Stefan Raabski (1778-1847). Arty ci
zespo u krakowskiego przyjechali do Poznania 23 sierpnia 1822 r. Cieszyli
publiczno  swoj  gr  od 31 sierpnia do 13 wrze nia. Wyst py i próby
obserwowa  ksi  namiestnik Antonii Radziwi , który wspiera  aktorów.
Interweniowa  u w adz, aby zezwoli y na ustalenie takich cen biletów, które
zrekompensowa yby straty poniesione na rzecz Karoliny Leutner. Aktorzy
zaprezentowali na pozna skiej scenie m.in. opery: Jan  z  Pary a,  Krakowiacy  i
Górale41, Tankred. Niew tpliwie najbardziej zapami tana zosta a opera

38  K. Kurek, Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1849, Pozna  2008,
s. 129.

39  Zdzis aw Grot (1903-1984) podawa , e Karolina Leutner odst pi a scen  polskim aktorom na
dziewi  przedstawie . Zob. Dziesi  wieków Poznania, t. II: Kultura umys owa, literatura i
teatr. Red. Kazimierz Malinowski, Pozna -Warszawa 1956.

40  K. Skibi ski, Pami tnik aktora, w: Wspomnienia aktorów (1800-1925), t. I. Opracowanie
Stanis awa D browskiego i Ryszarda Górskiego, Warszawa 1963, s. 92. Zob. Z. Raszewski,
Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990.

41  Kiedy minister spraw wewn trznych dowiedzia  si  o wystawieniu tej opery kategorycznie
zabroni  wystawia  ponownie tej sztuki.
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Ko ciuszko nad Sekwan wystawiona 8 wrze nia, ukazuj ca ycie bohatera
narodowego na emigracji. Wywo a a ona wiele emocji, zainteresowanie tak du e,
e dla wielu widzów zabrak o biletów i miejsc w teatrze. W swoim pami tniku

Kazimierz Skibi ski zapisa : „na wszystkie widowiska teatr by  zape niony, ale
gdym da »Ko ciuszk  nad Sekwan «, mas  osób, nie dostawszy miejsca,
musia o wróci  do domu”42.

Sukces aktorów by  z pewno ci  „wyrazem patriotycznych uczu
publiczno ci”43. Zespó  Kazimierza Skibi skiego wyst pi  w Poznaniu jeszcze w
1826 r.

W nast pnych latach wizyty polskich zespo ów teatralnych w adze
pruskie uzna y za niebezpieczne i zbyteczne. Zmieni a si  osoba pe ni ca funkcj
naczelnego prezesa. Zosta  nim Johann Friedrich Theodor Baumann, nieskory do
popierania polskich inicjatyw kulturalnych i wspó pracy z namiestnikiem WKP.
O zezwolenie na wyst py w Poznaniu stara  si  w 1829 r. Jan Nepomucen
Kami ski (1777-1855), który we Lwowie kierowa  polskim zespo em teatralnym.
Z pewno ci  liczy  na pomoc i wsparcie ksi cia Antoniego Radziwi a, lecz ten z
kolei nie zaanga owa  si  w t  spraw . Powiadomi  tylko ówczesnego
naczelnego prezesa o pro bie lwowskiego kierownika teatru, natomiast Janowi
Nepomucenowi Kami skiemu odpisa , e tak daleka podró  mo e by
nieop acalna, gdy  nie wiadomo czy wyst py jego zespo u przynios
odpowiednie zyski. Po bezpo rednim kontakcie z naczelnym prezesem dyrektor
teatru polskiego ze Lwowa otrzyma  zezwolenie na przyjazd do Poznania, jednak
nie skorzysta  z niego i nie pojawi  si  w stolicy WKP.

Teatr by  wa n  dla Polaków z wszystkich ziem polskich instytucj
kulturaln . Utwory, z których sk ada  si  repertuar cz sto nawi zywa y do
historii narodu, co wzmacnia o uczucia patriotyczne zniewolonych obywateli
polskich. Doceni  nale y z pewno ci  dzia alno  kierowników zespo ów
teatralnych z Warszawy i Krakowa, którzy sami byli aktorami oraz pomoc
namiestnika Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego. Dzi ki nim publiczno  mog a
podziwia  gr  aktorów tej miary, co Józefa Wiktoria Franciszka Ledóchowska
(1781-1849), Alojzy ó kowski (1777-1822), Józefa Skibi ska z Piotrowskich
(1794-1834) czy Marcin Stanis aw Szymanowski (1775-1830). Dwie
wymienione na ko cu osoby by y aktorami i wybitnymi piewakami
pochodz cymi z Wielkopolski.

Polscy mieszka cy Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego w omawianym
okresie musieli zmaga  si  z wieloma trudno ciami. W zaborze pruskim yli w
trudniejszych warunkach ni  ich rodacy w pozosta ych zaborach. Nie istnia a w
Poznaniu sta a narodowa scena teatralna, o któr  bezskutecznie zabiegano.
Utrudnia o to systematyczniejszy kontakt z j zykiem i artystami polskimi, którzy

42  K. Skibi ski, Pami tnik aktora,…, s. 94.
43  Z. Grot, Dzieje sceny polskiej…, s. 77.
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przybywali do stolicy pruskiej prowincji go cinnie. W adze pruskie realizowa y
oczywi cie swój cel w tworzeniu przeszkód polskim trupom teatralnym,
propagowa y sztuk  i j zyk niemiecki. Omawiane lata by y okresem liberalnym,
w którym w miar  przestrzegano postanowie  Kongresu Wiede skiego. Mimo
pozornego braku germanizacji, ona jednak istnia a. Urz dnicy pruscy zarówno w
Berlinie jak i w Poznaniu wykazywali si  czujno ci  na wszelkie objawy polskiej
narodowo ci.

W podobnej sytuacji znajdowa  si  teatr i szkolnictwo. Brakowa o te
odpowiedniego instytutu, a zw aszcza uniwersytetu, dzi ki któremu Polacy
mogliby prowadzi  badania naukowe. M odzie  polska chc c kontynuowa
nauk  musia a wyje d a  na uczelnie niemieckie, a nie ka dego by o na to sta .
Nie uczy a si  w nich w j zyku polskim i historii swojego narodu. Wybitne
jednostki – jak Edward Raczy ski czy Tytus Dzia y ski – wiedz  zdobyt  za
granic  potrafi y jednak wykorzysta  w s u bie ojczy nie. W szko ach
podstawowych uczono przedmiotów na przemian po polsku i po niemiecku, ale
po 1825 r. próbowano zdominowa  szkolnictwo j zykiem niemieckim.





Henryk Kocój

SYLWETKA I POGL DY JACKA JEZIERSKIEGO W WIETLE JEGO
MÓW SEJMOWYCH, PISM I PROJEKTÓW Z OKRESU SEJMU

WIELKIEGO

Zadaniem niniejszej rozprawki jest zwrócenie uwagi na sylwetk  Jacka
Jezierskiego, jednego z najpopularniejszych publicystów czasów Sejmu
Wielkiego oraz przedstawienie pogl dów i dzia alno ci tego najbardziej
obrotnego przedsi biorcy, jaki y  i dzia a  w czasach panowania Stanis awa
Augusta Poniatowskiego.

Posta  i dzia alno  Jacka Jezierskiego pod wieloma wzgl dami bardzo
ciekawa i oryginalna nie zosta a dotychczas wyczerpuj co uwzgl dniona w
polskiej literaturze historycznej. Stosunkowo najwi cej uwagi po wi ci  jej
Tadeusz Korzon w Wewn trznych dziejach Polski za Stanis awa Augusta.
Uczony ten wydoby  na wiat o dzienne szereg jego nowatorskich pomys ów i
pogl dów oraz podda  je krytyce, zw aszcza w kwestii podatkowej. Pewne dane
o Jacku Jezierskim, a zw aszcza o jego stosunku do wa niejszych problemów
sejmu mo emy znale  w bardzo warto ciowej rozprawce Romana Pilata O
literaturze politycznej Sejmu Wielkiego. Równie  inni historycy i pami tnikarze
jak Walerian Kalinka, Józef Ignacy Kraszewski, J drzej Kitowicz o Jezierskim
pisz  ma o, a za jego stosunek wobec ko cio a ustosunkowali si  bardzo
nieprzychylnie.

Ogólnie stwierdzi  nale y, e spu cizna po Jacku Jezierskim pozosta a
bardzo bogata. Przede wszystkim pozostawi  on po sobie olbrzymi  ilo  mów
sejmowych, rozmaitych projektów i broszur politycznych, które w pewnym
stopniu odtworzy  mog  jego d enia i pogl dy.

W niniejszej rozprawce pragn  skrótowo omówi  system ekonomiczny
pogl dów Jacka Jezierskiego, zarysowuj c  si  u niego koncepcj  rynku
wewn trznego oraz ustosunkowanie si  do wa niejszych problemów
poruszanych podczas obrad Sejmu Czteroletniego.

Oczywi cie zwróc  uwag  nie na wszystkie jego pogl dy, ale raczej na to
co w jego postulatach i daniach jest typowe i oryginalne i co odró nia go od
innych dzia aczy epoki czy pos ów sejmowych.

Je eli chodzi o czasokres jego dzia alno ci, to przedstawiam tylko w ski
jej urywek, a mianowicie zajm  si  dzia alno ci  w latach Sejmu Wielkiego,
gdy  do tego okresu dysponuj  stosunkowo najszersz  baz  ród ow . Zdaj
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sobie w pe ni spraw , e luka, jaka powstanie na skutek braku omówienia
dzia a1no ci praktycznej Jacka Jezierskiego jest jedn  z ujemnych stron
niniejszej rozprawki, gdy  zachodzi  b dzie trudno  porównania tego co
Jezierski mówi  o swoich przedsi biorstwach i ich wydajno ci z faktycznym ich
stanem. S absz  stron  tej rozprawki jest równie  pomini cie tego, jak
wspó cze ni ustosunkowali si  do jego projektów i poczyna  w dziedzinie
przemys owej.

Nim przejd  do w a ciwego tematu chcia bym powiedzie  par  s ów o
yciorysie Jacka Jezierskiego. Otó  urodzi  si  on w 1722 r. na Podlasiu.

Otrzymawszy staranne wychowanie przeszed  po kolei wszystkie ziemskie
urz dy swojej rodzinnej ziemi i pos owa  na wszystkie sejmy. B d c skarbnikiem
ziemi ukowskiej pierwszy raz by  pos em województwa lubelskiego. Na sejmie
konwokacyjnym w 1764 r. ju  wtedy by  znany jako doskona y mówca, a mowy
jego niejednokrotnie ukazywa y si  drukiem w latach 1773 do 1775. Zasiada  w
delegacji sejmu skonfederowanego pod lask  Poni skiego. Na Sejmie
Czteroletnim Jezierski bardzo czynnie wyst powa  z rozmaitymi projektami,
drukowa  broszury i mowy, w których podnosi  naj ywotniejsze kwestie jakimi
interesowa a si  ówczesna opinia publiczna. Po upadku Rzeczypospolitej
Jezierski odsun  si  zupe nie od ycia publicznego i zaj  si  wy cznie
rolnictwem. Oprócz w asnych rozleg ych maj tno ci trzyma  jeszcze w zastawie
od Bieli skiego dobra otwockie i rozwija  za o one dawniej fabryki, do których,
gdy rz d ówczesny austriacki zes a  osobn  komisj  dla ich wyegzaminowania,
ta uzna a je za tak doskonale urz dzone, e cesarz Franciszek II nagradzaj c te
usi owania przys a  dla niego i ca ej jego rodzimy dyplom na tytu  hrabiego.
Jezierski zawsze czynny i dla kraju u yteczny umar  w Otwocku 1805 r. maj c
84 lata.

Po tym pobie nym omówieniu yciorysu przejd  do przedstawienia
wa niejszych problemów poruszanych przez Jacka Jezierskiego. Ju  na wst pie
chcia bym zaznaczy , e pod wieloma wzgl dami ró ni  si  on od klasy, z której
si  wywodzi . Przede wszystkim nale a  do tych ludzi, których nie interesowa o
tylko w asno podwórko, ale posiada  szerokie horyzonty, gdy  w kr gu jego
zainteresowa  znalaz y si  ró norodne problemy. Zajmowa  si  zw aszcza
po o eniem ekonomicznym w asnego narodu i od tego czynnika uzale nia
wszelkie wysi ki i próby zmierzaj ce do uzdrowienia sytuacji Rzeczypospolitej
w dziedzinie ustrojowo-prawnej, traktuj c je jako czynniki wtórne. Jezierski
nale a  do jednych z pierwszych pomi dzy tej szlachty, która zacz a si
zajmowa  handlem i przemys em. Jest on jednym z tych, którzy przewidzieli
kryzys warstwy szlacheckiej i szuka a z niego wyj cia by b d c feuda em
przekszta ci  si  w kapitalist .

Charakteryzuj c ogólnie dzia alno  Jezierskiego musimy stwierdzi , e
by  cz owiekiem zdolnym, pomys owym, zapobiegliwym i gospodarnym, który
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w a nie dzi ki tym cechom dorobi  si  ogromnego maj tku. Jakkolwiek byli tacy
co mu zarzucali, e nie przebiera  w rodkach zmierzaj cych do wzbogacenia si ,

Tak wi c wspó czesny mu ksi dz J drzej Kitowicz nieprzychylnie do
niego nastawiony za jego postaw  i pogl dy wobec duchowie stwa utrzymuje w
swych pami tnikach, e Jezierski dorobi  si  dzi ki udzia owi w sejmie
porozbiorowym otrzymuj c za to pewne dobra oraz e przez ró ne spekulacje
doszed  do rozleg ej fortuny. To jednak pewne, e kupiwszy sobie rozleg e
zaro la za o y  miasto Jeziory i rzemie lnikami obsadzi  pewne tereny, podsusza
i pozak ada  szereg nowych wsi. We wsiach tych zak ada  zazwyczaj fabryki. I
tak we wsi Miedzie y w powiecie opoczy skim za o y  fabryk  elazn , z
piecem wielkim i dwiema frymarkami (fryszarkami), we wsi Male cy tak samo
wystawi  fabryk  narz dzi elaznych i stali, we wsi Sobienicach o cztery mile od
Warszawy za o y  fabryk  kos, które dotychczas sprowadzano z Karyntii i przez
to wyp ywa o z kraju dwa i pó  miliona z otych. We wsi Gr benica za o y
fabryk  fajansu, której wyroby mia y by  doskonalsze od angielskich. Od 1780 r.
prowadzi  warzelni  soli w Solcy w powiecie czyckim. T  ostatni  wie
kupiwszy od Kolegiaty czyckiej doskonale rozbudowa , wprowadzi  solarzy i
rozpocz  pomy lne warzenie soli. Warzelnia by a powszechnie chwalona i
przetrwa a a  do 1795 r. W Warszawie za  nabywszy w 1776 r. pusty plac nad
Wis  wystawi  tam azienki do k pieli i nazwa  je kasztela skimi. Widzimy
wi c, e Jacek Jezierski prowadzi  bardzo rozleg  dzia alno  i trafnie Tadeusz
Korzon przyznaje mu pierwsze miejsce spo ród wszystkich dzia aczy tej epoki
na polu przemys owym.

Obecnie po tych wst pnych uwagach przejd  do analizy g ównych
za o e  w polityce ekonomicznej Jacka Jezierskiego.

Oceniaj c je, zaczn  od omówienia jego zapatrywa  na sprawy
ekonomiczne, gdy  wydaje mi si , i  by  on znacznie lepszym ekonomist  ni
politykiem, czy publicyst . Przede wszystkim zajmowa  si  problem podniesienia
dobrobytu krajowego przez rozs dne urz dzenie stosunków handlowych i
przemys owych. Swój punkt widzenia na te sprawy sprecyzowa  w przedmowie
do znanej broszury Komara o obje dzie rzek wydanej w roku 1791. We
wspomnianym wst pie Jezierski napisa : „Rz d czyli gospodarstwo wewn trzne
najwi ksz  kraju nazywam szcz liwo ci  jako to handel a do niego sp aw rzek
usposobiony, fabryki wychód z kraju milionów tamuj ce, urz dzenie ydów i
innej wiary pró niaków”. W dalszym ci gu wst pu znajdujemy znamienne
sformu owanie, które cytuj : „Za  form  rz du politycznego mam na pó niejsz
potrzeb , bo kiedy jest czem, atwiej rz dzi  si  daje”. Jak z tego cytatu wynika
kryje si  tu niezmiernie ciekawa my l wysuni ta pod adresem sejmuj cych
stanów i spo ecze stwa, e w chwili ówczesnej rzecz  najistotniejsz  by oby
zaj  si  gospodark  i zapewni  ród a dochodu, a dopiero pó niej przyst pi  do
omawiania spraw drugorz dnych, to jest zdaniem Jezierskiego typu i formy
rz du czy ustroju.
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Ju  cho by z tego cytatu widzimy, e czynnik ekonomiczny warunkuj cy
wszystkie inne wyst puje u niego bardzo silnie. My l ta b dzie si  przewija a we
wszystkich jego pracach, wypowiedziach sejmowych i pozwoli mu na lepsze od
innych zrozumienie ca okszta tu i istoty wielu zagadnie . Prognozy Jezierskiego
dotycz ce spraw ekonomicznych wybiegaj  niejednokrotnie bardzo daleko.
Przewidywa , e Polska nie mo e by  nadal krajem czysto rolniczym bo nie
wytrzyma konkurencji w eksporcie zbo a ze strony Ameryki, która w
najbli szym czasie zaleje swym zbo em kraje europejskie. St d te  wed ug niego
nale y bardzo powa nie pomy le  o za o eniu fabryk, które nie tylko sprawi  e
nie b dzie trzeba sprowadza  wszystkiego z zagranicy, ale daj c zatrudnienie
tysi com obywateli spowoduj , e zniknie konieczno  eksportu zbo a za
granic , gdy  zbo e to b d  konsumowali robotnicy fabryczni, a tym samym
nast pi wzmo ony obrót towarowy i pieni ny.

Nasz bohater wyst puje tutaj jako ideolog wymiany rodzimych towarów
w obr bie w asnego pa stwa, jako propagator rynku wewn trznego,
wzmacniaj cego bogactwo narodowe. Powo uj c si  na przyk ad pa stw obcych
g ównie Prus, Austrii i Francji domaga si  udzia u pa stwa przy zak adaniu
fabryk. Pomoc pa stwa dla kapitalistów winna by  wed ug niego wszechstronna.
Pa stwo winno interesowa  si  nie tylko fabrykami, ale powinno premiowa
fabrykantów za nowe wynalazki, a tak e ograniczy  eksport surowca i na o y
c o na towary zagraniczne i w adnym wypadku nie sprowadza  do kraju tych
wyrobów, które wytwarza si  w Rzeczypospolitej.

Przewiduje, e te zarz dzenia spowoduj , e z zagranicy nap ywa  b d
przybywa  do Polski obcy kapitali ci. Istotnie te przypuszczenia znalaz y pewne
potwierdzenie w praktyce, a w korespondencji Stanis awa Augusta
Poniatowskiego do Augustyna Debolego znajdujemy pewne wzmianki o tym, e
kilku kapitalistów zagranicznych przebywaj cych czasowo w Rzeczypospolitej
na wiadomo  o zapad ym prawie o miastach postanowi o osiedli  si  w tym
kraju na stale. Tak e z doniesie  Feliksa Oraczewskieyo z Pary a mia o wynika ,
e pewni kapitali ci francuscy tak e wyrazili ch  osiedlania si  na stale w

Polsce.
Jezierski uwa a, e Polacy w dziedzinie zak adania fabryk winni wiele

si  uczy  z przyk adu innych pa stw europejskich i stamt d przeszczepia
wszelkie nowoczesne wzory. Winni oni tam je dzi  nie na pró no, ale wszystko
obserwowa , uczy  si  i sta  si  po ytecznymi dla kraju. Bardzo zabiega o to by
pa stwo zacz o prowadzi  jak  jednolit  polityk  celn . W broszurce Wszyscy
b dz  napisa  „Nale y krajowemu rz dowi my le  o tym aby elazo, stal, w
kraju przerabia  kaza , a przerobionym obcym naczyniom wchód wy szym c em
zatrudnia ”.

Stanowczo wypowiada si  i postuluje wielokrotnie by wprowadzi  zakaz
wprowadzenia do kraju na przedmioty zbytku. W tej kwestii jest ma o
konsekwentny, przecie  zdawa  sobie spraw , e w a nie szlachta wprowadza
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owe towary zbytku i miliony na nie wydaje. W tym wypadku nie zdobywa si
niestety i nie chce si  zdoby  na ostre oskar enie pod adresem warstwy
szlacheckiej.

Bardzo ywo zajmuje si  zagadnieniem przemys u zbrojeniowego,
oczywi cie w gr  wchodzi tu nie tyle fakt, e sam produkowa  te wyroby, ale
d no  by Polska uniezale ni a si  od zagranicy. Podkre la, e ka de pa stwo
otaczaj ce nasz kraj posiada odpowiednie fabryki wytwarzaj ce sprz t
wojskowy. Radzi wi c politykom polskim i  za tym wzorem, gdy  jak s usznie
wielokrotnie wskazuje o ile Rzeczpospolita w praktyce industrializacyjnej nie
pójdzie za ich przyk adem to stanie si  upem swoich s siadów. Przyk adowo
podaje, e uzbrojenie trzydziestu tysi cy wojska kosztowa  ma przesz o trzy
miliony, a pieni dzy tych nie ma. Ponadto wskazuje na to, e produkcja
zbrojeniowa idzie w ó wim tempie i za wszelk  cen  nale y nie zwleka  ale
natychmiast zwi kszy  jej rozmiary przez za o enie nowych fabryk, którymi
winna si  zaj  komisja wojskowa i skarbowa. I tu jak wsz dzie u Jezierskiego
kryje si  pewna przesada wyp ywaj ca by  mo e z gorliwo ci, na przyk ad
twierdzi wbrew faktom e Polska ma lepsze elazo od szwedzkiego. Stale tak e
dostrzegamy u niego pewne wyolbrzymienie w asnej roli. Przedstawia siebie
jako kapitalist , z którym pa stwo powinno nawi za  umow , a w zasadzie w
chwili, gdy wa y y si  losy Rzeczpospolitej ca a produkcja jego przedsi biorstw
ani w paru procentach nie zaspakaja a olbrzymich zapotrzebowa  na bro . St d
te  musiano szuka  broni za granic .

Na centralnym miejscu u Jacka Jezierskiego, obok sprawy stali,
wyst puje problem soli. Ostro pot pia fakt, e na zakup soli w Austrii musi si
wydawa  corocznie siedem milionów. Szczególnie bolesnym jest to, e pieni dze
te dostaj  si  do Austrii bez powrotu, poniewa  pa stwo to prawie niczego z
Polski nie potrzebuje i niczego nie importuje. Jest on zdania, e nale y sól
kopaln  zast pi  przez rodzim  sól warzon . W mowach swoich walczy
niejednokrotnie o spopularyzowanie tego gatunku soli podkre la, e jest ona
równie dobra jak kopalna, a g ówn  jej zalet  jest stosunkowo niska cena, gdy
jest prawie dziesi ciokrotnie ta sza od soli kopalnej. Starym zwyczajem
powo uje si  na przyk ad krajów zachodniej Europy, a zw aszcza Hiszpanii i
Francji, które spo ywaj  sól warzon . W sprawie soli Jezierski tak e znacznie
przesadza , jak to trafnie wykaza  Ryszard Rybarski w swej pracy o skarbowo ci
w czasie rozbiorów, gdy  jego i inne solanki nie mog y pokry  zapotrzebowania
ca ego pa stwa. Jednak e i t  pewn  przesad  mo na mu wybaczy  w imi  tego,
e walczy  o zdrowe cele, o rozszerzenie wymiany wewn trz kraju rodzimymi

towarami.
Jest rzecz  charakterystyczn , e Jezierski, cho  stale popularyzowa

swoje my li by  g boko przekonany o ich s uszno ci dlatego nie chcia  ich
nikomu narzuca , ale zamierza  podda  je pod rozwag  spo ecze stwa. Bardzo
interesuj ce s  jego postulaty, w sprawie fabryki skór. Domaga si , by zapewni
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surowiec dla tych fabryk, a to w ten sposób, by Sejm wyda  odpowiedni zakaz
eksportu skór za granic  i by w pierwszej kolejno ci skóry te po niskich cenach
by y przeznaczone do fabryk polskich, a dopiero pó niej, gdy zaspokoj  potrzeby
krajowe mog y by  przez komisje skarbowe sprzedawane za granic . Dzi ki
temu, jak przewidywa  Jezierski, nast pi  mia  wzmo ony obrót towarów
pierwszej potrzeby i jak sam pisze „r kodzie a skórne ta sze b d  i lud ta szym
obuwiem opatrzony b dzie”. Tak tutaj jak i w innych dziedzinach jest on
propagatorem rynku wewn trznego. Jak ju  wspomniano, Jezierski bardzo
stanowczo domaga si  ingerencji pa stwa w sprawach przemys u i da
aktywnego udzia u Rzeczypospolitej w rozwoju produkcji. Wskazuje na to, e
le si  dzieje, gdy pa stwo nie docenia ogromu wysi ku, jaki daje z siebie

przedsi biorca zak adaj cy now  fabryk  i e nie uwzgl dnia si  ca ego ryzyka,
jakie ponosi ka dy, kto chce za o y  fabryk . Sprzeciwia si  opodatkowaniu
fabryk i wyra a pogl d, e decydowa  o nich powinien kupiec i fabrykant a nie
polityk. G ówne bogactwo kraju upatruje w ludno ci i fabrykach. St d te  nale y
im zapewni  nale ne prawa i protekcj , a zw aszcza to, by prawa te by y
przestrzegane.

Proponuje ponadto, by przybyli z zagranicy fachowcy a tak e znajduj cy
si  w kraju wyszkolili rodzime kadry. Uwa a, e bardzo istotnym jest problem
si y roboczej. Jego zdaniem winni j  stanowi  mieszczanie i ydzi. Wyst puje
przeciwko sprowadzaniu z zagranicy szlachetnych kruszców i twierdzi, e Polska
posiada we w asnej ziemi wielkie bogactwa. Wyra a pogl d, e wydobycie tych
kruszców da krajowi potrzebne elazo, a pa stwo b dzie mog o ci gn  podatki
z tych nowo za o onych, bardzo intratnych przedsi biorstw. W pogl dach jego
mo na tak e dostrzec g bsze powi zanie mi dzy polityk  industrializacyjn  a
spraw  podatków. Jezierski wypowiada si  w tej kwestii nast puj co:

„Rz d wewn trzny powinien przez odpowiednie zarz dzenia w
dziedzinie przemys u i handlu zapewni , by pomna a  si  dochód ziemian i
maj tek, by by o sk d czerpa  na op acenie podatków, aby naród w sposobno ci
ci g ego podatkowania nie ustawa ”.

W rozwoju przemys u i w nowo powsta ych fabrykach widzi sta e i
jedyne ród o zasilania skarbu pa stwa, w przeciwnym za  wypadku, zgodnie z
jego prognozami, pa stwu grozi deficyt. Trafnie porówna  dochody pa stwowe
do rzek, które wyschn , gdy im ród a wody nie dodadz . Przewiduje on, e
Polska mimo tragedii jaka j  spotka a na skutek pierwszego rozbioru ma
wszelkie dane ku temu, aby pod wign  si  z upadku, je eli naturalnie b dzie
kierowa  si  jego wytycznymi i wskazaniami, gdy  brak jej tylko gospodarstwa
wewn trznego, fabryk, rz du i praw. Jest rzecz  charakterystyczn , e u niego
przewija si  do  wyra nie pewna skala czy hierarchia wa no ci pewnych
problemów. Na centralnym miejscu stawia spraw  skarbu, nast pnie spraw
wojska, a dopiero pó niej spraw  rz du. Bardzo ostro przeciwstawia si  tym
pos om, którzy chc  najpierw ustanowi  now  form  rz du, a potem zaj  si
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sprawami gospodarczymi i ustawicznie podkre la, e za ma o mówi si  o
sprawach ekonomicznych podczas debat sejmowych, natomiast zbyt du o
po wi ca si  uwagi sprawom drugorz dnym. Cz sto ubolewa nad tym, e nikt
nie porusza spraw bogactw krajowych i nie na g bszego zainteresowania tymi
problemami. Ciekawe s  jego porównania odno nie do pracowito ci pszczó
gdzie stwierdza: „ e sama pszczo a miodem ula nie nape ni, gdy inne jej nie
pomog ”. Walczy on z pewnym zoboj tnieniem warstw szlacheckich na sprawy
przemys u. Porusza tak e sprawy mennicze, wskazuj c na to, e z rodzimego
srebra nale y wyrabia  monety. Najbardziej uskar a si  na to, e mamy powa ne
zasoby kruszców w ziemi a nikt nie jest zainteresowany w ich wydobyciu, ani
pa stwo, ani w a ciciel, który wed ug jego zdania nie ma sposobu zg bi  ziemi,
gdzie s  kruszce. Nawo uje wi c do czerpania pe nymi gar ciami z do wiadcze
w tym wzgl dzie obcych narodów. Jako sta y postulat pod adresem rz du da si
zauwa y  u niego wyst puj ce danie, by bardzo rygorystycznie przestrzegano
uchwalonych praw a zw aszcza przestrzegania zakazu importu do Polski obcych
towarów.

Wewn trz kraju domaga si  ustanowienia sta ych o rodków wymiany dla
towarów rodzimych. Jest w tej dziedzinie jakby prekursorem targów
pozna skich. W broszurze pt. Jak yczy tak pisze, Jezierski postuluje „niechaj na
polskie towary b d  ustanowione jarmarki po wielkich miastach, jakie s  w
Saksonii, jakie by y cztery w Warszawie teraz zaniedbane, a na g os zbytu cisn
si  b d  zagraniczni rzemie lnicy, i sami po ca ym kraju rozkrzewi  fabryki”.
Jezierski wielokrotnie zajmowa  si  spraw  Banku Krajowego. Przypisuje mu si
wielk  rol , wed ug niego pomno y on cyrkulacj  pieni dzy a intrata z niego
wystarczy na napraw  kana ów, rzek, zamków, zak adanie fabryk. Jednak e
Tadeusz Korzon bardzo trafnie zwróci  uwag , e ca y ten projekt Jezierskiego
zawis  w pró ni i poda  go bardzo ostrej krytyce. Za najistotniejszy brak owego
projektu uwa a Korzon to, e Jezierski proponuje za o enie instytucji kredytowej
bez kapita u zak adowego. Projekt ten na skutek braku szczegó owych urz dze  i
przepisów nie dosta  si  pod obrady sejmowe, ale jako pomys  jest bardzo
ciekawy i oryginalny.

Wskazuje Jezierski na to, e nale y cieszy  si  z tego, e Warszawa ma
rzemie lników i majstrów i domaga si , by uprzemys owione zasta y tak e i inne
dzielnice kraju. Bardzo wa ne znaczenie przypisuje problemowi wzrostu
ludno ci. Podkre la, e wraz z powi kszeniem si  liczby ludno ci zbo e znajduje
zbyt w kraju, zwi ksz  si  podatki, wi cej b dzie rekrutów, a tym samym Polska
dorówna innym pot gom zagranicznym. Bardzo oburza si  na panuj c
rozrzutno , nawo uje do oszcz dno ci. Razi go bardzo fakt, e zabija si  byd o
tylko dla skór i oju a mi so si  marnuje. Wed ug niego mi so winno si
odpowiednio soli  i wywozi  za granic . Proponuje, by ka de wi ksze
gospodarstwo by o czym  zamkni tym i by posiada o pewn
samowystarczalno .
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Bardzo ywo zajmuje si  spraw  sp awu rzek i urz dzeniem kana ów.
Nie ulega w tpliwo ci, e by  on doskonale poinformowany o stanie kana ów,
skoro powierzono mu napisanie wst pu i obja nienia do ksi ki Komara pod
tytu em Objazd rzek Jezierski bardzo si  ali na to, e w ród Polaków panuje
s aba znajomo  stanu rzek i kana ów, które maj  tak wa ne znaczenie dla ycia
narodu i podkre la, e wiele osób zostanie poinformowanych o nich dopiero
w a nie z tej ksi ki Komara.

W obja nieniach do ksi ki Komara, Jezierski zwraca uwag  na to, e
natura bardzo hojnie wyposa y a Polsk  w rzeki i e nale y z tego korzysta .
Uwa a on, e dzi ki temu mo na uwolni  si  od tak bardzo niekorzystnego i
uci liwego c a pruskiego a omijaj c Gda sk towary kierowa  no Ba tyk za
po rednictwem odpowiednich rzek do portów litewskich, mudzkich i
kurlandzkich (Po gi, Lipawy, Windawy, Rygi). Jezierski bardzo pochwa a
dzia alno  Komara i zach ca innych do na ladowania jego przyk adów.

Na uwag  zas uguje tak e projekt Jezierskiego w kwestii melioracji i
osuszania gruntów. Wykazuje on, e melioracja taka da aby w efekcie tysi ce mil
kwadratowych gruntu i umo liwia aby powstanie nowych wsi i miasteczek, co w
konsekwencji stworzy oby korzystne warunki dla przyrostu ludno ci. Tak samo
ciekawe s  jego pomys y zaczerpni te z przyk adu z obcych krajów w kwestii
za o enia kasy ogniowej dla pogorzelców.

Ogólnie mówi c o projektach Jezierskiego w kwestii przemys u i handlu
stwierdzi  musimy, e mamy do czynienia z cz owiekiem ruchliwym, mia ym i
bardzo przedsi biorczym. W istocie jego przemówienia, uwagi, projekty, udzia
w debatach sejmowych nosz  na sobie wyra n  cech  gorliwo ci o dobro kraju.
W sprawach finansowych d y  zawsze do powi kszenia dochodów skarbowych.
Jest rzecz  ciekaw  sk d wzi o si  u Jezierskiego to zainteresowanie
problemami przemys owymi. Chyba nie bez racji Korzon utrzymuje, e pewn
rol  musia y tu odegra  pobudki patriotyczne, pierwszy rozbiór a zw aszcza
niekorzystny dla Polski traktat handlowy polsko-pruski. Warto tu mo e jeszcze
raz zwróci  uwag  na typowe cechy w dzia alno ci Jacka Jezierskiego. Otó ,
o ile pominiemy jego przesadn  d no  do wychwalania si  czy reklamowania
w asnych wyrobów, co charakteryzuje w wielu wypadkach ka dego
przedsi biorc , to jako typowe dostrze emy u niego pewn  dalekowzroczno
w ocenie sytuacji, trafny pogl d na warunki ekonomiczne w kraju i zagranicy
i prób  cz ciowego przynajmniej wyzwolenia si  od dawnych przes dów
szlacheckich a wreszcie szczer  gorliwo  obywatelsk .

Przejd  teraz do omówienia stosunku Jacka Jezierskiego do kwestii
ch opskiej. Swe podstawowe za o enia w sprawie rolnictwa, roli w o cian i
szlachty na wsi przedstawi  Jezierski w rozprawie pt. Wszyscy b dz .
Rozprawka ta ma swój okre lony cel. Przede wszystkim jest ona wymierzona
przeciwko nowym ideom p yn cym z Zachodu przeciwko odg osom Wielkiej
Rewolucji Francuskiej w kwestii ch opskiej i przeciwko wszelkim projektom



257

publicystów domagaj cych si  zmian na wsi. W sprawie ch opskiej zajmuje
Jezierski wyra nie wsteczne i reakcyjne stanowisko. Uzasadnia w tej broszurze
konieczno  utrzymania na wsi dawnego tradycyjnego adu, a wi c pa szczyzny,
wychodz c z za o enia, e ch op powinien robi  na pana i e zawsze musi kto
kogo  s ucha . Przedstawiana przez ówczesnych publicystów sytuacja na wsi nie
odpowiada prawdzie, gdy  jego zdaniem nie ma tam adnych ciemniejszych
stron, adnych antagonizmów. Uwa a on, e aktualny uk ad si  istniej cy na wsi
jest bardzo dobry i tak w a nie by  powinno, e ch op powinien uprawia  rol , a
szlachcic zajmowa  si  sprawami polityki. Jego zdaniem ch op nie powinien
traci  zaufania do pana, pan te  ma swoje problemy i raczej winni wspiera  si
radami co do nowych metod uprawy roli. Z jego wypowiedzi niejednokrotnie
mo na wyczyta  has a solidaryzmu klasowego „staropolskie kochajmy si ”.

W tej broszurze jest pewna nowa zasada, mianowicie mo na tu znale
stwierdzenie, e nie szlachectwo, ale maj tek ludzi od ludzi odró nia, e maj tek
ludzi uszcz liwia. Jest to do  silnie podkre lony kult pieni dza. Jezierski
rozumie znaczenie i rol  rolnictwa i wielokrotnie podkre la, e rolnik jest
o nierstwa panem, ywi nas i odziewa, jest wiata dobrodziejem, a mimo to nie

godzi si  on na adne reformy i stara si  dowie  w rozmowie z Ma kiem w
sposób dowcipny, ale naiwny, e podda stwo nie jest niewol , stwierdzaj c „ja
si  zowi  królewskim a ty moim podanym to kwita nie jeste  moim
niewolnikiem, bo ci  w kajdanach ani w klatce nie trzymam”. Broszura ta
spotka a si  z ostr  replik . Mianowicie w tym czasie ukaza a si  inna broszura
zatytu owana Nie wszyscy b dz . Rozmowa Bartka z Panem. Autor spiera si  z
kasztelanem o pojedyncze zdania, ale nie potrafi sformu owa  adnego
praktycznego programu.

Charakterystyczne jest stanowisko Jezierskiego w kwestii buntów
ch opskich. Nie dostrzega on, e bunty maj  sw  genez  w ucisku ch opów przez
szlacht  i naiwnie s dzi, e bunty nie z tego wynikaj . Uwa a on, e wzgl dem
zbuntowanych ch opów i Ukrai ców nie powinno si  kierowa  mi osierdziem,
ale powinno si  przeciwko nim ostro wyst pi  i stosuj c represje st umi
zarzewie buntu w zarodku, a tym samym zapobiec im na przysz o . Zajmuje tu
stanowisko wybitnie reakcyjne i tylko proponuje w celu za agodzenia sytuacji
odebra  ydom wszelkie szynki.

Przejd  teraz do przedstawienia stosunku Jacka Jezierskiego do
wa niejszych problemów poruszonych podczas debat sejmowych. Zaczn  od
omówienia jego punktu widzenia odno nie polityki zagranicznej Sejmu
Wielkiego i Rewolucji Francuskiej. Wiadomo, e w pocz tkach Sejmu
Czteroletniego Jezierski by  gor cym zwolennikiem aliansu z Prusami. Uwa a
on, e Polska bez obcego poparcia nie jest w stanie wydoby  si  spod obcej
przemocy. Niejednokrotnie stwierdza „nale y nam przede wszystkim my le  o
wewn trznym rz dzie, ale do tego bez obcej pomocy przyj  nie potrafimy”.
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Wychodz c z tego punktu widzenia Jezierski ca kowicie zaufa  aliantowi
i oburza  si  na tych, którzy byli przeciw przymierzu, powo uj c si  na to, e
Fryderyk Wilhelm II zdradza  nie umie. Stopniowo i u niego ga nie ten
entuzjazm do Prus i z czasem wypowiada si , e nale y liczy  si  z tym, czego
nas Prusy i Rosja w przesz o ci nauczy y. Wskazuje na to, e dla
Rzeczypospolitej jest rzecz  najkorzystniejsz , gdy otaczaj ce nas mocarstwa s
ze sob  w stanie wojny, za  najgorsz  jest taka sytuacja, gdy si  pogodz , bo
w a nie ta zgoda mo e si  odby  kosztem Polski.

W polityce zagranicznej Jezierski dochodzi do wniosku, który z ca ym
naciskiem podkre la, „ e interes narodu k óci i interes godzi”. St d te  wyci ga
wniosek, e adnemu z otaczaj cych nas s siadów nie nale y zbytnio ufa  prócz
Turcji, a gdy si  jest bezbronnym, nie nale y si  nara a  gro nym s siadom.

Zajmuje si  bardzo cz sto kwesti  Gda ska i zwi zkami Polski z Angli ,
oczywi cie ze wzgl dów handlowych. Temu problemowi po wi cona jest
rozprawka pt. Kopia listu do Angielczyka pisanego w Warszawie w 1791 roku.
Pismo to jest pewn  odpowiedzi  na memoria  zredagowany przez angielskiego
autora domagaj cego si  oddania Gda ska Prusom. U Jezierskiego dostrzegamy
ciekaw , ale nierealn , jak to trafnie stwierdza Bogus aw Le nodorski,
propozycj  aliansu polsko-angielskiego. Proponuje on po czy  Angli  z Polsk
uni  i zapewni  Angli , e Polska mo e stanowi  dla niej bardzo dogodny
magazyn, a tak e mo e z powodzeniem zast pi  dla Wielkiej Brytanii rynek
rosyjski.

Uwa a on, e dzi ki takiemu postawieniu sprawy lepiej b d  si  rozwija
interesy angielskie ni  gdyby odst piono Gda sk Prusom.

Charakterystycznym jest stosunek Jacka Jezierskiego do wydarze
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Oczywi cie tu, jak i wsz dzie, napotykamy na
sprzeczno ci w zale no ci od tego, czy takie czy inne poci gni cie przywódców
rewolucji odpowiada o jego pogl dom czy nie. Tote  opieraj c si  na tym
swoistym kryterium od tego b dzie je uzale nia  i s d jego b dzie krytyczny lub
pozytywny. A wi c negatywnie ocenia Jezierski wydarzenia agrarne we Francji i
pisze, e zbuntowa o si  tam ajdactwo a nie ci obywatele, którzy powinni.
Natomiast w pe ni aprobuje podatkow  polityk  rz du francuskiego i jego
stosunek do duchowie stwa w pierwszej fezie i z zadowoleniem powita by fakt,
gdyby t  polityk  stosowano tak e w Polsce.

Pisze on: „Có  st d przeciw religii, e Francja tyle podatków na
duchownych nak ada, ile kraj potrzebuje?”. Z przebiegu rewolucji wyci ga
Jezierski daleko id ce wnioski. Wed ug niego winna ona by  ostrze eniem i
przyk adem, e nie nale y zbytnio przeci ga  struny, ale e nale y ugodzi  si  na
pewne reformy, gdy  w a nie rewolucja stwarza gwarancj , e winien istnie
silny rz d i prawo i e rz d ten winien kierowa  si  interesami narodu.

Poj cie narodu u Jezierskiego jest bardzo mgliste i nie potrafi go jasno
sprecyzowa .
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Wiele miejsca w programie i mowach Jezierskiego zajmuje sprawa
duchowie stwa. Wyra a post powy pogl d, e wszelkie dobra ko cielne
nieu yteczne, a takich widzi wiele, winny przej  w r ce pa stwa a dochód z
nich winien zosta  przeznaczony na uzbrojenie wojska. W polityce wobec
duchowie stwa powo uje si  na przyk ad Austrii, Prus i Rosji, a zw aszcza
Francji i domaga si  sta ej kontroli nad duchowie stwem przez sejm i rz d.
Postulat ingerencji pa stwa w sprawy duchowie stwa jest nowatorski jak na owe
czasy. Jezierski krytykuje upadek moralny duchowie stwa i wskazuje na zgubn
dla Polski rol  wy szego kleru w czasie pierwszego rozbioru. W ród
duchownych rozró nia on po ytecznych i niepotrzebnych. Uwa a, e kapitu y i
opactwa powinny przej  na rzecz pa stwa.

Dochody wy szego duchowie stwa – jego zdaniem – winny zasta
przeznaczone na wsparcie ubogich parafialnych ko cio ów. Domaga si  on
obci enia podatkami wy szego duchowie stwa i apeluje do niego by w imi
dobra ojczyzny przeznaczy o na potrzeby wojska wszelkie nieu yteczne
dochody, zbytnie srebra i dzwony. Bardzo mu si  nie podoba i z dezaprobat
zwraca uwag  na fakt, e du e sumy s  przekazywane do Rzymu i e biskupi na
tamtejsze procesy trac  niepotrzebnie pieni dze, których tak brakuje w kraju.
Wyst puje on przeciwko zakonom i jak pisze „w zakonach na ogi i pró niactwo
habit wi ty okrywa ze szkod  kraju”. Rzecz jasna, e rozchodzi mu si  g ównie
by zakony nie odci ga y ludzi od fabryk. Faktycznie w wypowiedziach
Jezierskiego w kwestii duchowie stwa wyst puje wiele podobnych tez, jakie
g osi  czy to Hugo Ko taj czy to inni wybitni dzia acze o wiecenia.

Jednym z cz sto poruszanych przez Jezierskiego problemów to sprawa
aukcji wojska. Docenia on w powa nym stopniu znaczenie wojska i ustawicznie
podkre la, e wtedy tylko s siedzi b d  si  liczy  z Polsk  gdy b dzie ona mia a
w asne wojsko. Trafnie wskazuje, e nie wystarczy tylko podj  uchwa  o
powo aniu stutysi cznego wojska, ale istota zagadnienia sprowadza si  do tego,
jak wygospodarowa  odpowiednie fundusze na jego wyposa enie. I tutaj jak
zwykle dochodzi do sformu owania tezy, „ e tylko gospodarstwo wewn trzne
mo e pokry  koszta utrzymania wojska”, gdy  w przeciwnym razie uchwa a
pozostanie tylko na papierze. Wyra nie stwierdza „otó  ja do wiadczeniem
widocznym oka zawsze mówi , e stutysi czne wojsko wkrótce bez rz du
zginiemy, gdy p acy i ywno ci dla niego bez gospodarstwa wewn trznego nie
wystarczymy”. Wyra a on jednak obaw , by wojsko w przysz o ci nie sta o si
narz dziem partykularnych interesów. Wypowiada si  za utworzeniem kawalerii.
Z jednej z mów stwierdza, e „piechota, artyleria nie tak atwa do nauki, ani za
rok doskona  by  nie mo e, a kawaleria polska wraz z mlekiem matki ochot ,
sposobno  i m stwo wyssa a”. Zajmuje si  on tak e spraw  op at dla wojska.
Wyst puje u niego znamienny pogl d zmierzaj cy do zrównania p ac, przy tym
ma si  to dokonywa  z góry do do u. Pisze on „wola bym aby genera  by
ubo szy a biedny o nierz lepiej p atny, nie ch odny i g odny”.
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By  mo e, e dlatego tak gor co zabiega o p ac  dla prostego o nierza,
gdy  rozchodzi mu si , by wojsko nie niszczy o zasiewów, fabryk i dóbr
szlacheckich. Znamienne s  jego wypowiedzi w kwestii legionów. Proponuje on,
by sk ada y si  one ze szlachty i z tatarów a nie z kozaków, gdy  jak przyznaje
zbyt dobrze jeszcze ma w pami ci bunt Chmielnickiego.

Zazwyczaj cznie z kwesti  wojskow  wyst puje u Jezierskiego sprawa
podatków. Zaznaczy  nale y, e kwestia powi kszenia dochodu publicznego
zajmowa a go bardzo ywo. Samo podej cie do polityki podatkowej jest bardzo
racjonalne. Uwa a on, e nie nale y nikogo oszcz dza  przy nak adaniu
podatków, ani duchowie stwa ani szlachty, ale uwa a e rz d wewn trzny
powinien obywatelowi wynagrodzi  straty na jakie jest on nara ony przez
op acanie podatków. Spraw  t  wyczerpuj co omówi  Tadeusz Korzon w
Wewn trznych Dziejach, wi c nie b d  jej porusza

Przejd  teraz do kolejnego zagadnienia, a mianowicie do omówienia
stanowiska Jacka Jezierskiego wobec sprawy miejskiej. Swe podstawowe postu-
laty wyrazi  on w znanej mowie z 15 grudnia 1789 r. Pot pia w niej aspiracje
mieszczan, a skonfederowanie si  miast nazywa buntem, który „ e mniej mia
mocy ni  z o ci ognia rozpali  nie potrafi ”. W zje dzie delegatów do Warszawy
dopatruje si  knowa  spisku wichrzycielskiego, który zawraca mieszczanom w
g owie. Wiadomo, e Jezierski zaj  negatywne stanowisko w stosunku do
proponowanych zmian sytuacji politycznej mieszczan i sta  si  g ównym
opozycjonist  w tej sprawie. W niego w chwili obecnej nie czas na adne
rozwa ania o politycznych prawach dla mieszcza stwa. Utrzymywa , e miasta
polskie prawie nie istniej  i e nale y najpierw rozwin  przemys  w miastach,
pozak ada  fabryki i zaludni  je a polityczne uprawnienia mieszcza stwa
od o y  na czas pó niejszy. Jest rzecz  na ogó  dobrze znan , e program jego w
kwestii miejskiej by  sprzeczny z ywotnymi interesami miast. Faktem jest, e
szkodzi  on mieszcza stwu, e argumenty jego mia y parali owa  wszelkie
samodzielne wyst pienia mieszcza stwa i mia y unicestwia  pewne próby
mieszczan zmierzaj ce do uzyskania politycznej samodzielno ci. Istotn  spraw
jest wykrycie przyczyn, dlaczego Jezierski tak ostro wyst powa  przeciw
mieszcza stwu. Mo na równie  zada  pytanie, czy dostrzega  on w politycznym
usamodzielnieniu mieszcza stwa niebezpiecze stwo dla interesów szlachty, aby
w przysz o ci szlachta odegra a t  rol , jak  mia o odegra  mieszcza stwo, czy
te  jego postawa wynika a z okre lonego systemu pogl dów ekonomicznych.
Niektórzy uwa aj , e Jezierski dlatego godzi  si  na popraw  ekonomiczn
miast i roztoczenie materialnej opieki nad przemys em, bo kierowa o nim
uczucie strachu przed wyst pieniem pospólstwa, charakterystyczne dla
przekszta caj cego si  w kapitalist  feuda a – nie jest to jednak do przyj cia.
Jestem przekonany, e ten jego program wynika z innych wzgl dów a nie tylko
ze strachu bo przecie  kiedy twierdzi , e „kupcem zwa  si  powinien ten, który
produkta krajowe za granic  wywozi, a bogactwo do kraju przywozi, a nie ten
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który za zbytki skarby z kraju wywozi, to kierowa a nim jaka  d no  do
podniesienia dobrobytu we w asnym kraju”. St d te  jego postulatów w kwestii
miejskiej nie nale y traktowa  jednolicie. Faktem jednak jest, e mieszczanie w
czasie insurekcji ko ciuszkowskiej 17 kwietnia 1794 r. powybijali mu okna w
jego w asnym domu.

Wypada oby równie  omówi  szereg innych problemów jak stosunek
Jezierskiego do kwestii ydowskiej, do problemu dysydentów, do sprawy
nast pstwa tronu, do sprawy kurlandzkiej. Jezierski wielokrotnie w czasie debat
sejmowych i w rozmaitych pismach wypowiada  si  w kwestii ydowskiej.

ydów wespó  z mieszczanami zalicza do klasy pró nuj cej. W sejmie razem z
pos em Mateuszem Butrymowiczem domaga si  przyznania im pewnych praw,
sam za  problem ydowski chce rozwi za  w ten sposób by stali si  oni si
robocz  dla rodz cego si  przemys u. Bardzo ywo Jezierski zajmuje si
problemem dysydentów. Wskazuje na ich po ytek dla kraju i zaznacza, e winno
si  im przyzna  odpowiednie prawa, gdy  dzi ki temu znaczna cz
przemys owców nap ynie do Polski.

Teraz jeszcze par  uwag w sprawie wypowiedzi Jezierskiego
dotycz cych sukcesji tronu. Spraw  t  poruszam dlatego, gdy  na tym
przyk adzie chyba wida  najdobitniej, e Jezierski w rozpatrywaniu ka dego
zjawiska g ównie kierowa  si  wzgl dami ekonomicznymi, tak te  by o i w tej
kwestii. Za tronem dziedzicznym wypowiada si  w g ównej mierze ze wzgl dów
ekonomicznych. Uzasadnia, e elekcje s  dlatego szkodliwe, bo ka de
bezkrólewie powoduje pewnego rodzaju zam t i niekorzystne warunki dla
gospodarki krajowej. Pisze on „bo ka dego króla wolnie obranego mier  grzebie
z sob  wiele obywateli, grzebie krajowy dobytek, niszczy gospodarstwo,
wyp dza fabrykantów, przechodniom wstr t czyni a maj tek obywatela jest
upem skonfederowanych i zagranicznego o nierza”.

Podsumowuj c swoje wywody chcia bym dokona  ogólnej oceny
dzia alno ci Jacka Jezierskiego.

Faktem jest, e mamy do czynienia z cz owiekiem o szerokich
horyzontach my lowych, o rozleg ym zakresie zainteresowa , o du ej wiedzy i
pracowito ci (dzie o o traktatach zawartych mi dzy Polsk  a obcymi pot gami i
odkrycie Ameryki aci skiej) z cz owiekiem, któremu zrozumienie prymatu
czynników ekonomicznych w ca okszta cie ycia narodu pozwoli o bardziej
wszechstronnie podej  do wielu zagadnie . Mimo to jednak pod warstw
nowszych poj  i d no ci mo na dojrze  u niego zawsze pogl dy dawnego
szlachcica z czasów saskich ze wszystkimi wadami i sk onno ciami owego
wieku. Jako pisarz polityczny nie wywar  on wi kszego wp ywu i nie zaj
wa nego stanowiska. Natomiast z otymi zg oskami powinno by  imi  jego
zapisane w historii gospodarczej epoki jako ideologa i pioniera rozwoju szeregu
dziedzin przemys u i rynku wewn trznego. My li jego w przedmiocie rynku
wewn trznego, w kwestii rozwoju handlu, jego projekty w sprawie fabryk i
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banków s  nowatorskie. Jezierski jest jakby prekursorem wielkich kapitalistów
XIX. wiecznych. Zaznaczy  nale y, e my li jego nie stanowi  biernego
przeszczepienia z zagranicy wzorów, jak pa stwa zachodnie rozwi zuj  u siebie
problem industrializacji, ale wyros y one na rodzimym polskim gruncie. Jeszcze
raz chcia bym zaznaczy , e sylwetka kasztelana ukowskiego chyba najlepiej ze
wszystkich postaci O wiecenia czy dzia aczy sejmowych ukazuje g boki
prze om i starcie nowych idei ze starymi, jaki dokonywa  si  w ród
spo ecze stwa polskiego u schy ku XVIII w.
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Iwona Kulikowska

ALEKSANDER ADO  – KONSUL GENERALNY II RP
W MONACHIUM (1927-1931)

Przysz y dyplomata, dzia acz niepodleg o ciowy i polityczny, a tak e
publicysta, urodzi  si  27 lipca 1891 r.1 we Lwowie w rodzinie urz dnika Jana i
Albiny z domu Kalous2. Uko czy  z wyró nieniem IV Gimnazjum Klasyczne we
Lwowie, a nast pnie podj  studia historyczne na Wydziale Filozoficznym
tamtejszego uniwersytetu. Ju  w okresie gimnazjalnym dzia a  aktywnie, jako
przewodnicz cy, w uczniowskiej organizacji „Pet”3. W czasie studiów udziela
si  w ruchu zarzewiackim4 w Galicji b d c cz onkiem konspiracji studenckiej –
najpierw politycznej, a pó niej, gdy ruch rozpocz  organizowanie Dru yn
Strzeleckich – wojskowej5. W 1911 r. nale a  do akademickiego stowarzyszenia

1  Wed ug ustale  A. Ko odziejczyka, który dotar  do aktu zgonu Aleksandra adosia, urodzi  si
on 27 lipca 1891 r., a zmar  27 grudnia 1963 r. (A. Ko odziejczyk, Aleksander ado  (1891-
1963) – dzia acz niepodleg o ciowy, dyplomata, ludowiec, „Roczniki Dziejów Ruchu
Ludowego” 2000, nr 31, s. 240). Inne daty podaje Stanis aw Nahlik autor biogramu adosia w
Polskim S owniku Biograficznym. Wed ug niego ado  urodzi  si  27 grudnia 1891 r., a zmar
28 grudnia 1963 r. (Polski S ownik Biograficzny, t. XVIII, Wroc aw 1973, s. 183-185).

2  Jego ojciec zajmowa  stanowisko starszego radcy Dyrekcji Poczt we Lwowie.
3  „Pet” (Przysz o ) – tajna organizacja polskiej m odzie y szkó  rednich. Powsta a w 1899 r. w

Poznaniu z inicjatywy akademickiego Zwi zku M odzie y Polskiej „Zet”. Po aresztowaniu jej
cz onków przez w adze pruskie od 1901 r. dzia a a w Królestwie Polskim oraz w Galicji. Na
czele organizacji sta a Dyrekcja, wchodz ca w sk ad Komisji Gimnazjalnej „Zet”-u. Celem
organizacji „Pet” by a walka o niezale no  Polski, samokszta cenie, a zw aszcza nauka j zyka i
historii polskiej. W Królestwie Polskim, o od 1913 r. równie  na ziemiach wcielonych do Rosji,
kierowa  Organizacj  M odzie y Narodowej. „Pet” popar  strajk szkolny w 1905 r., a nast pnie
has a bojkotu rosyjskich szkó  rz dowych. W czasie pierwszej wojny wiatowej jego cz onkowie
nale eli do Polskich Dru yn Strzeleckich i Legionów Polskich. W latach 1899-1901 organizacja
dzia a a pod nazw  „Czerwona Ró a”, za  w latach 1901-1902 jako „Iks”.

4  Ruch zarzewiacki powsta  w 1909 r. w zaborze austriackim z inicjatywy dzia aczy Narodowej
Demokracji, Narodowego Zwi zku Robotniczego i Zwi zku M odzie y Polskiej „Zet”, którzy
powo ali do ycia organizacj  m odzie ow  „Zarzewie”. Jako g ówne dzia anie wysuwano walk
o niepodleg o  Polski. Powo ano tajny skauting, Armi  Polsk  i Polskie Dru yny Strzeleckie.
Od 1910 r. ruch zarzewiacki rozszerzy  dzia alno  na Królestwo Polskie i cz ciowo na zabór
pruski. Skupiska m odzie y zarzewiackiej istnia y równie  za granic . W czasie pierwszej wojny
wiatowej cz onkowie ruchu walczyli w Legionach Polskich. Organizacja zosta a rozwi zana w

1920 r.
5  Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Bada  Historycznych (dalej: ZS BN

WBBH), sygn. I/2/20, A. ado , Pami tniki, t. I, s. 6-10.
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„Ku nica”, w którym pe ni  funkcj  przewodnicz cego6. By  te  redaktorem
naczelnym „Zarzewia”, a od 1913 r. przewodnicz cym konspiracyjnej komórki
ruchu zarzewiackiego Delegacji Naczelnej Legii Niepodleg o ci7. Pod koniec
1913 r. zetkn  si  z ruchem ludowym poznaj c jego najwybitniejszych
dzia aczy, m.in. Wincentego Witosa i Jana D bskiego. Gdy w grudniu tego roku
dosz o do roz amu w Polskim Stronnictwie Ludowym na PSL „Piast” i PSL –
Lewic , adosiowi zaproponowano, by wst pi  do PSL „Piast”8. Nie wiadomo
jednak, czy w tym czasie przyj  propozycj , gdy  brak pewnych informacji na
ten temat. Utrzymywa  natomiast kontakty z wieloma dzia aczami ruchu
ludowego, jak wspomniani ju  D bski i Witos9.

Na pocz tku pierwszej wojny wiatowej jako delegat polskich Dru yn
Strzeleckich bra  udzia  w organizowaniu Legionu Wschodniego. By  w tym
czasie sekretarzem Wydzia u Wojskowego Sekcji Wschodniej Naczelnego
Komitetu Narodowego (NKN), na czele którego sta  Aleksander Skarbek. ywot
Legionu nie trwa  d ugo. Po zaj ciu Lwowa, kiedy Sekcja Wschodnia NKN-u
straci a wszelk  racj  bytu, konieczna by a jego likwidacja. Formacja zosta a
rozwi zana przez dowództwo austriackie 21 wrze nia 1914 r. Rozwi zanie
Legionu Wschodniego by o jednym z powodów wszcz cia akcji represyjnej.

adosia aresztowano w marcu 1915 r. w Zakopanem. Osadzono go w wi zieniu
w Nowym Targu, sk d wyszed  po trzech tygodniach ze wzgl du na zagro enie
gru lic , z nakazem opuszczenia Zakopanego10. Przybra  fa szywe nazwisko –
Stefan Sowa i wyjecha  do Szwajcarii, gdzie pozosta  do ko ca wojny11.
Przebywa  g ównie w Lozannie, gdzie wspó pracowa  z Polsk  Agencj  Prasow ,
kierowan  przez Erazma Piltza. W 1916 r. og osi  we Fryburgu prac  pt. Legiony,
w której przedstawi  spraw  Legionu Wschodniego. Skrytykowa  w niej
koncepcje polityczne Naczelnego Komitetu Narodowego i odpowiedzia  na
zarzuty stawiane dzia aczom Sekcji Wschodniej NKN za rozbicie formacji12.

Wiosn  1919 r. powróci  do kraju i zamieszka  w Warszawie. Stopniowo
odnawia  dawne i zdobywa  nowe kontakty polityczne, zacie nia  wspó prac  z
PSL „Piast”. W czerwcu rozpocz  prac  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
jako referent w sekretariacie wiceministra W adys awa Skrzy skiego i
Departamencie Polityczno-Ekonomicznym MSZ. Nast pnie obj  stanowisko
delegata do spraw plebiscytu na Spiszu i Orawie. Na placówce tej przebywa  do
wiosny 1920 r. Do powrotu do Warszawy sk oni  go Jan D bski, który w
mi dzyczasie zosta  parlamentarnym sekretarzem stanu. Z dniem 25 kwietnia

6  Ibidem, s. 10.
7 Polski S ownik Biograficzny, t. XVIII, Wroc aw 1973, s. 184.
8  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 15.
9  A. Ko odziejczyk, op. cit., s. 243.
10  Ibidem, s. 244-245.
11  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 45-46.
12  Ibidem, s. 50-51.
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1919 r. ado  awansowa  na starszego referenta i zast pc  kierownika, a 17
czerwca obj  kierownictwo Wydzia u Prasowego MSZ z tytu em sekretarza
legacyjnego13. W latach 1920-1921 by  sekretarzem delegacji polskiej bior cej
udzia  w rokowaniach w Mi sku i Rydze maj cych na celu zawarcie pokoju z
Rosj  Radzieck  i Ukrain . Z racji powierzonej mu funkcji uczestniczy  w
tajnych rozmowach, jakie prowadzili Jan D bski – przewodnicz cy delegacji
polskiej i Adolf Joffe – radzieckiej. Rokowania zako czy y si  traktatem
pokojowym podpisanym 18 marca 1921 r. w Rydze14.

Pod koniec grudnia 1921 r. ado  zosta  kierownikiem Wydzia u
rodkowo-Europejskiego w Departamencie Politycznym MSZ, którym kierowa

prof. Stanis aw K trzy ski, a ju  31 stycznia 1922 r. mianowano go naczelnikiem
tego wydzia u15. Jako naczelnik Wydzia u rodkowo-Europejskiego uczestniczy
w rokowaniach z Czechos owacj  o Jaworzyn , z Jugos awi  i Austri ,
towarzyszy  Naczelnikowi Pa stwa Józefowi Pi sudskiemu w podró y do
Rumunii oraz Wincentemu Witosowi w podró y do Bu garii. Kilkakrotnie
uczestniczy  w obradach Ligi Narodów w Genewie. By  równie  jednym z
cz onków delegacji polskiej na rokowania z Turcj  w Lozannie, które zako czy y
si  podpisaniem w lipcu 1922 r. traktatu przyja ni16. W dniu 9 pa dziernika 1923
r., po mierci Witolda Jodko-Narkiewicza, zosta  mianowany Pos em
Nadzwyczajnym i Ministrem Pe nomocnym w pi tym stopniu s u bowym przy
rz dzie Republiki otewskiej. Warto w tym miejscu podkre li , e ado
otrzyma  nominacj  na pos a maj c dopiero 32 lata i cztery lata s u by w MSZ za
sob 17. W 1924 r. awansowa , osi gaj c godno  pos a III klasy 18.

Po zamachu majowym w 1926 r. zosta  odwo any z Rygi. Powróci  do
Warszawy, gdzie oczekiwa  na nast pny przydzia . Sprawa jednak si
skomplikowa a, gdy  premier Józef Pi sudski nie chcia  podpisa  adnej
nominacji adosia19. Szansa zaistnia a dopiero w 1927 r., wówczas ado
dowiedzia  si , e w konsulacie generalnym w Monachium zwolni o si  miejsce,
które opu ci  jego przyjaciel Leszek Malczewski, mianowany chargé d’affaires

13  Ibidem, s. 15-18.
14  Ibidem, s. 135-184.
15  S. Schimitzek, Drogi i bezdro a minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ (1920 -1931),

Warszawa 1976, s. 44; ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 187-188.
16  A. Ko odziejczyk, op. cit., s. 247; ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 208-210.
17  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 212-213.
18  „Dziennik Urz dowy MSZ”, nr 12, 1924, s. 202.
19  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 240.



266

w Oslo20. Dzi ki wsparciu ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego, 1
marca 1927 r. zosta  mianowany Konsulem Generalnym II klasy z tytu em
Ministra Pe nomocnego przy rz dzie w Bawarii i obj  placówk  monachijsk 21.
Interesuj cy komentarz na temat nowego przydzia u adosia znajduje si  w li cie
pos a francuskiego Louisa de Vienne do Aristide Brianda z 31 marca 1927 r.
Czytamy tam, e: „Przeniesienie adosia na ni sze stanowisko mog o wynika  z
faktu, e jako pose  nie potrafi  zdoby  wystarczaj cego autorytetu.
Niewykluczone, e powodem nie aski by y powody polityczne, ale przecie
obsadzenie placówki konsularnej w Monachium ministrem pe nomocnym mo e
oznacza  równie , e rz d polski chcia  jedynie zaakcentowa  sw  szczególn
postaw  wobec Niemiec po udniowych”22.

20  Leszek Tarnawa-Malczewski kierowa  Konsulatem Generalnym RP w Monachium od
pa dziernika 1922 r. Na pocz tku 1924 r. straci  jednak zaufanie rz du bawarskiego w zwi zku
z trwaj cymi od pa dziernika 1923 r. do wiosny 1924 r., wydaleniami ydów obywateli polskich
z Bawarii. W tym czasie Malczewski próbowa  powstrzyma  fal  wydale . Interweniowa
w urz dach bawarskich, a kiedy to nie skutkowa o, odwo ywa  si  bezpo rednio do w adz
Rzeszy. Nalega  równie , by polskie MSZ podj o kroki odwetowe. Jego aktywno  w tym
zakresie nie podoba a si  ani w adzom bawarskim, ani niemieckim, tote  uznano go za persona
non grata i od 1924 r. przerwano z nim wspó prac . Pomimo braku komunikacji pomi dzy
polskim konsulem generalnym a stron  bawarsk  oficjalne odwo anie Malczewskiego nast pi o
dopiero  trzy  lata  pó niej,  w  styczniu  1927  r.  (Rocznik S u by Zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej wed ug stanu na 1 czerwca 1939 r.,  Warszawa 1939,  s.  111;  Archiwum Akt  Nowych
(dalej: AAN), Konsulat Generalny RP w Monachium (1920-1939) (dalej: KGRPM), sygn. 126,
Pismo KGRPM do MSZ z 30 X 1923 r., s. 18, Pismo KGRPM do MSZ z 22 XI 1923 r., s. 40,
Pismo KGRPM do MSZ z 14 XII 1923 r., s. 42, Pismo KGRPM do MSZ z 16 II 1924 r., s. 67 oraz
Pismo  KGRPM  do  Poselstwa  RP  w  Berlinie  z  14  VII  1924  r., s. 82-83; Bayerisches
Hauptstaatsarchiv München (dalej: BHM), Ministerium des Äußern 100073: Polnisches
Generalkonsulat in München, Bd. I, 1920/32 (dalej: MA, 100073), Pismo Bawarskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Bawarskiego Ministerstwa O wiaty i Kultury z 7 V 1925
r.

21  AAN, Ambasada RP w Berlinie 1920-1939 (dalej: AB), sygn. 2884, Pismo z dnia 16 IIII 1927 r.
informuj ce o nominacji A. adosia na Konsula Generalnego RP w Monachium. Warto równie
doda , e od 1927 r. by  oficjalnie cz onkiem PSL „Piast”, a po po czeniu „Piasta”,
„Wyzwolenia” i Stronnictwa Ch opskiego w jednolite Stronnictwo Ludowe zosta  jego
cz onkiem (Szerzej na ten temat A. Ko odziejczyk, op. cit., s. 249).

22 List L. de Vienne A. Brianda z 31 marca 1927 r. w: Dyplomaci II RP w wietle raportów Quai
d’Orsay, oprac. J. aptos, Warszawa 1993, s. 164. W li cie tym pose  francuski wypowiada si
równie  na temat wcze niejszej dzia alno ci adosia i dokonuje jego krótkiej charakterystyki:
„Pozna em adosia w Tallinie, gdzie by em przez kilka lat pos em i dok d on cz sto przyje d a
jako przedstawiciel Polski w Rydze. Wspó praca mi dzy nim, a jego koleg  w Tallinie nie
uk ada a si  dobrze. Cz sto mia em wra enie, e ado , z natury raczej leniwy, zmusza  si  do
dzia ania jedynie po to, by przeszkodzi  wysi kom pos a w Tallinie. Bez entuzjazmu odnosi em
si  do tego rodzaju aktywno ci, tym bardziej, e z Charwatem pozostawa em w przyjaznych
stosunkach. Gdybym mia  charakteryzowa  adosia od strony fizycznej to musia bym
powiedzie , e by  m ody i brodaty. Od strony moralnej prezentowa  si  natomiast jako cz owiek
pretensjonalny, gadatliwy, a przede wszystkim ignorant” (Ibidem, s. 164).
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Podlegaj cy adosiowi okr g kompetencyjny obejmowa  trzy
autonomiczne pa stwa wchodz ce w sk ad Rzeszy Niemieckiej: Bawari  – bez
Palatynatu, Wirtembergi , Badeni  oraz enklaw  prusk  Hohenzollern23.  W
swoich Pami tnikach ado  pisa , e: „Najpowa niejszym z nich by a
oczywi cie Bawaria, w tym czasie rz dzona przez od am Centrum katolickiego,
wyst puj cy pod nazw  Bawarskiej Partii Ludowej. By o to stronnictwo bardzo
demokratyczne i bardzo katolickie. Najwi kszy wp yw na nie wywiera  kler, a
w ród niego arcybiskup monachijski, ks. Kardyna  [Michael] Faulhaber,
»niekoronowany król bawarski«, jak go podówczas nazywano. Prezydentem
ministrów i zarazem Ministrem Spraw Zagranicznych by  przedstawiciel
Bayerische Volkspartei, dr [Heinrich] Held, pilnie strzeg cy autonomii Bawarii i
jej niezale no ci”24.

Zanim ado  wyjecha  na placówk , w Warszawie uprzedzano go, e w
Monachium b dzie si  czu  jak w stolicy pa stwa wrogiego i b dzie zupe nie
osamotniony, nie mog c poza korpusem dyplomatycznym dotrze  do adnych
sfer spo ecze stwa bawarskiego. Wbrew tym ostrze eniom, bardzo szybko zosta
wprowadzony we wszystkie kr gi towarzystwa monachijskiego, a z rz dem
bawarskim pozostawa  w jak najlepszych stosunkach.

Do nawi zania dobrych kontaktów z przedstawicielami miejscowych
w adz i elit, na pewno w du ej mierze przyczyni o si  to, e zaraz po przybyciu
na placówk  z o y  wizyty zapoznawcze we wszystkich przedstawicielstwach
dyplomatycznych i konsularnych. Dzi ki temu uda o mu si  pozyska  sympati
zarówno przedstawicieli pa stw niemieckich, jak i cz onków dzia aj cego w
Monachium korpusu dyplomatycznego. Warto doda , e w tym czasie w Bawarii
dzia a y cztery grupy przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych25:
w a ciwy korpus dyplomatyczny z o ony z nuncjusza apostolskiego i pos a
francuskiego, korpus przedstawicieli pa stw niemieckich – poselstwa Rzeszy
Niemieckiej, Prus i Wirtembergii, korpus konsulów zawodowych –
reprezentuj cy inne pa stwa i korpus konsulów honorowych dla pa stw
maj cych w Bawarii tylko interesy handlowe26.

Wej cie do sfer towarzyskich Monachium mia o dla polskiego konsula
istotne znaczenie, gdy  w znacznym stopniu u atwia o obserwowanie i
analizowanie bie cej sytuacji politycznej oraz za atwianie z w adzami
bawarskimi spraw, zarówno urz dowych jak i prywatnych. Szczególnie wa na

23  „Dziennik Urz dowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych” 1927, nr 12, poz. 121.
24  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 244.
25  Korpus dyplomatyczno-konsularny w tej postaci istnia  w Monachium do 1935 r. Z dniem 1

wrze nia 1934 r. poselstwo francuskie zamieniono na konsulat generalny, a od 1935 r. w adze
niemieckie przesta y uznawa  nuncjusza, tote  od tego czasu w Bawarii dzia a  ju  tylko korpus
konsularny (AAN, KGRPM, sygn. 102, Pismo KGRPM do MSZ z 7 XII 1934 r. Zmiany
w korpusie konsularnym, s. 35-36; AAN, KGRPM, sygn. 12, Pismo KGRPM do MSZ z 20 I 1937
r. Sprawozdanie ze zmian w korpusie konsularnym, s. 135-137).

26  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 244.
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dla adosia, co sam podkre la  we wspomnieniach, by a opieka, jak  otacza  go
ks. kardyna  Michael von Faulhaber. „Z o y em mu wizyt  zaraz po przyje dzie i
jako  widocznie przypad em mu do serca, bo przez ca y czas pobytu otacza  mnie
swoja opiek . Opieka ta otworzy a mi wszystkie drzwi i u atwi a niezmiernie
wspó prac  z rz dem bawarskim, a specjalnie z prezydentem Heldem, do którego
mog em zwraca  si  nawet bezpo rednio telefonicznie, otrzymawszy od niego
jego tajny numer telefonu, znany tylko bardzo niewielkiej liczbie osób. By  to
przywilej bardzo cenny, bo znacznie atwiej by o mi za atwia  sprawy z Heldem
bezpo rednio, ni  z jego urz dami, u których sprawy polskie nie cieszy y si ,
rzecz jasna, specjaln  popularno ci ”27. Dzi ki temu, jak dalej pisa : „By em /…/
zupe nie wprowadzony w ycie monachijskie, zapraszany wsz dzie, nie
pomijany przy adnej okazji. Mia em ju  wielu znajomych i przyjació  w
rozmaitych sferach i rozmaitych przekona  politycznych. Byli w ród nich ludzie
niezwyk ej kultury i wiedzy, e wspomn  tylko Tomasza Manna, znakomitego
pisarza niemieckiego, z którym spotyka em si  do  cz sto, bo by  prawie
s siadem mojego konsulatu i bywali my u siebie. Pozna em te  prawie ca
Bawari  obje d aj c wszystkie wa niejsze jej o rodki i nawi zuj c wsz dzie
po yteczne kontakty”28.

Jego znajomo ci w Monachium pog bi y si  do tego stopnia, e
wprowadzano go nawet na poufne spotkania organizacji niemieckich. Mia  m.in.
okazj  uczestniczy incognito w zebraniu cz onków i sympatyków ruchu
narodowosocjalistycznego, na którym przemawia  Adolf Hitler. Oceniaj c mow
przywódcy NSDAP pisa : „/…/ na mnie mowa Hitlera nie zrobi a adnego
wra enia, widzia em w niej mnóstwo sprzeczno ci, nie daj cych si  pogodzi  ze
sob . Ka de z rzucanych przez niego hase  zyskiwa o poklask przynajmniej
cz ci sali, a has a ogólne, zw aszcza za  filipiki przeciw Traktatowi
Wersalskiemu, „Dyktatowi Wersalskiemu” jak mówi , wywo ywa y burze
oklasków na ca ej sali. Przys uchuj c si  rozmowom po tym wiecu, mog em
skonstatowa , e /…/ ka dy z uczestników znalaz  w mowie Hitlera co  dla
siebie, a to, co by o w sprzeczno ci z jego pogl dami, przypisywa  tylko
potrzebom agitacyjnym”29.

Nawi zane kontakty umo liwi y adosiowi, pomimo trudnej sytuacji
mieszkaniowej panuj cej w 1927 r. w Monachium, znale  nowy, znacznie
lepszy od dotychczasowego lokal, „do tego czasu bowiem konsulat prowadzi
dzia alno  w lokalach nie odpowiadaj cych powadze urz du, le

27  Ibidem, s. 245.
28  Ibidem, s. 253.
29  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 258-259.
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zlokalizowanych, cz ciowo ju  zamieszkiwanych, a do tego bardzo drogich”30.
Wynaj cie pomieszcze  przy Kufsteinerplatz 2/III oby o si  bez problemów
urz dowych. Budynek z 1910 r., z szeroko zakrojonymi mieszkaniami, by
zdecydowanie wygodniejszy dla prowadzenia dzia alno ci konsularnej, a lokal
konsulatu tworzy y obszerne pokoje rozlokowane wokó  centralnej sieni31.
Nast pi a poprawa warunków pracy, mimo to wynajmowane pomieszczenia
nadal nie odpowiada y potrzebom urz du w randze konsulatu generalnego. W
rocznym raporcie administracyjnym za 1928 r. konsul generalny Aleksander

ado  stwierdzi , e: „Lokal urz du ju  obecny jest do  ciasny, a z chwil
powi kszenia jego agend /…/ oka e si  zupe nie niewystarczaj cy. Maj c to na
wzgl dzie konsulat generalny przez ca y rok by  w kontakcie z biurami najmu
mieszka , jednak dotychczas nie uda o mu si  znale  odpowiedniego lokalu.
Stwierdza si  jeszcze raz, jak to ju  i w roku zesz ym uczyniono, e
najw a ciwszym rozwi zaniem kwestii mieszkaniowej by by zakup osobnego
domu na wy czny u ytek konsulatu generalnego”32. Kolejna zmiana lokalowa
nast pi a dopiero wiosn  1931 r., gdy na potrzeby konsulatu generalnego
wynaj to dom przy Pienzenauerstrasse33. Budynek ten pozosta  siedzib  urz du
a  do czasu jego likwidacji we wrze niu 1939 r.

Konsulat Generalny RP w Monachium, mimo licznych ogranicze
organizacyjnych i finansowych, realizowa  szeroki wachlarz zada  politycznych i
konsularnych. Urz d zaznajamia  si  z sytuacj  panuj c  na terenie
podlegaj cego mu okr gu kompetencyjnego oraz z uwag  ledzi  i analizowa
rozgrywaj ce si  tam wydarzenia34. Wyniki swoich obserwacji przesy a
w adzom krajowym w postaci sprawozda  i raportów35. W pierwszych latach
dzia alno ci wiele uwagi po wi cano obserwacji bawarskiej sceny politycznej, w
tym rozwoju separatyzmu bawarskiego. W adze polskie liczy y bowiem, e w

30  Przed przeprowadzk  w 1927 r. siedziba urz du znajdowa a si  przy Tannstrasse 26/III. Konsul
Malczewski, poprzednik Aleksandra adosia, w korespondencji z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych wskazywa , e nie odpowiada a ona presti owi pa stwa polskiego i w wysokim
stopniu uniemo liwia a normalny rozwój konsulatu generalnego. Skar c si  na warunki
lokalowe w pi mie z 7 wrze nia 1922 r. pisa : „W ma ej, brudnej, o w skich, kr conych
schodach kamieniczce, przytulony ››przy rodzinie‹‹, na meblach mizernych, cz ci
po yczonych, cz ci  gdzie  za pó  ceny okazyjnie skupionych, ogranicza  si  /…/ do roli
skromnego biura paszportowego /…/” (AAN, KGRPM, sygn. 108, Pismo konsula generalnego
L. Malczewskiego do MSZ z 7 IX 1922 r., s. 182-183).

31  Stadtarchiv München (dalej: SM), Lokalbaumkommision 5447, Vergleiche die Baupläne.
32  AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918-1939 (dalej:

MSZ), sygn. 11755 (B 28169), Roczny Raport Administracyjny za 1928 (dalej: RRA 1928), s. 7.
33  AAN, Ambasada RP w Berlinie 1920-1939 (dalej: AB), sygn. 3241, Pismo  KGRPM  do

Poselstwa  RP  w  Berlinie  z  20  VI  1931  r., s. 5; BHM, MA, 100073, Pismo Wicekonsula
Zbigniewa Miszke do BSMA z 19 VI 1931 r.

34  W. Skóra, S u ba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i dzia alno , Toru
2006, s. 99.

35  Zob. K. Libera, Zasady mi dzynarodowego prawa konsularnego, Warszawa 1960, s. 404-407.
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stosunkowo krótkim czasie dojdzie do oderwania Bawarii od Rzeszy. W zwi zku
z tym d y y do nawi zania stosunków polsko-bawarskich, a w dalszej
perspektywie utworzenia poselstwa polskiego w Monachium. D c do
urzeczywistnienia tych planów konsulat nie tylko bacznie obserwowa
rozgrywaj ce si  w Bawarii wydarzenia, ale równie , prowadzi  bezpo rednie
rozmowy z miejscowymi politykami36. W 1924 r. nast pi o odpr enie w
stosunkach bawarsko-niemieckich, a Bawari  podporz dkowano centralnym
w adzom Rzeszy. W tych okoliczno ciach polskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych musia o zrezygnowa  z planów utworzenia w Monachium
polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego. Od tego czasu dzia alno
polityczna realizowana przez znajduj cy si  tam polski konsulat generalny,
polega a g ównie na obserwacji sytuacji wewn trznej w Bawarii, w
szczególno ci za  rozwoju ruchu hitlerowskiego37.

Oceniaj c w Pami tnikach sytuacj  panuj c  w Niemczech i w Bawarii
od 1930 r. do wiosny 1931 r. konsul generalny Aleksander ado  pisa : „Nikomu
te  nie przychodzi o do g owy, e ruch ten mo e doj  do w adzy w Rzeszy.
Jednak dla bacznego obserwatora by  on i ciekawy pod wzgl dem
psychologicznym i wcale niebezpiecznym. Bo taktyk  Hitlera by o
wyzyskiwanie ówczesnej sytuacji Niemiec i wyci ganie korzy ci dla swego
ruchu z ka dego niepowodzenia rz dów demokratycznych. Nie kr powa  si  przy
tym wcale ani konsekwencj  ani logik . Przeciwnie – nagromadza  obok siebie
najpopularniejsze has a, bior c je za w asne, bez wzgl du na to, e by y
niejednokrotnie wr cz sprzeczne ze sob . W rezultacie w programie
hitlerowskim ka dy Niemiec znajdowa  co  dla siebie, a wielka si a sugestii,
któr  niezaprzeczalnie posiada  Hitler jako mówca sprawia a, e ka dy uwa a ,
e istotnym programem Hitlera jest to, czego sam jest zwolennikiem, reszta za

jest tylko przeznaczona dla kaptowania innych zwolenników i nie nale y jej bra
serio (…) Nikt wi c nie wiedzia , do czego Hitler zmierza naprawd  i ka dy
s dzi , e zmierza w a nie w mi ym mu kierunku. Rezultatem tej taktyki by o, e
Hitler równocze nie zyskiwa  poparcie wielkiego przemys u i finansjery, bardzo
dla niego cenne, bo wyra aj ce si  w pomocy finansowej, koniecznej zw aszcza
na wielkie potrzeby jego organizacji paramilitarnych, a równocze nie

36  AAN, AB, sygn. 3251, Pismo wicekonsula H. Ochenkowskiego do Poselstwa Polskiego w
Berlinie z 15 XI 1920 r. Memoria  w sprawie konsulatu monachijskiego, s.  17.  W.  Skóra
sklasyfikowa  Konsulat Generalny RP w Monachium jako placówk  polityczno-obserwacyjn .
Charakteryzuj c ten typ konsulatów stwierdzi , e ich kierownicy wykonywali zadania z zakresu
stosunków dyplomatycznych. Bacznie obserwowali i wst pnie analizowali wydarzenia
rozgrywaj ce si  w okr gu, w którym urz dowali oraz po redniczyli w kontaktach mi dzy
w adzami miejscowymi a central  MSZ. Pe nili wi c ograniczone funkcje reprezentacyjne (W.
Skóra, op. cit., s. 99).

37  Zob. M. Maciejewski, Pocz tki partii hitlerowskiej w relacjach Konsula Generalnego RP w
Monachium (do 1924 r.), „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. II 1975, s. 284-
285.
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przechodzi y do jego szeregów ca e grupy robotników socjalistycznych, a nawet
komunistycznych. /…/ A ju  najbardziej szerzy  si  ruch hitlerowski w ród
m odzie y i to wydawa o mi si  najbardziej gro nym”38.

Poza dzia alno ci  o charakterze politycznym urz d realizowa  równie
zadania konsularne39, obejmuj ce zagadnienia prawno-administracyjne40,
gospodarcze41, propagowa  polsk  kultur  i nauk 42oraz opiekowa  si  polskimi
obywatelami43.

38  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 257-259.
39  K. Libera, Zasady…, op. cit., s. 400.
40  Podstawowymi czynno ciami administracyjnymi realizowanymi przez konsulat by o udzielanie

wiz i wystawianie paszportów, prowadzenie tzw. matryku y konsularnej, czyli rejestru obywateli
polskich na sta e mieszkaj cych w okr gu oraz prowadzenie ewidencji obywateli polskich za
granic  podlegaj cych obowi zkowi s u by wojskowej. W ramach zada  z zakresu czynno ci
notarialnych i administracyjno-s downiczych urz d legalizowa  dokumenty, sporz dza  i
uwierzytelnia  akty prawne, wydawa  akty urodzenia, lubu i zgonu. Zajmowa  si  równie
sprawami spadkowymi obywateli polskich przesy aj c do kraju zalegalizowane wiadectwa zgonu
i protoko y spadkowe nadsy ane przez urz dy niemieckie (Ustawa z dnia 11 listopada 1924 roku o
organizacji konsulatów i czynno ciach konsulów, „Dziennik Ustaw RP” 1924, nr 103, poz. 944;
A. Wasilewski, S u ba konsularna 1918-1939 (akty prawne, organizacja, dzia alno ), Toru
2004, s. 83-84; J. Makowski, Podr cznik prawa mi dzynarodowego, Warszawa 1948, s. 179-182,
186; W. Skóra, op. cit., s. 707).

41  W ramach zada  o charakterze gospodarczym konsulat zapoznawa  si  z gospodark  swojego
okr gu, przygotowywa  obszerne sprawozdania dotycz ce miejscowego ycia ekonomiczno-
handlowego i finansowego. Po redniczy  w nawi zywaniu polsko-bawarskich stosunków
gospodarczych, udziela  informacji gospodarczych zainteresowanym obywatelom polskim i
przedsi biorcom. Zajmowa  si  równie  promowaniem polskiej gospodarki m.in. poprzez
rozsy anie do zainteresowanych firm i instytucji materia ów reklamowych w postaci plakatów i
ulotek na temat organizowanych w Polsce targów (Ustawa z dnia 11 listopada 1924 r. o
organizacji konsulatów i czynno ciach konsulów, „Dziennik Ustaw RP” 1924, nr 102, poz. 944).

42  K. Libera, op. cit., s. 409-410; J. Makowski, op. cit., s. 187.
43  Dzia alno  w tym zakresie zosta a uregulowana w ustawie konsularnej z 11 listopada 1924 r.

Ju  w pierwszym artykule tej ustawy znajdujemy informacj , e zadaniem konsulatów by a
opieka nad obywatelami polskimi za granic . Zgodnie z artyku em 15, konsulowie zobowi zani
byli broni  praw, mienia i interesów obywateli polskich oraz udziela  im rad i pomocy. A w
artykule 20 czytamy: „Konsulowie obowi zani s  zwraca  szczególn  uwag  na polsk
imigracj  sta  i sezonow  na terytorium swego okr gu oraz na reemigracj  do Polski i
informowa  w adze polskie o przebiegu imigracji i reemigracji” ( Ustawa z dnia 11 listopada
1924 r. o organizacji konsulatów i czynno ciach konsulów, „Dziennik Ustaw RP” 1924, nr 102,
poz. 944. Zob. te  J. Makowski, op. cit., s. 178).



272

Najwi ksze skupisko polskiej ludno ci wychod czej znajdowa o si  w
Mannheim-Sandhofen w Badenii44. Wed ug oblicze  konsulatu generalnego,
dokonanych g ównie na podstawie znajduj cych si  w urz dzie akt
paszportowych, kolonia polska w Mannheim-Sandhofen liczy a w 1927 r. blisko
sze dziesi t rodzin, w tym oko o dwie cie dzieci i m odzie y do dwudziestego
roku ycia. Szacowano wi c, e ogólna liczba cz onków polskiej kolonii mo e
wynosi  oko o 350 osób45. Przedstawiciele robotniczej kolonii polskiej w
Mannheim zrzeszali si  w wielu organizacjach i stowarzyszeniach o charakterze
o wiatowym, sportowym, muzycznym i religijnym, z których najwa niejsz  rol
odgrywa o utworzone w 1906 r. towarzystwo „Zgoda”46. W Monachium
zamieszkiwa a niewielka grupa Polaków, któr  tworzyli g ównie rzemie lnicy
oraz nieliczni polscy inteligenci47. Na terenie okr gu konsularnego przebywa o
tak e kilkuset polskich robotników rolnych zatrudnionych w niemieckich
maj tkach w Bawarii, Badenii i Wirtembergii48. Poza tym bardzo liczn  grup
pochodz cej z Polski ludno ci tworzyli ydzi. Zamieszkiwali w licz cych
kilkuset osób skupiskach w wi kszych miastach po udniowych Niemiec tj.
Monachium, Mannheim, Fürth, Norymberga. G ównym ród em ich utrzymania
by  handel, rzadziej rzemios o i ku nierstwo. Utworzyli wiele stowarzysze  o
charakterze spo eczno-religijnym, które reprezentowa y ich interesy wobec
miejscowych w adz i konsulatu generalnego oraz s u y y pomoc  prawn  i
materialn 49.

44  Podczas pierwszego zjazdu konsulów polskich w Niemczech, który odby  si  w dniach 25-26 maja
1923 r. w Berlinie, konsul generalny Leszek Malczewski referuj c na temat kolonii polskiej w
Bawarii, Wirtembergii i Badenii stwierdzi , e: „z wyj tkiem Mannheim nie ma wi kszych
skupie . Kolonia sk ada si  przewa nie z robotników rolnych, którzy nie s  zorganizowani w
adne stowarzyszenia. Kontakt tych e z konsulatem jest przygodny, spowodowany na razie

wy cznie czynno ciami konsularnymi. Stosunek w adz miejscowych do kolonii jest na ogó
niez y” (Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protoko y i sprawozdania 1920-
1939, oprac. H. Cha upczak. E. Ko odziej, Lublin 1999, s. 59).

45  AAN, KGRPM, sygn. 57, Raport kulturalny przes any przez KGRPM do MSZ 26 VI 1927 r., s.
128-129.

46  Ibidem, s. 133-134.
47  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 250; AAN, KGRPM, 54, Pismo KGRPM do

MSZ z 1VII 1934 r., s. 11.
48  AAN, KGRPM, sygn. 57, Raport kulturalny przes any przez KGRPM do MSZ 26 VI 1927 r., s.

130.
49  Ibidem, s. 135-139.
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Z nieliczn  koloni  polsk  w Monachium placówka utrzymywa a stale
do  cis y kontakt50. Natomiast kontakty z przedstawicielami kolonii polskiej w
Mannheim-Sandhofen by y przez d ugi czas do  sporadyczne, a rola urz du w
yciu tamtejszych Polaków ogranicza a si  do wspólnych obchodów Konstytucji

3 Maja51. Konsul Aleksander ado  d y  do poprawy tego stanu rzeczy i
niebawem po obj ciu kierownictwa urz du zaanga owa  si  w spraw
uruchomienia polskiej placówki o wiatowej.

Pierwsze zorganizowane w tym kierunku dzia ania zosta y podj te przez
przedstawicieli kolonii ju  na pocz tku lat dwudziestych. Niestety, pomimo
przychylnego stanowiska w adz bade skich, ani szkó ka, ani ochronka nie mog y
zosta  uruchomione ze wzgl du na brak odpowiedniego lokalu i rodków
finansowych52. W raporcie kulturalnym, przes anym przez konsulat do MSZ w
kwietniu 1927 r., czytamy: „/…/ istnia a konieczno  utworzenia szko y polskiej
w Sandhofen. Dzieci w wieku szkolnym znajdowa o si  tam oko o 40. Poniewa
urodzi y si  one prawie wszystkie w Niemczech, zna y j zyk polski tylko od
swoich rodziców. Stopie  jego znajomo ci jest na ogó  niewystarczaj cy, tak e
sprawa utworzenia przynajmniej kursów j zyka polskiego, jest kwesti  bardzo
aktualn ”53.

W pa dzierniku 1927 r. konsul generalny informowa  Poselstwo RP w
Berlinie, e sprawa za o enia w Mannheim-Sandhofen szkó ki utkn a w
miejscu, poniewa  ograniczone fundusze kolonii uniemo liwia y wynaj cie
odpowiedniego lokalu, nie mo na by o równie  znale  nikogo, kto posiada by
wymagane kwalifikacje, aby móc poprowadzi  zaj cia z dzie mi54. Kolejne
rozmowy prowadzone przez konsula generalnego z przedstawicielami kolonii i
w adzami bade skimi nie wnosi y do sprawy niczego nowego. Nadal nie mo na
by o rozwi za  spraw lokalowych. Sytuacja zmieni a si  dopiero po utworzeniu
w lipcu 1930 r. Polskiego Towarzystwa Szkolnego na rejencj  Karlsruhe z
siedzib  w Mannheim. Jesieni  1930 r. zarz d miejscowego towarzystwa

50  Powstanie pa stwa polskiego spowodowa o powrót do kraju przewa aj cej liczby
zamieszkuj cych w Monachium Polaków. Pozosta a w zasadzie tylko drobna grupa
rzemie lników, która z powodu braku skupiska polskiego ulega a stopniowej germanizacji.
Niektórzy zdecydowali si  na przyj cie obywatelstwa bawarskiego. Z licznej niegdy  grupy
polskich uczonych, malarzy, artystów i studentów, pozosta a tylko znikoma ilo  Polaków ze
sfer inteligenckich. Pozostali powrócili do niepodleg ej Polski. W stolicy Bawarii nie dzia a y
adne polskie stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, nie by o te  polskich zwi zków

zawodowych (AAN, KGRPM, sygn. 57, Raport kulturalny przes any przez KGRPM do MSZ 26
VI 1927 r., s. 130-131; Ibidem, Pismo konsula generalnego Leszka Malczewskiego do MSZ z 20
XI 1924 r., s. 23).

51  Ibidem, Raport kulturalny przes any przez KGRPM do MSZ 26 VI 1927 r., s. 134.
52  AAN, KGRPM, sygn. 57, Sprawozdanie J. Ajdukiewicza, sekretarza Konsulatu Generalnego RP

w Monachium z podró y do Mannheim z 5 III 1923 r., s. 16-17.
53  Ibidem, Raport kulturalny przes any przez KGRPM do MSZ 26 VI 1927 r., s. 133.
54  AAN, AB, sygn. 3086, Pismo KGRPM do PB z 28 X 1927 r., s. 5.
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szkolnego uruchomi  kursy j zyka polskiego55 w Mannheim-Sandhofen i
Mannheim-Waldhof56. Zaj cia prowadzono w lokalach szkó  niemieckich w
Waldhof i Sandhofen, a pierwszym nauczycielem prowadz cym zaj cia zosta
Józef Ratajczak57.

Szczególn  rol  w pracy konsulatu odgrywa o prowadzenie akcji
propagandowej na rzecz pa stwa polskiego w Niemczech. Dzia alno  w tym
zakresie zak ada a zapoznanie miejscowego spo ecze stwa z krajem ojczystym
konsula, z osi gni ciami w poszczególnych dziedzinach ycia, z dorobkiem
kulturalnym, z wa niejszymi wydarzeniami w yciu pa stwa i narodu. Na
przyk ad Aleksander ado  dokonywa  w tym celu objazdów swojego okr gu,
wyg asza  odczyty okoliczno ciowe, pomaga  zak ada  organizacje i
stowarzyszenia o charakterze polskim, umieszcza  artyku y informacyjne w
miejscowej prasie, utrzymywa  kontakty towarzyskie z miejscowymi
dziennikarzami, przedstawicielami w adz, wiata nauki, przemys u, handlu,
finansów58.

Znaj cy doskonale Monachium i potrzeby estetyczne jego elit ado
wskazywa , e na terenie tym na powodzenie liczy  mo na jedynie w przypadku
pierwszorz dnych artystów polskich. Jego zdaniem naj atwiejsza by a droga
propagandy muzycznej, poniewa  nie trzeba si  by o obawia  demonstracji o
charakterze szowinistycznym. Proponowa  rozwijanie akcji kulturalnej w tym
zakresie poprzez: koncerty wybitnych polskich artystów, zapoznanie z polsk
sztuk  w skiego grona osób odgrywaj cych w Bawarii rol  kierowników opinii
publicznej w sprawach sztuki (krytyków muzycznych, wybitniejszych artystów
oraz osób z towarzystwa bawarskiego, które interesowa y si  sztuk ), poprzez
m.in. urz dzanie w konsulacie generalnym wyst pów polskich artystów. Wed ug

adosia: „Droga ta posiada pierwszorz dne znaczenie nie tylko ze wzgl du na

55  Pozaszkolne kursy j zyka polskiego, zwane równie  szkó kami by y na terenach wychod czych
podstawow  form  dzia alno ci o wiatowej. Polega y na prowadzeniu lekcji czytania i pisania w
j zyku polskim. Zaj cia bywa y niekiedy poszerzane o elementy wiedzy o Polsce i nauk  piewu.
Odbywa y si  najcz ciej  dwa razy  w tygodniu  po  lekcjach  w szkole  niemieckiej.  Prowadzili  je
wykwalifikowani nauczyciele lub nauczyciele pomocniczy. Za stron  organizacyjn  kursów
odpowiada y przede wszystkim towarzystwa szkolne, cz sto wspó pracuj ce z odpowiednimi
konsulatami. W przypadku kursów j zyka polskiego w adze niemieckie nie ogranicza y naboru
uczestników do ci le okre lonego obywatelstwa, ani nie wymaga y osobnego zezwolenia na
ucz szczanie do szkó ki. Zasadniczy warunek, który nale a o spe ni  polega  na tym by
kierowanie kursem spoczywa o w r kach okre lonych osób lub s downie zarejestrowanego
towarzystwa szkolnego, które zapewni oby lokal, podr czniki i personel pedagogiczny.
Zasadniczo kursy by y organizowane i prowadzone przez Zwi zek Polskich Towarzystw
Szkolnych, a z jego ramienia przez terenowe towarzystwa szkolne (W. Wrzesi ski, Polski ruch
narodowy w Niemczech w latach 1922-1939, Toru  2005, s. 168; H. Cha upczak, Szkolnictwo
polskie w Niemczech 1919-1939, Lublin 1996, s. 155).

56  Waldhof - dzielnica Mannheim.
57  AAN, KGRPM, sygn. 58, Sekretariat Polskich Towarzystw Szkolnych na Westfali  i Nadreni  do

KGRPM z 25 VIII 1933 r., s. 41.
58  K. Libera, op. cit., s. 409-410; J. Makowski, op. cit., s. 187.
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swoj  bezpo redni  warto  propagandow , ale i przez to u atwia konsulatowi
generalnemu nawi zanie stosunków osobistych z wybitnymi przedstawicielami
tutejszego spo ecze stwa”59.

Wa ne znaczenie propagandowe mia  dla konsulatu pobyt kardyna a
Augusta Hlonda w Monachium. Kardyna  w porozumieniu z konsulem
generalnym przyby  do stolicy Bawarii by z o y  wizyt  kardyna owi
Michaelowi Faulhaberowi. Konsul ado  przygotowa  przyjazd polskiego
dostojnika ko cielnego tak, e sta  si  „polsko-bawarsk , a zarazem katolick ,
demonstracj  przyja ni”60. Po latach wspomina : „Wyda em /…/ ma y, bo tylko
na osiem osób, obiad w moim konsulacie, w którym obok obu Ks. Kardyna ów
wzi li udzia  Nuncjusz apostolski, prezydent ministrów Held, pose  Rzeszy
Niemieckiej Haniel v. Heimhausen, burmistrz miasta Monachium i przeor OO.
Salezjanów, do których Zgromadzenia nale a  Ks. Kardyna  Hlond. Ale po
obiedzie odby  si  wielki raut, u wietniony wyst pami najlepszych artystów
opery monachijskiej, na którym, obok cz onków korpusów dyplomatycznych i
konsularnych, z pos em francuskim, markizem d’Ormesson na czele, mog em
przedstawi  Ks. Kardyna owi Hlondowi par set osób z towarzystwa
monachijskiego, ze wiata naukowego, literackiego, dziennikarskiego i
artystycznego /…/ Pobyt Ks. Kardyna a Hlonda, który zrobi  na wszystkich, z
którymi si  widzia  jak naj wietniejsze wra enie, umocni  bardzo moj  pozycj
w Monachium, w którym by em teraz osob  znan  i popularn . Wyzyskuj c to
pog bia em dalej stosunki, które rozrasta y mi si  teraz szybko i nabiera y
charakteru coraz bardziej przyjacielskiego”61.

Wiosn  1931 r., tu  przed odwo aniem do kraju, Aleksander ado
spotka  si  z Ernstem Röhmem, szefem sztabu SA62. W czasie rozmowy na temat
stosunków polsko-niemieckich Röhm stwierdzi , e: „Narodowy socjalizm jest
nie tylko stronnictwem, jest wiatopogl dem. I szuka na wiecie wiatopogl dów
zbli onych /…/ Z najwi kszym zainteresowaniem ledzi on i wszyscy
przywódcy narodowo-socjalistyczni, nie wy czaj c samego Hitlera, rozwój
stosunków wewn trznych w Polsce po przewrocie majowym i pe ni s  admiracji
dla geniuszu Marsza ka Pi sudskiego, który Polsk  kszta tuje w a nie tak, jak oni
chcieliby ukszta towa  Niemcy, gdy dojd  do w adzy. S dzi, e pomi dzy Polsk
Pi sudskiego a Niemcami Hitlera istnieje pokrewie stwo ideologiczne,
wspólno  wiatopogl du, co ju  samo przez si  wyklucza, aby pomi dzy oboma
pa stwami mog o przyj  do wojny /…/ Polska Pi sudskiego jest w
rzeczywistych, a nie propagandowych, planach narodowego-socjalizmu, obok
W och, przysz ym potencjalnym przyjacielem. Wszak Polacy to te , podobnie,
jak Niemcy, naród panów, »Herrenvolk«. Dwa takie narody nie powinny si

59  AAN, KGRPM, sygn. 72, Raport prasowo-propagandowy z 20 II 1928 r., s. 17.
60  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 249.
61  Ibidem.
62  SA - Sturmabteilungen der NSDAP (Oddzia y Szturmowe NSDAP
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zwalcza  lecz popiera  wzajemnie i wspó pracowa ”63. W ocenie adosia
rozmowa ta by a „zapowiedzi  tego zbli enia, które pod auspicjami Pi sudskiego
przeprowadzi  Józef Beck64. Tylko v[on] Röhma nie by o ju  wówczas w ród
yj cych. A zbli enie do Polski by o z hitlerowskiej strony fa szyw  gr ,

mamieniem przeciwnika. Na ko cu tego zbli enia by a wojna 1939 r., która
odkry a w a ciwe karty hitlerowskie”65. ado  wys a  do Warszawy szczegó owy
raport z tej rozmowy. Pozosta  on jednak bez odpowiedzi. Jeden z
najwybitniejszych polskich dyplomatów Stanis aw Schimitzek w swoich
wspomnieniach pisa  na ten temat: „W poselstwie uwa ali my wynurzenia
Röhma raczej za prób  zneutralizowania Polski wobec hitleryzmu, Polski, która
jako jedyna z s siadów Niemiec mog a sta  si  wówczas inspiratork
przeciwstawienia si  nacjonalizmowi niemieckiemu w realizacji jego planów”66.

Krótko po tej rozmowie, 30 kwietnia 1931 r., ado  zosta  odwo any z
Monachium, prawdopodobnie, jak stwierdzi  Schimitzek, z powodu powi za  z
niektórymi politykami oskar onymi w procesie brzeskim67. Sam ado
wspomina : „Takie epizody, jak naj cie oficerów na Sejm i obraza Marsza ka
Sejmu, Daszy skiego, oburza y mnie g boko i stawia y przede mn  pytania czy
mog  nadal s u y  temu rz dowi. Osobi cie dotkn  mnie bole nie fakt pobicia
przez wojskowych zwolenników Pi sudskiego miertelnie ju  wówczas chorego
Jana D bskiego, z którym by em nadal w najserdeczniejszych stosunkach /…/
Wreszcie przysz a sprawa wywiezienia pos ów majowych, z Witosem na czele,
do Brze cia, wi zienia ich tam i katowania. Tego nie próbowa em ju  nawet
broni , nie taj c mego oburzenia. B d c tu  po uwolnieniu wi niów brzeskich
w Warszawie, widzia em si  u Zygmunta Grali skiego, ludowca z grupy
»Wyzwolenie«, a mego kolegi poprzednio z MSZ z wi niami brzeskimi
Bagi skim i Putkiem – jako  wyszpiegowali to szpicle re imowi i ten fakt
podano mi po tym jako powód mojego odwo ania z Monachium i zwolnienia z
czynnej s u by w MSZ. Ten rozwój sytuacji wewn trznej w Polsce powodowa ,
e ju  ca y rok 1930 i wiosn  1931 sp dza em w Monachium niech tnie i

liczy em si  z tym, e w ka dej chwili b d  albo odwo any, albo zajdzie co
takiego, co mnie zmusi do ust pienia”68. ado przeniesiony zosta  do dyspozycji
MSZ, a 31 pa dziernika tego roku w stan spoczynku, co by o równoznaczne ze
zwolnieniem ze s u by69.

Po odwo aniu adosia do kraju, André Lefévre d’Ormesson, dyplomata
francuski pisa  o nim: „W ci gu czterech lat sp dzonych w Monachium ado

63  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 264-265.
64  Mowa tu o podpisanej 26 stycznia 1934 r. deklaracji o niestosowaniu przemocy.
65  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 265.
66  S. Schimitzek, op. cit., s. 208.
67  Ibidem.
68  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 256-257.
69  „Dziennik Urz dowy MSZ”, nr 5, 1931, s. 74 oraz „Dziennik Urz dowy MSZ” nr 21, 1931, s.

301.
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zyska  powszechny szacunek i w odró nieniu od swego poprzednika, którego
nikt nie zaprasza , wyrobi  sobie dobre stosunki i cz sto sam urz dza  wystawne
przyj cia. Ceniono jego go cinno , uprzejmo , szczególnie za  jego talent
bryd owy. W tej dziedzinie uchodzi  za mistrza. Zdo a  tak e doprowadzi  i to
nawet w rodowiskach oficjalnych, do rzeczywistego odpr enia w stosunkach
polsko-bawarskich”70. Równie  w adze bawarskie ocenia y pozytywnie
czteroletnie urz dowanie adosia w Monachium. Uznany za lepszego ni  jego
poprzednik, Leszek Malczewski, nie napotka  na wi ksze trudno ci w czasie
ca ego okresu s u by71. Na uwag  zas uguje fakt, e zarówno jego poprzednikom,
jak i nast pcom nie uda o si  zdoby  w stolicy Bawarii ani takiej pozycji ani
takiego powa ania.

Po opuszczeniu MSZ, a  do wybuchu drugiej wojny wiatowej zajmowa
si  g ównie publicystyk  polityczn . By  redaktorem naczelnym „Gazety
Handlowej”, wspó pracowa  z dziennikami „ABC” i „Wieczór Warszawski”72.
Artyku y z tego okresu publikowa  pod pseudoniem Wac aw Nienaski. Pisa
równie  w „Odnowie”, a gdy w adze zamkn y pismo, wspó pracowa  z
wydawanym w Katowicach „Zwrotem”73. Ponadto publikowa  w „Go cu
Warszawskim” oraz na amach katowickiego organu Wojciecha Korfantego
„Polonia”74.

W swoich artyku ach krytykowa  polityk  Józefa Becka, który d c do
zacie nienia wspó pracy z Niemcami zaniedbywa  stosunki z Francj , Wielk
Brytani  i  ZSRR75. Kampania prowadzona przeciwko Beckowi, g ównie na
amach „Odnowy” i „Zwrotu” zbli y y adosia politycznie do gen. W adys awa

Sikorskiego, a od 1936 r. Frontu Morges. Sta  si  tym samym jednym z
czo owych „mor owców” w szeregach Stronnictwa Ludowego76. Po 1936 r.
zwi kszy a si  tak e jego aktywno  w SL77.

Wybuch drugiej wojny wiatowej zmusi  adosia do opuszczenia kraju.
Wezwany przez W adys awa Sikorskiego, na pocz tku pa dziernika 1939 r.
przyby  do Pary a, gdzie jako jedynemu przedstawicielowi SL, powierzono
stanowisko ministra stanu (ministra bez teki)78. Obj  dzia  kontaktów z krajem,
do którego wysy a  emisariuszy i pieni dze dla podziemnego ruchu oporu.
Pracowa  nad projektem utworzenia w okupowanej Polsce tajnej w adzy

70 Pismo A. Lefévre d’Ormesson do A. Brianda na temat A. adosia z 16 IV 1931 r. w: Dyplomaci
II RP w wietle raportów Quai d’Orsay, oprac. J. aptos, Warszawa 1993, s. 209.

71  Württembergisches Hauptstaatsarchiv Stuttgart (dalej: WürttHStAS), E 130b, Bü442,
Württembergisches Staatsministerium an ado , 8 IV 1931.

72  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , op. cit., s. 279.
73  Ibidem, s. 268.
74  Ibidem, s. 287.
75  Ibidem, s. 288.
76  A. Ko odziejczyk, op. cit., s. 249.
77  Ibidem, s. 249-252.
78  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , Pami tniki, t. II, s. 60.
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pa stwowej i zakonspirowanej armii, która by aby podporz dkowana rz dowi
emigracyjnemu79. Uda o mu si  tak e nawi za  kontakty z post powymi ko ami
polskiego wychod stwa zarobkowego we Francji i USA80.

Po przybyciu do Francji Stanis awa Miko ajczyka i Stanis awa Kota,
stoj cych wy ej od niego w hierarchii w adz SL, w dniu 7 grudnia ust pi , a
piastowany przez niego urz d obj  Stanis aw Kot81. W zamian adosiowi
zaproponowano obj cie stanowiska ambasadora w Turcji. Jednak e rz d turecki,
obawiaj cy si , e przybycie nowego ambasadora pa stwa, które III Rzesza
uwa a a za nieistniej ce, mo e wywo a  z ni  konflikt, odmówi  jego przyj cia.
O wiadczy  przy tym, e nadal mo e utrzymywa  stosunki dyplomatyczne z
polskim rz dem emigracyjnym przez dotychczasowego ambasadora Micha a
Sokolnickiego82. Z dniem 20 maja 1940 r. ado  zosta chargé d’affaires ad
interim, z tytu em ministra pe nomocnego, w Szwajcarii. Nominacja ta nie
wymaga a uroczystego sk adania listów uwierzytelniaj cych, a on sam by
traktowany przez w adze szwajcarskie, jak i przedstawicieli innych placówek
dyplomatycznych jak pe noprawny pose 83.

Nadany tytu  zapewni  mu pe ni  praw dyplomatycznych, a kierowana
przez niego placówka berne ska by a przez kilka lat punktem przeka nikowym
w kontaktach z krajem. St d cz sto p yn y do Polski instrukcje i pieni dze, i tu
te  trafia y informacje z kraju. Zadaniem kierowanego przez adosia urz du by a
obserwacja sytuacji w podbitych krajach o ciennych, po rednictwo w kontaktach
pomi dzy dzia aj cymi w tych pa stwach nieoficjalnymi przedstawicielstwami
polskimi a rz dem na emigracji. Placówka w Bernie opiekowa a si  równie
nap ywaj cymi do Szwajcarii polskimi uchod cami z obozów pracy w
Niemczech, a po kl sce Francji w 1940 r., internowan  w Szwajcarii 2 Dywizj
Strzelców Pieszych pod dowództwem gen. Bronis awa Prugara-Ketlinga84.
Wielokrotnie wyst powa  z oficjalnymi pro bami w sprawach dotycz cych
internowanych do rz du szwajcarskiego i w adz internowania. Natomiast
dowództwu 2 DSP przekazywa  wiadomo ci i instrukcje od rz du polskiego na
uchod stwie w Londynie85.

W lipcu 1945 r. w adze szwajcarskie uzna y Tymczasowy Rz d Jedno ci
Narodowej. Wobec tego ado  ust pi  z pe nionej funkcji i przekaza  poselstwo

79  Ibidem, s. 65.
80 Polski S ownik Biograficzny, op. cit., s. 184.
81  Ibidem, s. 185.
82  Sprawa ta zosta a dok adniej omówiona przez M. Sokolnickiego, Dziennik ankarski 1939-1943,

Londyn  1965,  s.  67  i  in.  oraz  H.  Batowskiego, Z dziejów dyplomacji polskiej na obczy nie
(wrzesie  1939-lipiec 1941), Kraków-Wroc aw 1984, s. 44-46.

83  ZS BN WBBH, sygn. I/2/20, A. ado , Pami tniki, t. II, s. 157.
84 Polski S ownik Biograficzny, op. cit., s. 185.
85 o nierze polscy internowani w Szwajcarii (1940-1945)/ Die in der Schweiz internierten

polnischen Soldaten (1940-1945), pod red. J. Smoli skiego, Warszawa 2010, s. 38.
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w Bernie przedstawicielom rz du warszawskiego86. Sam pozosta  na emigracji.
Od wrze nia 1945 r. do lipca 1946 r. mieszka  w Lozannie, a jesieni  1946 r.
osiad  w podparyskiej miejscowo ci Clamart-Sur-Sene. W lipcu 1960 r. powróci
do kraju. Ostatnie lata ycia sp dzi  w Warszawie spisuj c swoje wspomnienia.
Pozostawi  trzy tomy Pami tników. Niestety tomu trzeciego, ostatniego, nie
uko czy 87. Zmar  po krótkiej chorobie 27 grudnia 1963 r. Pochowano go na
Cmentarzu Pow zkowskim w Warszawie88.

86 Polski S ownik Biograficzny, op. cit., s. 185.
87 Pami tniki adosia nie zosta y dotychczas w ca o ci opublikowane. Do roku 1997 r. by y

przechowywane w Wojskowym Instytucie Historycznym, a po jego rozwi zaniu wraz z innymi
dokumentami zosta y przeniesione do Wojskowego Biura Bada  Historycznych w Warszawie.
W styczniu 2010 r. WBBH sta o si  cz ci  Centrum Edukacji Obywatelskiej, a zbiory jego
archiwum, w tym i Pami tniki adosia, przeniesiono do Centralnego Archiwum Wojskowego w
Warszawie.

88  A. Ko odziejczyk, op. cit., s. 263.





Mariusz Nowak

PROBLEMY ROZBUDOWY PO UDNIOWEJ CZ CI
CENTRALNEGO OKR GU PRZEMYS OWEGO

NA AMACH PERIODYKU „COP” (1938-1939)

Problem okoliczno ci budowy oraz funkcjonowania Centralnego Okr gu
Przemys owego (COP) w okresie mi dzywojennym znalaz  ju  odzwierciedlenie
w dotychczasowej literaturze. Badacze skupili si  na kwestii jego genezy, roli w
procesie uprzemys owienia Polski Niepodleg ej1, obecno ci obcego kapita u i
my li technicznej2 oraz dzia alno ci ekonomicznej poszczególnych ga zi
produkcyjnych i zak adów pracy3.

Jedn  z interesuj cych p aszczyzn bada  nad problematyk  COP jest
analiza przeobra e  spo ecznych i gospodarczych, wywo anych przez proces
industrializacji4. Dla historyka podejmuj cego t  tematyk , oprócz archiwów
urz dów administracji centralnej i lokalnej oraz zak adów przemys owych,
wa n  rol  w odtwarzaniu przesz o ci Centralnego Okr gu Przemys owego
posiada tak e prasa lokalna. W ród niej na szczególn  uwag  zas uguje pismo
„COP”, które stanowi nieocenion  baz  informacji, dotycz cych ró nych zjawisk
ekonomicznych i spo ecznych.

1  Por.: M. M. Drozdowski, Polityka gospodarcza rz du polskiego 1936-1939, Warszawa 1963; T.
J. Go biowski, Sektor pa stwowy w gospodarce Polski mi dzywojennej, Warszawa 1963; T.
Grabowski, Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski mi dzywojennej, Warszawa 1963; W.
Samecki, Centralny Okr g Przemys owy 1936-1939. Wst pna faza programu uprzemys owienia
Polski, Wroc aw 1998.

2  Np.: J. Ko uchowski, Kapita  zagraniczny w przemy le polskim, Warszawa 1928; Z.
Che stowski, Zagadnienie obcych kapita ów w Polsce, W oc awek 1936; Z. Landau, Plan
stabilizacyjny 1927-1930. Za o enia, geneza, wyniki, Warszawa 1963.

3  Zob. np.: M. B. Markowski, Robotnicy przemys owi województwa kieleckiego 1918-1939,
Warszawa 1980; J. Naumiuk, Robotnicze Kielce (1918-1939), ód  1972; Z. Landau, J.
Tomaszewski, Robotnicy przemys owi w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1971; J. Rell, S.
Przondo, S. Ciosk, Zarys historii gospodarczej i spo ecznej Skar yska–Kamiennej, w:
Skar ysko– Kamienna. Studia i materia y, pod. red. M. Dobrowolskiej, J. Rajmana, T. Zi tary,
Kraków 1977.

4  M.in.: M. B. Markowski, Przemiany spo eczno-gospodarcze w Skar ysku–Kamiennej w okresie
Drugiej Rzeczypospolitej, w: Szkice do historii. Skar ysko–Kamienna, Skar ysko–Kamienna
1993, s. 97-114; Historyczna i wspó czesna rola rzeki Kamiennej i jej dop ywów oraz problemy
gospodarki wodnej i ochrony wód, pod red. M. Banaszek, Ostrowiec 1988.
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Celem poni szego artyku u jest wykazanie – na wybranych przyk adach
– roli tego periodyku jako wa nego ród a dokumentuj cego, m.in. procesy
modernizacyjne i urbanizacyjne osad miejskich i miast Centralnego Okr gu
Przemys owego. Poni szy tekst skupi  si  na tej problematyce, odnosz cej si  do
cz ci okr gu, tj. le cego w wid ach rzek: Dunajec, Wis a i San. Wybór tego
terenu nie by  przypadkowy. Wynika  on z wyznaczenia tego obszaru oraz
s siedniego – ziemi sandomierskiej – jako rejonu koncentracji przemys u oraz
zaplecza energetycznego w ramach COP. Dokonuj ca si  tam intensyfikacja prac
modernizacyjnych wywo ywa a skomplikowane procesy spo eczno-
ekonomiczne, b d ce przedmiotem analizy, zamieszczanych na amach pisma
„COP”. Podkre lmy, i  niniejszy artyku , skonstruowany w oparciu o
reprezentatywne przyk ady – jedynie sygnalizuje problem, który winien by
podj ty w ramach szerszych prac badawczych5.

Na wst pie podkre lmy, i  w latach 1927-1936, w tzw. „rejonie
bezpiecze stwa” (obejmuj cym obszar, le cy w strefie rzek: Nida-Dunajec,
Wis a, Wieprz-San) realizowano dzia ania inwestycyjne, b d ce przejawem
zabiegów w adz sanacyjnych, zmierzaj cych do modernizacji krajowego
przemys u. Jak celnie wskaza  Z. Landau, ówcze ni decydenci polityczni i
gospodarczy widzieli, w „polityce budowy nowych zak adów przemys owych”6,
antidotum, s u ce przezwyci eniu problemów gospodarczych Drugiej
Rzeczypospolitej. U schy ku lat trzydziestych XX w., z inicjatywy Eugeniusza
Kwiatkowskiego, wicepremiera ds. gospodarczych oraz ministra skarbu (w latach
1935-1939), podj to prób  intensyfikacji przemian strukturalnych polskiej
gospodarki. Zadecydowa y o tym zarówno czynniki spo eczno-polityczne (m.in.
zagro enie ze strony Niemiec hitlerowskich i ZSRR; ch  uniezale nienia
technologicznego i finansowego od zagranicy; roz adowanie napi  spo ecznych
na tle bezrobocia; integracja by ych dzielnic rozbiorowych; wykorzystanie
lokalnej bazy surowcowej i komunikacyjnej) oraz ekonomiczne (konieczno
pobudzenia post pu agrotechnicznego na wsi oraz przeniesienie cz ci zasobów
ludzkich z sektora us ug do przemys u)7.

Pod ich wp ywem, minister E. Kwiatkowski „zainicjowa  czteroletni plan
inwestycyjny (1936-1940), a nast pnie plan pi tnastoletni (1939-1954). W
ramach planu czteroletniego w lutym 1937 r. rz d podj  budow  Centralnego

5  Wska my, i  wst pne badania nad dziejami pisma „COP” przeprowadzili: K. Latawiec, Pismo
„COP” jako ród o do bada  nad przemianami spo eczno-gospodarczymi centralnych ziem
polskich, w: Centralny Okr g Przemys owy. Infrastruktura-produkcja-procesy miastotwórcze,
pod red. S. Pi tkowskiego, Radom 2005, s. 109-121; S. Zieli ski, Problematyka radomska
„COP” „Studia Ekonomiczno-Spo eczne” 2001, t. I, s. 189-197.

6  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995, s. 25.
7  Zob.: M. Mieszczankowski, Struktura agrarna Polski mi dzywojennej, Warszawa 1960, s. 337-

340; Z. Landau, J. Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Warszawa
1962, s. 38; J. Go biowski, Spór o etatyzm wewn trz obozu sanacyjnego w latach 1926-1939,
Kraków 1978, s. 32-48.
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Okr gu Przemys owego”8. Mia  on opiera  si  o istniej cy tzw. „rejon
bezpiecze stwa”, poszerzony dodatkowo o cz  wschodni  województwa
kieleckiego i krakowskiego, cz  po udniow  lubelskiego i zachodni  –
lwowskiego9. Wspomniany obszar zosta  podzielony na regiony: kielecko-
radomski, zwany „surowcowym”, oznaczony liter  „A”, lubelski –
„aprowizacyjny”, opatrzony oznaczeniem „B”, za  sandomiersko-rzeszowski,
okre lany jako „przemys owy”, przyj  symbol „C”10.

Podkre lmy, i  kluczowe znaczenie w planie powo ania COP,
przywi zywano do Podkarpacia, tj. terenów le cych na po udnie od linii
Dunajec–Wis a–San. Powy sz  rang  dostrzegli znani badacze dziejów Drugiej
Rzeczypospolitej, Z. Landau i J. Tomaszewski, którzy wskazywali, i  u schy ku
lat trzydziestych XX w., polska opinia publiczna uto samia a Centralny Okr g
Przemys owy: „tylko z rejonem przemys owym, zlokalizowanym w wid ach
[tych rzek – M.N.]”11. Przemawia y za tym „odpowiednie grunty oraz mo liwo
pozyskiwania terenów stosunkowo niskim nak adem materialnym. Powszechna
obecno  lasów umo liwia a budowanie ca ych za o e  w ukryciu przed –
przewidywanymi w razie wybuchu wojny – akcjami nieprzyjacielskiego
lotnictwa. Na tym tle powsta a Stalowa Wola, rozwija  si  Mielec i Rzeszów,
budowano za o enia fabryczne w Pustkowie, D bie i Niedomicach. W adze
lokalne Podkarpacia wykaza y si  najwi ksz  aktywno ci , bardzo cz sto i
ch tnie u yczaj c w asnych terenów pod dzia alno  zwi zan  z rozbudow
przemys u”12. Plany rz dowe zak ada y budow  nowoczesnego przemys u
zbrojeniowego, który posiadaj c w asne zaplecze energetyczne, transportowe,
budowlane, itp., mia  tworzy  oko o 110 tys. nowych miejsc pracy.
Przewidywano otwarcie, m.in. elektrowni i huty w Stalowej Woli, elektrowni
wodnych w Ro nowie i Myczkowicach, fabryki ci arówek w Lublinie, fabryki
obrabiarek i fabryki silników lotniczych w Rzeszowie oraz fabryki opon w
D bicy13.

Wskazane wy ej plany uruchomi y szereg procesów gospodarczych i
spo ecznych, np. ruchy migracyjne ludno ci i zwi zane z nimi zjawiska

8  Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka…, s. 25.
9  J. Klusek, Centralny Okr g Przemys owy w gospodarce i obronno ci II Rzeczypospolitej,

Warszawa 1992, s. 23; M. M. Drozdowski, Centralny Okr g Przemys owy – plany i realizacja,
„Mówi  Wieki”, 1987, nr 9, s. 19.

10  R. Kotowski, Sandomierz w planach Centralnego Okr gu Przemys owego, „Zeszyty
Sandomierskie” 1997, nr 7, s. 25-28; M. B. Markowski, Zmiany w rozwoju przemys u na terenie
województwa kieleckiego w przededniu wybuchu drugiej wojny wiatowej, w: Kielecczyzna w
okresie wojny i okupacji, pod red. J. awnika, Kielce 1993, s. 19-35.

11  Z. Landau, J. Tomaszewski, Trudna niepodleg o . Rozwa ania o gospodarce Polski 1918-1939,
Warszawa 1978, s. 70.

12  M. Furtak, Rozwój Kielc i Kielecczyzny w zwi zku z budow  COP, w: Centralny Okr g
Przemys owy…op., cit., s. 92.

13  M. Jab onowski, Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939, Warszawa 1992, s. 183.
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urbanizacyjne. Dotyczy o to w ró nym stopniu poszczególne cz ci COP, w tym
tak e tereny mi dzyrzecza Dunajca, Wis y i Sanu, jako wa nego komponentu
regionu „C”. To lokalne o ywienie ekonomiczne wywo ywa o du e
zainteresowanie ze strony miejscowej opinii publicznej oraz rodowisk
opiniotwórczych, czego przejawem by o podj cie inicjatywy przez inteligencj  z
Sandomierza, wydawania pisma, pod nazw  „COP”. Mia o ono informowa
zainteresowanych czytelników o zjawiskach spo ecznych i gospodarczych,
zwi zanych z tworzonym okr giem przemys owym. Pomys odawcy czasopisma
byli or downikami tezy, i  powstaj ce na tym terenie zak ady, przyczyni  si  do
przezwyci enia zró nicowania rozwoju ekonomicznego ziem polskich,
nale cych do niedawna do trzech zaborów14.

Jak wspomniano, wspó twórcami periodyku „COP” byli sandomierscy
dzia acze spo eczni, zas u eni ju  w okresie niewoli narodowej na polu dzia a
o wiatowych, tj.: Roman Kose a, Aleksander Patkowski, Wies aw Pisarczyk i
Józef Pietraszewski. W ród nich czo ow  rol  odgrywa  R. Kose a. Ten dzia acz
miejscowego ruchu spó dzielczego i samorz dowego okaza  si  wzi tym
publicyst , który zamieszcza  swe artyku y i felietony na amach krakowskiego
„Czasu”, „Kroniki Diecezji Sandomierskiej” i „Kuriera Warszawskiego”15.  U
schy ku lat trzydziestych ub. stulecia, wraz z A. Patkowskim by
wspó redaktorem „Ziemi Sandomierskiej” oraz „COP” (w 1938 r. zredagowa
pierwszych dziesi  numerów)16. Grup  inicjatywn  wspiera o do  szerokie
rodowisko sandomierskiej inteligencji, które wzi o na siebie odpowiedzialno

za stron  finansow  wydawniczego przedsi wzi cia. Na czele „Sandomierskiej
Spó ki Wydawniczej” obok prawnika W adys awa G a ewskiego, stan  jeden z
czo owych przedstawicieli tamtejszej palestry – mecenas Jerzy Cybulski17.
Poparcie dla tej inicjatywy wykazywali tak e przedstawiciele administracji
lokalnej. Jak ustali  K. Latawiec, „zgodnie z obowi zuj cym prawem, zgod  na
publikowanie wydawnictw ci g ych wyra a  starosta powiatowy. W tej sytuacji
starostwo wyst powa o w podwójnej roli: strony dopuszczaj cej do druku i
zarazem o rodka wspó finansuj cego”18.

Pismo ukazywa o si  w latach 1938-1939; pierwszy numer opu ci
drukarni  z dat  8 maja 1938 r., za  ostatni 20 sierpnia 1939 r.19. W zamierzeniu

14  Ten aspekt wskazywali sami inicjatorzy periodyku, pisz c, i : „powsta  [on – M. N.] na ciche,
tym niemniej gor ce yczenie wszystkich warstw spo ecznych zainteresowanych Okr giem”.
„COP” 1939, nr 19, s. 7.

15  K. Latawiec, Pismo…, s. 112.
16  Kolejne numery wychodz ce w 1938 r. (od 11 do 17) redagowa  Stefan Piotrowski. Natomiast

pozosta e numery w roku 1938 (od 18 do 27) oraz w 1939 r. (numery od 1 do 31) przygotowano
pod kierunkiem W. Pisarczyka.

17  K. Latawiec, Pismo…, s. 112.
18  Ibidem, s. 111.
19  W omawiany okresie wydano 58 numerów (w 1938 – 27 numerów, w 1939 r. – 31 numerów).
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twórców „COP”, mia  on wychodzi  trzy razy w miesi cu, starano si , aby
ukazywa  si  1, 10 i 20 dnia ka dego miesi ca. Pierwszy numer nosi  podtytu
„Pismo Centralnego Okr gu Przemys owego”. Szybko zyska  on sta ych
czytelników, co spowodowa o, i  od numeru jedenastego zacz o wychodzi  jako
– „Tygodnik spo eczno-gospodarczy Centralnego Okr gu Przemys owego”20. W
tej formie przetrwa o do ko ca swego istnienia, tj. do sierpnia 1939 r. Warto
zaznaczy , i  pismo zwi kszy o swoj  obj to  z pocz tkowych o miu do
dwunastu stron (od nr 11)21. Stale modyfikowano szat  graficzn , gdy  w miar
publikacji nowych numerów, redakcja wprowadza a ilustracj  fotograficzn ,
szkice, rysunki artystyczne (osób, zak adów przemys owych, miast i osad
miejskich prezentowanych w reporta ach) oraz mapy sytuacyjne22.

Jak wspomniano, periodyk powstawa  w zamy le jako czasopismo, które
reprezentuj c pogl dy kr gów lokalnej inteligencji i elity politycznej,
odzwierciedla o proces przemian spo eczno-ekonomiczne, zainicjowanych przez
tworzenie nowoczesnej infrastruktury przemys owej. Dostrzec mo na w tym
tak e ch  formowania postaw spo ecznych, sprzyjaj cych idei
uprzemys owienia poszczególnych regionów COP.

Kluczowym dla ca ego przedsi wzi cia by  rejon „C”, tzw.
„przemys owy”, którego zasadnicz  cz  stanowi y ziemie mi dzy Dunajcem,
Wis  i Sanem. W latach 1938-1939 na amach pisma pojawi o si  szereg
artyku ów, które wyja nia y przyczyny lokalizacji na tym terenie, grupy
nowoczesnych zak adów przemys owych23. Prezentowano czynniki zwi zane z
podniesieniem mo liwo ci wytwórczych poszczególnych przedsi biorstw,
wspó pracuj cych w dziedzinie obronno ci24. Wa nym argumentem,
podnoszonym na amach „COP” by a tak e konieczno  zrównowa enia ró nic
w poziomie rozwoju gospodarczego, odziedziczonego po zaborach (tzw. podzia
na Polsk  „A i B”)25. W konsekwencji sugerowano, i  wa n  rol  w tym procesie
przyjmie industrializacja mi dzyrzecza Dunajca, Wis y i Sanu. Wed ug
publicystów pisma, wspomniany teren mia  stanowi  naturalne po czenie
pomi dzy rozwini tymi terenami Górnego l ska, a zapó nionymi ekonomicznie
po udniowo-wschodnimi województwami Drugiej RP. W opinii redakcji „COP”,
szczególna rola tego obszaru wynika a z bogatego zaplecza surowcowego (m.in.
gaz ziemny i ropa naftowa), energetycznego (poprzez wykorzystanie mo liwo ci
hydrologicznych) i demograficznego26.

20  Redakcja wskazywa a, i „ambicj  i najpilniejszym naszym yczeniem by oby obj  ca y
Okr g”. „COP” 1938, nr 2, s. 5.

21  Ibidem, nr 11, passim.
22  Ibidem, 1939, nr 29, s. 3.
23  Ibidem, 1938, nr 12, s. 6.
24  Ibidem, nr 7, s. 1.
25  Ibidem, 1939, nr 27, s. 7.
26  Ibidem, 1938, nr 21, s. 6.
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Powstawanie sieci nowych zak adów przemys owych na terenie COP (w
tym tak e na analizowanym obszarze mi dzyrzecza), wywo ywa o zró nicowane
przemiany spo eczne. Najbardziej zewn trznych ich dowodem by a migracja
mieszka ców ze wsi do miast oraz przyjazd ch tnych do pracy z odleg ych
zak tków kraju. Rzutowa o to bezpo rednio na zmian  dotychczasowej struktury
zabudowy przestrzennej wielu miast i osiedli miejskich okr gu przemys owego,
co wp ywa o na ich rozwój terytorialny27. Pismo „COP” donosi o, i  na ich
obrze ach rozwija o si  ywio owo budownictwo mieszkaniowe (w cz ci
drewniane, ze wzgl du na miejscowe zasoby budulcowe)28. Zarazem
przestrzega o, i  „ich stan techniczny i sanitarny zagra a  bezpiecze stwu ich
mieszka ców, stwarzaj c zagro enie wybuchu epidemii”29.

St d te  czasopismo postulowa o konieczno  wdra ania
perspektywicznych za o e  urbanistycznych, maj cych odpowiada
wspó czesnym potrzebom mieszkaniowym. Komentowa o na bie co informacje,
dotycz ce dzia a  w adz lokalnych, d cych do przyj cia kompleksowego planu
zabudowy przestrzennej dla poszczególnych miast, osad miejskich i gmin, a tym
samym do ukrócenia, tzw. „samowolki budowlanej”30.  W  jednym  z  artyku ów
zamieszczonych na pocz tku 1938 r., zatytu owanym „Rozbudowa osiedli
robotniczych”, redakcja „COP” odnios a si  do zaanga owania w adz lokalnych
w kwestie wsparcia finansowego i u atwie  formalno-prawnych, w tworzeniu
nowej zabudowy miejskiej31. Pozytywnie oceniono i komentowano dzia ania
administracyjne, które wspiera y budownictwo wielorodzinne, przywo uj c jego
przyk ady, np. w Pionkach, Radomiu, ale tak e w wid ach Dunajca, Wis y i
Sanu, tj. w Stalowej Woli, Rzeszowie i Tarnobrzegu32.

Pismo, jako pozytywny przyk ad, do  cz sto wskazywa o na Stalow
Wol  i podradomskie Pionki. Ta pierwsza miejscowo  by a obiektem lokalizacji
jednej z g ównych inwestycji, prowadzonych w latach 1937-1938, tj. budowy
huty stali jako ciowej i zak adów mechanicznych (tzw. Zak adów
Po udniowych)33. Temu zagadnieniu po wi cono artyku  zatytu owany
„Rozbudowa przemys u przyczynia si  do rozwoju miast”, zamieszczony w

27 Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, oprac. pod red. S. Lama, t. X,
Warszawa 1926, s. 50.

28  „COP” 1938, nr 6, s. 6.
29  B. Blum, Miastotwórcza rola przemys u zbrojeniowego w okr gu radomskim przed powstaniem

COP, w: Centralny Okr g Przemys owy…, op. cit., s. 102.
30  Np. w dniu 31 maja 1937 r. minister spraw wewn trznych powo a  Komisj  Regulacyjnego

Plany Zabudowania Okr gu Kielecko-Radomskiego. Jej zadaniem by o przygotowanie planów
zabudowy przestrzennej dla Skar yska–Kamiennej, Szyd owca, Radomia, Skaryszewa, Pionek,
I y, Wierzbnika, Starachowic, Ostrowca, Kielc i Ch cin. Ibidem, s. 103.

31  „COP” 1938, nr 6, s. 6.
32  Ibidem.
33  J. G ówka, Komisja Regionalnego Planu Zabudowania Okr gu Kielecko-Radomskiego i

modernizacja przemys u w Zag biu Staropolskim w latach 1937-1939, „Mi dzy Wis  i Pilic ”
2002, t. III, s. 254.
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numerze 21 z 1938 r. Wskazywano w nim na przyspieszony rozwój nowoczesnej
zabudowy domów jedno- i wielorodzinnych w Stalowej Woli, gdzie równolegle
do niej wznoszono szko  powszechn  i gimnazjum. Periodyk relacjonowa , i :
„z zastosowaniem najnowszych wymaga  i zdobyczy w dziedzinie urbanistyki,
wyros y nowoczesne ulice z rz dami estetycznych bloków mieszkalnych. Dzisiaj
trzytysi czne osiedle za pó  roku liczy  b dzie pi  tysi cy mieszka ców /…/,
dynamizm najm odszego miasta jest niczym nieskr powany. Roboty budowlane
s  tu prowadzone bez przerwy. Powstaj  gmachy, ulice i szosy”34.

Dzia ania w tym regionie redakcja periodyku interpretowa a jako
pozytywne na ladownictwo rozwi za  zastosowanych – w dziedzinie planowych
procesów miastotwórczych – w Pionkach. Jak pisa  Bogus aw Blum, tamtejsza
Pa stwowa Wytwórnia Prochu „by a stawiana na wzór, innym fabrykom broni i
amunicji, które nie mog y sobie poradzi  z trudno ciami realizacji »drobnego
budownictwa mieszkaniowego«”35. W latach 1934-1936 powsta y tam bowiem
dwa osiedla domów jednorodzinnych: „Dzia ki za torem” (30 domów) i „Dzia ki
za stawem” (41 domów). W kolejnym roku oddano do u ytku dwie szko y
powszechne oraz szpital36. Odczytuj c inne teksty podejmuj ce powy szy
problem, mo emy wskaza , i  periodyk popularyzowa  w opinii publicznej
pogl d o konieczno ci tworzenia w sposób planowy, przyzak adowych osiedli,
jedno- lub wielorodzinnych domów mieszkalnych.

Wprowadzanie w ycie powy szych za o e  urbanistycznych prowadzi o
do powstania nowoczesnej infrastruktury miejskiej37. D ono do zapewnienia
rozwijaj cym si  miastom i osiedlom przekszta caj cym si  w miasteczka,
w a ciwego poziomu sanitarnego i bytowego (poprzez elektryfikacj , budow
wodoci gów, kanalizacji, regulacji miejscowych cieków wodnych), budow  tras
komunikacyjnych, oraz po cze  ze wiatem zewn trznym (dzi ki szosom,
liniom kolejowym oraz liniom telefonicznym)38. Tym procesom towarzyszy a
rozbudowa placówek opieki medycznej i instytucji us ugowo-handlowych39.

Jednym z elementów nowoczesnej infrastruktury miejskiej by o
zorganizowanie sieci sklepów detalicznych, oferuj cych artyku y spo ywcze,
przemys owe i galanteryjne. Redakcja „COP” zwraca a uwag , aby tego typu

34  „COP”, 1939, nr 30, s. 11.
35  Niemniej pewne uporz dkowanie tego procesu przynios y dzia ania kierownictw czo owych

zak adów przemys owych COP (np. wytwórnia prochu w Pionkach, Fabryka Broni w Radomiu,
Fabryki Amunicji i Wytwórni W gla Aktywnego w Skar ysku Kamiennej). B. Blum,
Miastotwórcza…, s. 101.

36  Ibidem.
37  M. Banaszek, Udzia  zak adów ostrowieckich w produkcji zbrojeniowej w latach 1925-1939, w:

Centralny Okr g Przemys owy. O rodki nad Kamienn . Skar ysko-Starachowice-Ostrowiec,
Starachowice 1986, s. 100.

38  Por. J. Szczepa ski, Dzieje wodoci gów i kanalizacji w Kielcach w latach 1929-2000, Kielce
1999, passim; Z. Guldon, A. Massalski, Historia Kielc do 1945, Kielce 2000, passim.

39  Np. „COP” 1938, nr 6, s. 4; nr 15, s. 4; nr 2, s. 4.
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punkty handlowe posiada y powierzchni  us ugow , dostosowan  do warunków
lokalnych. Pismo przewidywa o, e w Centralnym Okr gu Przemys owym mia o
docelowo powsta  oko o osiem tys. tego typu placówek40. Redakcja
prezentowa a pogl d, i  rozwojowi sieci handlowej winna towarzyszy
rozbudowa punktów drobnej przedsi biorczo ci, tj. niewielkich zak adów pracy i
placówek rzemie lniczych. W kilku artyku ach krytykowano jednak nisk  ci gle
mechanizacj  wi kszo ci tego typu przedsi biorstw i firm. Natomiast ci gle
powstawa y na terenie powiatów b d cych w granicach COP, kolejne nowe
zak ady szewskie, krawieckie, ku nierskie, blacharskie, garbarskie, stolarskie i
lusarskie41. Ich wyposa enie by o anachroniczne; blisko po owa z nich nie

posiada a urz dze  nap dzanych elektryczno ci 42. Z powodu zacofania wynika
zw aszcza w bran y przetwórczej i spo ywczej powa ny niedostatek warunków
do spe nienia ówczesnych wymaga  higienicznych43. Popraw warunków
widziano we wsparciu w adz lokalnych, które powinny udziela  preferencyjnych
kredytów oraz tworzy  u atwienia w legalizacji nowych zak adów pracy44.

Zasygnalizowany powy ej problem niwelacji zapó nie  technicznych
sektora drobnej przedsi biorczo ci na obszarze COP dowodzi , i  czynnikiem,
który móg by go prze ama  by a przyspieszona elektryfikacja. Redakcja pisma
by a przekonana, i  inwestycje w tej dziedzinie posiadaj  podstawowe znaczenie
dla przyspieszonej modernizacji miast i osiedli oraz industrialnego rozwoju
rozbudowywanego okr gu przemys owego. Analizowany region mi dzyrzecza
Dunajca, Wis y i Sanu spe nia  dla COP znaczenie kluczowe, gdy  tamtejsze
zasoby hydrologiczne pozwala y na ich wykorzystanie jako si y nap dowej
turbin, produkuj cych energi  elektryczn . Pismo wskazywa o tak e na aspekt
strategiczny, gdy  ten rodzaj energii, uniezale nia  Centralny Okr g
Przemys owy od dostaw l skiego w gla kamiennego, które w warunkach
ewentualnego konfliktu z Niemcami, mog y ulec zak óceniom lub nawet
przerwaniu45. Perspektywa elektryfikacji w oparciu o budow  kilku
hydroelektrowni w górnym biegi Wis y, Sanu i Dunajca stanowi a zagadnienia
wielokrotnie podnoszone na amach „COP”46. Szczególn  uwag  redakcja

40  Ibidem, nr 20, s. 6.
41  Ibidem,  nr  19,  s.  5;  Por.  tak e:  R.  Renz, Drobnomieszcza stwo województwa kieleckiego w

okresie mi dzywojennym, w: Spo ecze stwo województwa kieleckiego wobec niepodleg o ci
1918 roku, red. nauk. J. awnik, Kielce 1999, s. 221.

42  Potwierdzaj  to tak e wyniki bada , m.in.: R. Renz, ród a do dziejów rzemios a województwa
kieleckiego w okresie mi dzywojennym, w: Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej.
Baza ród owa. cz. II, Kielce 1987, s. 104.

43  R. Renz, ycie codzienne mieszka ców ma ych miast województwa kieleckiego w okresie
mi dzywojennym, „Kieleckie Studia Historyczne” 1992, t. X, s. 129.

44  Np. „COP” 1938, nr 11, s. 6; nr 12, s. 5.
45  Ibidem, nr 10, s. 4.
46  Np.: Ibidem, nr 18, s. 2; 1939, nr 24, s. 3.
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po wi ca a realizacji najwi kszej ówcze nie inwestycji realizowanej w Polsce, tj.
hydroelektrowni na Dunajcu pod Ro nowem47.

Budowie nowych osiedli mieszkaniowych, rozbudowie sieci handlowo-
us ugowej powinno, zdaniem wielu uczestników dyskusji, relacjonowanej na
amach periodyku, towarzyszy  planowanie infrastruktury komunikacyjnej48.  W

skali nowo tworzonego okr gu przemys owego sie  komunikacyjna by a
zró nicowana49. Periodyk krytykowa  zapó nienia w tej dziedzinie, czego
dowodem by  stosunkowo niski, w porównaniu do innych krajów europejskich,
wska nik stanu posiadania pojazdów samochodowych50. Ze wzgl du na fatalne
warunki komunikacyjne, zaprz gi konne stanowi y nadal wa ny rodek
lokomocji dla przewozu osób, ywno ci i towarów przemys owych. Us ugi
transportowe tego typu (jako ta sze, ni  np. ko owy czy kolejowy), dzi ki
posiadaniu jedno- lub dwukonnych furmanek, dawa y wielu mieszczanom
(zarówno Polakom jak i ydom), cz sto podstawowe ród o dochodu51.

Pismo „COP” podkre la o, i  rozbudowie transportu ko owego winna
towarzyszy  budowa nowoczesnej sieci szos. Redakcja zwraca a tak e uwag , i
nale y przenie  cz  obci enia, zwi zanego z transportem surowców i
towarów wielkogabarytowych, na linie kolejowe i szlaki wodne. W ród wielu
tekstów, szczególnie istotnym wydawa  si  artyku  opublikowany na pocz tku
1938 r. i zatytu owany Dysproporcje i niedobory komunikacyjne. O rozbudow
linii kolejowych w COP52. Postulowano w nim budow  nowych po cze  oraz
modernizacj  dotychczasowych, które przebiega y na terenie Centralnego
Okr gu Przemys owego, wzd u  dwóch przecinaj cych si  linii: pó noc-po udnie
i wschód-zachód. Wnioski p yn ce z tego tekstu, poprzedzone analiz
proponowanych, poszczególnych tras dróg elaznych, zbiega y si  w postulacie
zwi kszenia dro no ci sieci komunikacyjnej, cz cych miejscowo ci, gdzie
tworzono nowe obiekty przemys owe, wraz z towarzysz cym im zapleczem
mieszkaniowym i handlowo-us ugowym53. Dostrzegano tak e konieczno

47  Ibidem, 1938, nr 10, s. 4.
48  Por.  tekst:  „Rozbudowa dróg komunikacyjnych w Centralnym Okr gu”, Ibidem, 1938, nr 13,

s. 2.
49  Zob.: F. Barci ski, Geografia gospodarcza województwa kieleckiego, Kielce 1931, s. 206.
50  W 1938 r., w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców najwi ksz  liczb  pojazdów w Europie

legitymowa a si  Francja (523 pojazdów) i Anglia (511). Polska (10 pojazdów) obok, np.
Rumunii (13 samochodów) plasowa a si  w ród krajów starego kontynentu, o najmniejszej
liczbie samochodów. Ibidem; por. tak e dane zawarte w: Ma y S ownik Statystyczny 1939,
Warszawa 1939, s. 199-200.

51  Ilustracj  ten stan wspomnienia dr. Alfonsa Krysi skiego, który pisa , i „by  taki yd, mia  dwa
konie, wóz, zast powa  PKS. Zabiera  16 osób”. R. Renz, Komunikacja w województwie
kieleckim w okresie mi dzywojennym, „Studia Kieleckie” 1988, z. 3, s. 85; B. Zapa a, Cz owiek
odwa ny, w: Okiennice. Reporta e kieleckie, Lublin 1964, s. 122.

52  „COP” 1938, nr 11, s. 2.
53  Szczegó owa prezentacja wskazanej wy ej koncepcji wraz z literatur  analizuj c  zagadnienie

rozwoju sieci kolejowej na terenie COP, patrz: K. Latawiec, Pismo…, s. 119.
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budowy po cze  Centralnego Okr gu Przemys owego z s siaduj cymi
regionami ekonomicznymi, np. z Wo yniem, Polesiem i pó nocno-wschodnimi
województwami Polski54.

Wa nym problemem podnoszonym przez pismo „COP”, by a eliminacja
czynników ograniczaj cych optymaln  realizacj  planów inwestycyjnych na
terenie tego uprzemys owionego regionu. Na pierwszym planie wymieniano:
brak kapita u i s abo  rynku wewn trznego, które zniech ca y potencjalnych,
prywatnych inwestorów. St d tak wa n  kwesti  by o zaanga owanie pa stwa w
tworzenie nowoczesnych zak adów przemys owych. Dla przyspieszenia rozwoju
gospodarczego równie wa n  kwesti  pozostawa o niwelowanie zapó nienia
technologicznego, poprzez zakup i wdra anie nowych technologii55.

Ta ostatnia kwestia czy a si  nie tylko z dost pem do nowoczesnych
rozwi za  naukowo-technicznych i nabywaniem zagranicznych licencji.
Periodyk zwraca  bowiem uwag , i  warunkiem utrzymania tendencji
rozwojowych w polskiej gospodarce jest konieczno  wykszta cenia w asnych,
wykwalifikowanej kadr pracowniczych, w tym zw aszcza nadzoru
technicznego56. Dotyczy o to przede wszystkim zak adów zwi zanych z
produkcj  broni i sprz tu wojskowego oraz opieraj cych sw  produkcj  na
skomplikowanym cyklu technologicznym, tj. np. produkcji obrabiarek, szk a
optycznego, technicznego i taflowego57.

Prób  przezwyci enia problemów kadrowych by o zatrudnianie
zagranicznych specjalistów oraz rekrutacja pracowników z innych rejonów kraju.
Tak by o np. w rzeszowskiej fabryce obrabiarek, w której, w latach 1937-1939
produkowano skomplikowane maszyny i urz dzenia na angielskiej licencji58.
Wytwórczo , m.in. wiertarek promienistych i tokarek rewolwerowych
powierzono za odze, której sk ad by  formowany w oparciu o werbunek i
szkolenie osób, pochodz cych z warszawskich i wielkopolskich rodowisk
rzemie lniczych59.

Pismo konsekwentnie propagowa o powy sze rozwi zania. W jednym z
numerów z 1938 r. redakcja informowa a, i  rozpocz to budow  huty szk a
taflowego i technicznego w Kamieniu Nowym (pod nazw  Zak ady

54 Wybór róde  do dziejów Kielecczyzny, pod red. Z. Guldona, cz. II, Kielce 1974, s. 122; „COP”
1938, nr 13, s. 1.

55  M. M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wroc aw 2001, s. 100-170.
56  M. B. Markowski, Zatrudnienie i p ace w Pa stwowych Wytwórniach Uzbrojenia w latach

1927-1939, „Rocznik wi tokrzyski” 1977, t. VI, s. 149-168.
57 Ksi ga SIMP. Pó  wieku dzia alno ci mechaników polskich w przemy le, Warszawa 1963,

passim.
58  Pokre lmy, i  zapotrzebowanie na obrabiarki by o w Polsce kilkakrotnie wy sze od mo liwo ci

wytwórczych zak adów przemys u precyzyjnego. M. Wa kowicz, C.O.P. Ognisko si y –
Centralny Okr g Przemys owy, Warszawa 1938, s. 65.

59  J. Go biowski, COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpiecze stwa 1922-1939, Kraków
2000, s. 110-111.
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Przemys owe „Metan” S.A.)60. Przewidywano, i  zak ad po osi gni ciu
optymalnych mocy wytwórczych b dzie wytwarza  asortyment przeznaczony na
potrzeby motoryzacji i lotnictwa. Tym samym w ramach COP otwiera a si
mo liwo  kooperacji z fabryk  samochodów ci arowych w Lublinie oraz
Pa stwowymi Zak adami Lotniczymi w Rzeszowie i Mielcu61. Spó ka planowa a
budow  najwi kszego w kraju pieca do wytwarzania szk a oraz walcowni do
produkcji tafli szklanych o maksymalnej powierzchni 10 m².

Skuteczn  budow  skomplikowanego obiektu wspomog o zatrudnienie
belgijskiego specjalisty hutnictwa szk a, in yniera René Areq’a. Posiada  on
do wiadczenie i doskona e referencje, przez wiele lat pracowa  w kombinacie
hutniczym w Charleroi62. Zawarta umowa pomi dzy spó k  „Metan” a
belgijskim specjalist  przewidywa a wieloetapow  dwustronn  wspó prac .
Polega a ona na przygotowaniu planów konstrukcyjnych pieca do wytopu szk a
oraz urz dzenia do mechanicznej obróbki najnowsz  metod . Gdy przygotowano
komplet stosownych planów, in ynier R. Arq przyby  do Kamienia Nowego,
gdzie w okresie od jesieni 1938 r. do pocz tku wiosny kolejnego roku
nadzorowa  roboty przy budowie kompleksu obiektów63. O skali trudno ci mo e
wiadczy  fakt, i  prowadzono równoczesne prace nad konstrukcj  pieca oraz

sze cioma urz dzeniami do mechanicznego wytwarzania szk a. Redakcja
periodyku doceni a rol  rozpocz cia produkcji w hucie, która „zosta a
wybudowana i uruchomiona ca kowicie przy pomocy kapita ów polskich”64.

Inwestycja mia a tworzy  kooperacyjne zaplecze dla planowanej
rozbudowy przemys u samochodowego. Rozwój hutniczej i samochodowej
bran y by  systematycznie opisywany przez redakcj , Wiosn  1939 r.
opublikowano seri  artyku ów, podejmuj cych problem korzy ci wynikaj cych z
zaanga owania kapita ów w rozwój rodzimej motoryzacji. W jednym z numerów
poinformowano o wa nym osi gni ciu polskich in ynierów, którzy zbudowali
prototyp rodzinnego samochodu osobowego, z oszcz dnym silnikiem
benzynowym65. Sukcesy rodzimej my li technicznej sta  si  tak e tematem
artyku u omawiaj cym szeroki zestaw produktów wytwarzanych przez zak ady
chemiczne w D bicy. Zwrócono w nim szczególn  uwag  na opony samolotowe

60  Ibidem, s. 177.
61 Mielec. Studia i materia y z dziejów miasta i regionu, t. II, pod red. F. Kiryka, Mielec 1988,

passim.
62  Archiwum Pa stwowe w Kielcach, Urz d Wojewódzki Kielecki I, sygn. 13765, s. 59.
63  Po zako czeniu tych robót, R. Arq uczestniczy  w uruchomieniu produkcji, która nast pi a w

kwietniu 1939 r. Belgijski in ynier przebywa  w Kamieniu Nowym do wybuchu wojny polsko –
niemieckiej, w charakterze kierownika produkcji mechanicznej szk a taflowego. W pierwszych
miesi cach pracy zak adu s u y  on konsultacjami dla miejscowej kadry pracowniczej (oko o
250 osób), ibidem, s. 60.

64  „COP” 1939, nr 30, s. 31.
65  K. Latawiec, Pismo…, s. 117; „COP” 1939, nr 7, s. 2.
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i samochodowe, produkowane ze sztucznego kauczuku, którego proces
wytwarzania zosta  opracowany przez in yniera Wac awa Szukiewicza66.

W podsumowaniu powy szych rozwa a  warto wskaza  na po yteczn
rol  omawianego periodyku jako ród a, dokumentuj cego przemiany spo eczno-
ekonomiczne dokonuj ce si  na terenie rozbudowywanego Centralnego Okr gu
Przemys owego. Na jego szpaltach publikowano bowiem nie tylko reporta e, ale
tak e analizy, ilustruj ce proces modernizacji miejscowej infrastruktury
gospodarczej. rodowisko spo eczników, skupione wokó  pisma „COP” by o
zwolennikiem wizji forsownej industrializacji kraju, jako czynnika, który
zniweluje ró nice pomi dzy poszczególnymi dzielnicami Polski.
Uprzemys owienie, dokonuj ce si  g ównie w bran ach kooperuj cych w ramach
przemys u zbrojeniowego, towarzysz ca temu elektryfikacja oraz rozbudowa
po cze  komunikacji kolejowej i drogowej, otwiera y tak e drog  do
przyspieszenia procesów urbanizacyjnych.

Pismo „COP” s usznie wskazywa o na cz ce si  z nimi przekszta cenia
niewielkich osiedli w miasta oraz rozbudow  dotychczasowych o rodków
miejskich, g ównie poprzez powstanie nowoczesnych dzielnic mieszkalnych.
Omówione wy ej problemy, odnosi y si  do ró nych cz ci okr gu, w tym tak e
do po udniowej cz ci Centralnego Okr gu Przemys owego. Powy szy teren, tj.
ziemie le ce w wid ach Dunajca, górnej Wis y i Sanu w swej przewa aj cej
cz ci, przynale a y do niezwykle wa nego rejonu, tzw. „C”, zwanego tak e
przemys owym. Znaczenie tego obszaru jako centrum infrastruktury
nowoczesnego przemys u znajdowa o swe odzwierciedlenie w artyku ach
zamieszczanych na amach pisma. Ze wzgl du na skal  zmian, najcz ciej
publikowano informacje, dotycz ce rozwijaj cych si  o rodków przemys owych
i urbanistycznych mi dzyrzecza Dunajca, Wis y i Sanu, tj. Rzeszowa i Stalowej
Woli.

66  Szerzej na temat jego ycia i zawodowej dzia alno ci patrz: M. Szczerbi ski, Polonia Technica
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó nocnej.
Zarys historii w latach 1941-2001, Cz stochowa - Nowy York 2001, s. 45, 51, 169-171 i in.;
Kolejny artyku  scharakteryzowa  korzy ci, jakie przyniesie planowane uruchomienie fabryki
samochodów „Lilpop, Rau, Loewenstein” w Lublinie. Wsparcia technologicznego dla polskich
inwestorów spodziewano si  ze strony ameryka skiej firmy „Chevrolet”, która udost pni a
prawa do licencyjnej budowy silników samochodowych, ibidem, nr 9, s. 1; nr 29, s. 3.



Wojciech Stankiewicz

ORGANIZACJE I RUCHY PACYFISTYCZNE
WE WSPÓ CZESNYM WIECIE

W ród przejawów masowych ludzkich dzia a , które kszta towa y
histori  ludzko ci i stosunki spo eczne oraz polityczne na wiecie, ruch
pacyfistyczny odegra  istotn  rol , jako nurt my lowy, wokó  którego gromadzi o
si  na przestrzeni wieków wielu ludzi pragn cych wywrze  wp yw na kszta t
wiata i losów w asnych spo ecze stw. Idea pokoju nie by a zawsze jednolita –

realizacj  wiatowego pokoju oraz adu postrzegano w negacji w adzy, realizacji
za o e  doktryn religijnych lub budowaniu ustroju socjalistycznego oraz w walce
o ochron  rodowiska naturalnego.

Celem niniejszego studium jest ukazanie dzia alno ci ruchu
pacyfistycznego jako znacz cego we wspó czesnym wiecie aspektu woli
spo ecze stwa wp ywaj cego na dzia ania w adz i zmian  stosunków
spo ecznych.

Podej cie badawcze autora skupione jest na przedstawieniu genezy
pacyfizmu w XX w. oraz znaczenia, jakie dla historii i ludzko ci wywieraj
ruchy pokojowe. G ównymi kwestiami, jakie poruszono, s  zw aszcza: geneza,
rozwój, dzia alno  i rezultaty dzia alno ci pacyfistów. W studium opisane
zosta o podej cie spo ecze stwa i w adz pa stwowych do dzia alno ci
aktywistów pokojowych, które przybiera o ró ne formy i zmienia o si  wraz z
rozwojem systemu informacji i wiadomo ci spo ecze stwa wiatowego w
kwestii pokoju na wiecie. Podj ta zosta a próba obiektywnego uj cia
zagadnienia pacyfizmu, nie pomijaj ca g osów krytyki skierowanych przeciwko
aktualnym, jak i historycznym aspektom ruchu na rzecz pokoju. Uzasadnieniem
przyj tego podej cia badawczego jest próba ukazania wp ywu wywieranego
przez ruch pacyfistyczny na opini  spo ecze stwa wiatowego oraz polityk  i
prawo mi dzynarodowe.

Hipotez  niniejszego studium jest twierdzenie, e organizacje oraz ruchy
pacyfistyczne stanowi  istotny element historii konfliktów, walki o prawa
cz owieka i ochron  rodowiska w XX w. oraz e wywieraj  wp yw na
kszta towanie polityki i w szczególno ci prawa mi dzynarodowego.

W celu udowodnienia niniejszej hipotezy, sformu owano nast puj ce
pytania badawcze:

1. Jaka jest geneza ruchów pacyfistycznych we wspó czesnym wiecie?
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2. Jak  wyznaczono rol  organizacjom pokojowym w powojennym
porz dku mi dzynarodowym?

3. W jakim stopniu ruchy pacyfistyczne wywieraj  wp yw na polityk  i
prawo mi dzynarodowe?

Geneza ruchów pacyfistycznych we wspó czesnym wiecie

Poj cie pacyfizmu ( ac. pacificus – „mi uj cy pokój”) pojmuje si  w
dwóch zasadniczych znaczeniach – jako zespó  pogl dów g osz cych
konieczno  usuni cia b d  ograniczenia wojen i zapewnienia ludzko ci pokoju
oraz ruch spo eczno-polityczny dzia aj cy na rzecz pokoju, który zacz  si
rozwija  na pocz tku XIX w.1. Mianem pacyfistów przyj o si  okre la  zarówno
oficjalnych dzia aczy organizacji pokojowych, jak i osoby nie zrzeszone,
podzielaj ce pogl dy my licieli i filozofów pacyfizmu, post puj ce w yciu
wed ug idei pokoju, nierzadko aktywnie walcz ce z przemoc , uciskiem i
niesprawiedliwo ci . Pacyfizm jako zespó  pogl dów datuje si  wcze niej ni
pacyfizm pojmowany jako ruch spo eczno-polityczny, a jego korzenie si gaj
czasów staro ytnych i wczesnego chrze cija stwa. Ewolucja my li
pacyfistycznej przebiega a do  powoli, a  do momentu I wojny wiatowej, któr
uznaje si  za okres prze omowy w historii my li i ruchów pacyfistycznych. Wiele
spo ród najwa niejszych wspó cze nie organizacji pacyfistycznych powsta o w
okresie I wojny wiatowej. Jako nowy nurt rozwin  si  pacyfizm zorientowany
na cel, którego czo owymi reprezentantami byli Mahatma Gandhi oraz Martin
Luther King. Cz  z nowo powsta ych organizacji wywodzi a si  ze zwi zków
religijnych2.

Filozofia Mahatmy Gandhi’ego g osi a obowi zek czynnego
przeciwstawiania si  z u, pod poj ciem którego rozumia  Gandhi nie tylko wojn ,
lecz tak e inne formy przemocy i ucisku3. Postawa filozofii Gandhi’ego by a
odmienna od wcze niej pojmowanego pacyfizmu, który oznacza  jedynie
powstrzymywanie si  od stosowania przemocy, gdy  nakazywa a podj cie
aktywnej dzia alno ci w celu zwalczania konfliktów i wojen. Gandhi postulowa
wyrzeczenie si  przemocy w walce o pokój, proponuj c w zamian stosowanie
oporu przez przyj cie postawy „obywatelskiego niepos usze stwa”, odmowy
wspó pracy z agresorem. Gandhi g osi  tak e konieczno  dokonania
„powszechnego rozbrojenia”, czyli zdemilitaryzowania pa stw, które mia oby

1  Encyklopedia PWN, encyklopedia. pwn. pl, (02. 11. 2004).
2  W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory i na ladowcy, Warszawa 2000, s. 50 i nast.
3  M. Marczewska-Rytko, Idee i warto ci hinduistyczne w koncepcjach Mahatmy Gandhiego,

„Politologia” 2003, nr 2(34), s. 131-132
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zapewni  globalny pokój4. Wyrazem gandhyjskich postulatów by  manifest
wystosowany w 1925 r. do Ligi Narodów, podpisany oprócz Gandhi’ego tak e
przez inne znakomite jednostki (m.in. Rabindranatha Tagore - laureata literackiej
nagrody Nobla z 1913 r., jednego z najwi kszych modernistycznych indyjskich
poetów, twórc  hymnu narodowego Indii, Alberta Einsteina – jednego
z najwi kszych fizyków-teoretyków wszechczasów, laureata nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki, Bertranda Russella – brytyjskiego filozofa, matematyka oraz
laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1950 r., Martina Bubera –
ydowskiego filozofa, teologa i t umacza Biblii), a który g osi , e sta a armia

i obowi zkowa s u ba wojskowa stanowi  realne i powa ne zagro enie dla
pokoju na wiecie oraz degradacj  ludzkiej osobowo ci. Manifest z 1925 r. sta
si  podstaw  w pó niejszym czasie walki o powszechne zniesienie obowi zku
odbycia s u by wojskowej5.

Martin Luther King pocz tkowo opieraj c przekonania na pogl dach
protestanckiego teologa Reinholda Niebuhra, a pó niej pod wp ywem przes ania
g oszonego przez Gandhi’ego, przyj  gandhyjsk  filozofi  aktywnej walki z
przemoc  poprzez bierny opór i równie  podobnie jak Gandhi podkre la
zasadnicze znaczenie walki bez u ycia przemocy jako przeciwie stwa dla
zwyk ej bierno ci6. M. L. King by  wybitnym dzia aczem na rzecz równo ci
rasowej, a przekonanie o równo ci ka dego cz owieka silnie opiera  na tradycji
chrze cija skiej. Jako jeden z powodów podzia ów mi dzy lud mi, obok
konfliktów i nienawi ci, wskazywa  tradycyjne podej cie do wychowywania w
duchu patriotyzmu – wraz z wpajaniem m odym ludziom poczucia
przynale no ci do spo eczno ci, jak  jest naród i mi o ci do ojczyzny, dochodzi
do dzielenia ludzi na „swoich” i „obcych”. Tradycyjne podej cie do patriotyzmu
powinno ulec zmianie, a nowo rozumiany patriotyzm stanowi  powinien
wiadomo  w asnego pochodzenia bez negatywnego traktowania ludzi spoza
w asnego kraju.

W okresie wojny z Wietnamem King wyst pi  z krytyk  polityki Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA), postuluj c zako czenie dzia a , wskazuj c na
okrucie stwo toczonych walk. King negowa  sens toczonych przez Amerykanów
walk na Pó wyspie Indochi skim tak e ze wzgl dów finansowych –
zaanga owanie ogromnych rodków finansowych w prowadzenie wojny nie
pozwala o na uskutecznianie ameryka skiej polityki walki z ubóstwem. W celu
wp yni cia na polityk  rz du USA King wystosowa  apel do Amerykanów, w
którym nawo ywa  do odmowy s u by wojskowej oraz organizowa  i bra  udzia

4  Por. W. Stankiewicz, Polityka „non-violence” Mahatmy Gandhiego jako alternatywa dla
wspó czesnych konfliktów wewn trzpa stwowych,  „Cywilizacja  i  Polityka”  2003,  nr  1,  s.  179-
193

5  K. Kosiewicz, Filozofia niestosowania przemocy M. K. Gandhiego, w: Pacyfizm czy zag ada,
pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 1996, s. 43 i nast.

6 Strength to Love, w: A Martin Luther King Treasury, Chicago 1963, s. 160.
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w marszach protestacyjnych. Dzia alno  Kinga zwi zana z bojkotowaniem
wojny w Wietnamie zosta a skrytykowana zarówno przez osoby na stanowiskach
rz dowych, jak i innych dzia aczy pokojowych7.

Oprócz wybitnych jednostek, jak Mahatma Gandhi czy Martin Luther
King, od I wojny wiatowej datuje si  powstanie wielu znacz cych organizacji
pacyfistycznych. Wiele z nowo powstaj cych organizacji opiera o za o enia
dzia alno ci na tradycji i warto ciach religijnych, które nakazywa y
powstrzymywa  si  od przemocy oraz nak ania y do pomocy bli niemu. Wybuch
i przebieg I wojny wiatowej sta  si  impulsem dla niektórych grup spo ecznych
do przeciwstawienia si  okrucie stwu wojny oraz pomocy wszystkim ofiarom
zbrojnego konfliktu.

 Powstanie i rozwój organizacji pokojowych

Jedn  z pierwszych organizacji pacyfistycznych, jakie powsta y w
okresie pierwszej wojny wiatowej by o Bractwo Pojednania (FOR - Fellowship
of Reconciliation). W 1914 r., w obliczu nadchodz cej wojny, blisko 150
chrze cijan zebra o si  na konferencji w Niemczech w celu znalezienia sposobu
na rozwi zanie konfliktu i zapobie enie wojnie, lecz wraz z wybuchem wojny
narady wstrzymano. Na dworcu kolejowym w Kolonii dwóch spo ród
uczestników konferencji, Henry Hodgkin, brytyjski kwakr oraz Friedrich
Siegmund-Schultze, niemiecki pacyfista, lubowa o odmow  uznania wojny i
podj cie pracy na rzecz pokoju i mi o ci celem rozwi zania konfliktu. Z
inicjatywy Henry’ego Hodgkina i Friedricha Siegmund-Schultze’a powsta o
Bractwo Pojednania, które formalnie zaistnia o cztery miesi ce pó niej, gdy w
Trinity College w Cambridge 128 angielskich cz onków Bractwa wybra o
Henry’ego Hodgkina na przewodnicz cego. W 1915 r. Hodgkin uda  si  do USA
na spotkanie z 68 osobami, cz onkami powsta ego w Nowym Jorku 11 listopada
1915 r. ameryka skiego Bractwa Pojednania (FOR jest najwi ksz , najstarsz ,
wielowyznaniow  organizacj  w USA). W 1919 r. reprezentanci dwunastu
pa stw spotkali si  w Holandii, gdzie powo ali Mi dzynarodowe Bractwo
Pojednania (International Fellowship of Reconciliation - IFOR).

IFOR obok dzia alno ci na rzecz poprawy stosunków
mi dzynarodowych w okresie mi dzywojennym postulowa o przeprowadzenie
zmian w stosunkach klasowych i uznawa o rozwijaj cy si  kapitalizm
wyzyskuj cy robotników za przyczyn  wojen.

Pierwsza wojna wiatowa, jej przebieg i skutki, sta y si  przyczyn
ogromnego wstrz su i rozczarowania spo ecze stwa wiatowego, które
pok adaj c ufno  i nadziej  w dziewi tnastowieczny rozwój cywilizacyjny,
kulturalny i naukowy, ci ko przyj o okrucie stwo i niewyobra alny wówczas

7  K. Kosiewicz, Filozofia pokoju M. L. Kinga, w: Pacyfizm czy zag ada…, s. 59 i nast.
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rozmiar zniszcze  spowodowanych wojn . Po zako czeniu dzia a  wojennych
zrodzi a si  w spo ecze stwie potrzeba uformowania nowego pokoju wiatowego
– nie b d cego w stanie jedynie powstrzyma  wybuch kolejnej wojny, lecz
zmieniaj cego podej cie do spraw pokoju i buduj cego nowy, mi dzynarodowy
porz dek.

Po wojnie liczne grupy i organizacje rozpocz y debat  nad organizacj
powojennego porz dku oraz kszta tem nowych mi dzynarodowych instytucji.
Francuskie Towarzystwo Na Rzecz Zrzeszenia Narodów by o g ównym
sponsorem prowadzonych debat i publikacji dotycz cych nowego porz dku
wiatowego. W Wielkiej Brytanii organizacjami dzia aj cymi na rzecz rozwoju

ruchu pokojowego by y przede wszystkim Towarzystwo Ligii Narodów,
Towarzystwo Fabian oraz Grupa Bryce. Liczne organizacje dzia aj ce na rzecz
utrzymania pokoju i zapewnienia bezpiecze stwa rozwin y si  w krajach
skandynawskich, po udniowej Europie, a nawet w Azji. Ruchy i organizacje,
które rozwin y si  po wojnie, sta y si  podstaw  mi dzynarodowych dzia a
pokojowych, wyra aj c wol  spo ecze stwa i rz dów do ustanowienia nowego
porz dku, skutkuj cych ostatecznie utworzeniem 28 kwietnia 1919 r. Ligii
Narodów8.

Aktywnym dzia aczem na rzecz wiatowego pokoju by  ameryka ski
prezydent Woodrow Wilson, który d y  do powo ania organizacji maj cej strzec
przestrzegania prawa mi dzynarodowego oraz utrzymuj cej pokój. W rezultacie
dzia a  organizacji pokojowych oraz Wilsona utworzona zosta a Liga Narodów.
Wilson zosta  okrzykni ty bohaterem, przywódc  oraz przedstawicielem
pacyfistów, libera ów oraz licznych grup spo ecznych na terenie ca ej Europy.
Poparcie ameryka ski prezydent zyska  dzia aniami i pogl dami, które wyg osi
w przemowie ze stycznia 1917 r., stwierdzaj c, e nale y d y  do pokoju bez
zwyci stwa, który zyska by poparcie ca ej ludzko ci, a nie s u y by kilku
interesom i chwilowym, nag ym celom zaanga owanych narodów oraz je eli
ustanowiony pokój ma by  trwa y, nale y powo a zorganizowan  zwierzchni
si  ludzko ci w celu zapewnienia bezpiecze stwa9.

Kolejn  ze znacz cych organizacji
pacyfistycznych jest Mi dzynarodówka
Przeciwników Wojny (WRI – War Resisters’
International). W przeciwie stwie do
pogl dów zarówno Gandhi’ego, Kinga, jak i
IFOR, WRI za podstaw  pogl dów zna a nie
warto ci i filozofi  religijn , lecz opar a
dzia alno  na wieckiej radykalnej my li

8  K. J. Holsti, Peace and war: armed conflicts and international order 1648-1989, Cambridge
University Press 1991, s. 176.

9  Ibidem, s. 177, 179.

Z amana Strzelba – symbol WRI
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politycznej ko ca XIX i pocz tku XX w.10.  WRI  zosta a  za o ona  w  1921  r.
przez Keesa Boeke’a pocz tkowo pod nazw  PACO (tzn. „pokój” w  j zyku
esperanto) w Bilthoven w Holandii na ma ej konferencji reprezentantów
europejskich radykalnych organizacji pokojowych. W dwa lata pó niej
sekretariat organizacji przeniesiono do Enfield na przedmie ciach Londynu,
zmieniaj c nazw  na War Resisters’ International.  WRI  jest  najstarszym  na
wiecie i najtrwalszym niewyznaniowym mi dzynarodowym zwi zkiem

krajowych oraz regionalnych i lokalnych organizacji pacyfistycznych.
Pocz tkowo pomagaj c tzw. „obiektorom sumienia”  (CO – Conscientious
Objectors) oraz walcz c o uznanie sprzeciwu sumienia do pe nienia s u by
wojskowej za powszechne prawo cz owieka, WRI w pó niejszym czasie za cel
dzia a  przyj a prowadzenie pokojowych akcji bez u ycia przemocy przeciwko
wojnom, zbrojeniom nuklearnym, militaryzmowi, przemys owi wojskowemu,
handlowi broni  oraz pozosta ymi aspektami zwi zanymi z rozwojem zbroje  i
prowadzenia konfliktów zbrojnych. WRI wspó pracowa o z wieloma podobnymi
mi dzynarodowymi organizacjami, jak anarchistyczne Mi dzynarodowe Biuro
Antymilitarystów (International Anti-Militarist Bureau) czy Bractwem
Pojednania (IFOR). WRI bra o udzia  we wspólnie organizowanych akcjach, jak
Joint Peace Council czy Rassemblement Internationale contre la Guerre et le
Militarisme. Symbolem organizacji w 1932 r. sta a si  z amana strzelba.

Kolejn  znacz c  organizacj  jaka powsta a w okresie I wojny wiatowej
jest Mi dzynarodowa Liga Kobiet na rzecz Pokoju i Wolno ci (WILPF  -
Women's International League for Peace and Freedom) – zosta a utworzona w
1915 r. w Hadze, gdzie sufra ystki na haskim kongresie domaga y si
zako czenia I wojny wiatowej. WILPF oprócz prowadzenia akcji przeciwko
wojnie, zaj a si  promowaniem pokoju, sprawiedliwo ci spo ecznej, równo ci
rasowej oraz równouprawnieniem kobiet. Do wa niejszych dzia a  WILPF
nale  liczne konferencje jak Konferencja dla Nowego Pokoju w 1922 r. w
Hadze oraz inne pokojowe akcje, jak kampania mobilizuj ca naukowców w celu
odmowy pracy nad rozwojem zbroje  w 1924 r. czy misje na Haiti w 1926 r. w
celu zbadania przebiegu ameryka skiej okupacji wyspy oraz w Indochinach i
Chinach w celu ustanowienia i wzmocnienia kontaktów z kobietami z Azji.

Szeregi WILPF zasili o pi cioro laureatów Nagrody Nobla – za o ycielki
Jane Addams (za o ycielka Settlement House Movement oraz Hull  House  In w
1889 r. w Chicago) i Emily Greene Balch (od 1913 r. pracownik naukowy na
Wellesley College na stanowisku profesora ekonomii i socjologii, pisarka), Linus
Pauling (Racjonalista Roku 1960 oraz Humanista Roku 1961, autor wielu
ksi ek, laureat Nagrody Ameryka skiego Towarzystwa Chemicznego w
dziedzinie Chemii Zwyczajnej (the Langmuir Prize), przewodnicz cy Wydzia u
Chemii i In ynierii Chemicznej oraz Dyrektor laboratoriów chemicznych Gates

10  W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory…, s. 60 i nast.
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and Crellin), Alva Myrdal (szwedzka dyplomatka, socjolog, pracowa a m.in. w
UNESCO jako dyrektor departamentu nauk spo ecznych, ambasador w Indiach,
cz onek szwedzkiej delegacji na rokowania rozbrojeniowe w Genewie, minister
ds. rozbrojenia) oraz dr Martin Luther King.

W 1931 r. pierwsza z za o ycielek, Jane Addams, otrzyma a Nagrod
Nobla i jednocze nie zosta a uznana przez FBI za „najbardziej niebezpieczn
kobiet  w Ameryce”. Wielkim sukcesem Mi dzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz
Pokoju i Wolno ci by o zdobycie w 1932 r. sze ciu milionów podpisów pod

wiatow  Petycj  Rozbrojeniow , dostarczon  na wiatow  Konferencj
Rozbrojeniow  w Genewie. Statutowymi zadaniami WILPF s  walka z uciskiem,
w szczególno ci rasizmem, seksizmem, militaryzmem, ró nicami
ekonomicznymi oraz budowanie i wzmacnianie wi zi i ruchów na rzecz
sprawiedliwo ci, pokoju, a tak e szerzenia demokracji na wiecie.

Wielu ludzi obarczonych do wiadczeniem pierwszej wojny wiatowej,
szczególnie w obliczu zbli aj cej si  kolejnej wojny po doj ciu do w adzy
Mussolini’ego  w  1922  r.  we  W oszech  i  Hitlera  w  1933  r.  w  Niemczech,
organizowa o liczne demonstracje i protesty w wielu miastach ca ej Europy
przeciwko zbli aj cemu si  konfliktowi. Jedn  z organizacji, jakie wówczas
powsta y, by  Zwi zek Pokojowego lubowania (Peace Pledge Union - PPU).
Pocz tek dzia alno ci organizacji da  list Dicka Shepparda, popularnego (jako
pierwszy prowadzi  radiow  audycj  religijn ) duchownego Ko cio a
anglika skiego zamieszczony w „Guardian” i innych gazetach, w którym, nie
reprezentuj c adnej ko cielnej czy pokojowej organizacji, nawo ywa  m czyzn
do przysy ania pisemnych zobowi za  do wyrzeczenia si  wojny i nie wspierania
adnych konfliktów w przysz o ci.

Apel by  zwrócony w szczególno ci do m czyzn, gdy  jak twierdzi
Sheppard, dotychczas ruchy pokojowe wspierane by y g ównie przez kobiety, ale
nadszed  czas, eby m czy ni przyczynili si  do walki z konfliktami zbrojnymi.
W czasie kilku miesi cy liczba osób, które nades a o karty z przyrzeczeniem
osi gn a 30 tys. W roku nast pnym liczba popieraj cych akcj  Dicka Shepparda
wynosi a 100 tys. W lipcu 1935 r. Sheppard zorganizowa  zebranie oko o
siedmiu tys. sygnatariuszy, na którym powo ano „Pokojowy Ruch doktora H. R.
L. Shepparda”, który ostatecznie w maju 1936 r. zmieni  nazw  na Zwi zek
Pokojowego lubowania (PPU). Postanowiono podpisa  porozumienie z
organizacj No More War Movement (nast pczyni  dzia aj cej w okresie I wojny
wiatowej organizacj No-Conscription Fellowship) o po czeniu oraz o

do czenie do zwi zków wchodz cych w sk ad War Resisters' International. Po
nag ej mierci Dicka Shepparda w pa dzierniku 1937 r. PPU nie uleg o
rozpadowi, kontynuuj c dzia alno  pod przewodnictwem zaufanych
wspó pracowników Shepparda.

Pierwszym mi dzynarodowym kryzysem, z którym przysz o si
zmierzy  PPU, by a w latach 1936-1939 wojna domowa w Hiszpanii. Mimo
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sympatii ywionych dla walcz cego rz du republika skiego, organizacja pot pi a
wojn  jako z o bez wzgl du na cel dzia a , lecz nie pozosta a bezczynna, gdy
zaj a si  utworzeniem domu dla baskijskich uciekinierów, który funkcjonowa  w
latach 1937–1939. Podobne akcje PPU podj  wobec ydowskich uciekinierów z
Austrii i Niemiec. Rozpocz to liczne demonstracje i inne akcje pocz tkowo
przeciwko przygotowaniom do wojny, a pó niej samej wojnie. W 1940 r. sze ciu
cz onów PPU zosta o aresztowanych za szerzenie defetyzmu w ród o nierzy
poprzez rozwieszanie plakatów z has em: Wojna si  sko czy, gdy ludzie odmówi
walki. Co TY zamierzasz z tym zrobi ?. Tak e inni cz onkowie byli
represjonowani przez w adze – nast powa y aresztowania w trakcie przemówie
publicznych lub sprzedawania na ulicach organizacyjnej gazety „Peace News”.
Po powtarzaj cych si  atakach Ministra Informacji na „zgubn  propagand ” PPU
i poruszeniu tematu ruchów antywojennych na forum Parlamentu, Ministerstwo
Spraw Wewn trznych zacz o ledzi  dzia ania organizacji. Podobne represje
powtórzy y si  w latach 80., kiedy PPU wzi o udzia  w Kampanii Pokojowego
Podatku, maj cej na celu wymuszenie na rz dzie przekazania na spo ecznie
u yteczne cele kwoty z podatków, która przeznaczana jest na cele wojenne.
Pojedynczy cz onkowie zostali aresztowani, a organizacja przez dwana cie lat
odmawia a p acenia podatków na cele wojenne, dopóki s d nie zas dzi  zaj cia
konta bankowego.

Istotn  rol  w historii ruchu pacyfistycznego odegrali kwakrzy. Zasady
wyznaniowe kwakrów w du ej mierze opieraj  si  na pogl dach pokojowych,
sprzyjaj c rozwijaniu si  w ród wyznawców tendencji pacyfistycznych oraz
gromadzenia si  i organizowania w celu prowadzenia dzia alno ci na rzecz
szerzenia pokoju na wiecie. G ówne i najbardziej zas u one spo ród
kwakerskich organizacji pacyfistycznych, Friends Service Council (FSC)
za o ona w 1850 r., posiadaj ca siedzib  w Londynie, i American Friends
Service Committee (AFSC) powo ana w 1917 r. z siedzib  w Filadelfii,
odznaczy y si  dzia alno ci  w trakcie pierwszej wojny wiatowej prowadz c
akcje w wielu krajach europejskich – g ównie Francji, s u c pomoc  medyczn
dla cywilów i pomagaj c w odbudowie francuskiej wsi, oraz dostarczaj c
po ywienia dla ponad miliona g oduj cych dzieci w Niemczech i Austrii.

Organizacje kwakrów odegra y rol  tak e w Polsce, organizuj c w
1920 r. punkty z ywno ci  i przyczyniaj c si  do odbudowy zniszcze
wojennych, szczególn  akcj  by o odkupienie oko o tysi ca koni od polskiej
armii i przekazanie rolnikom do prac polowych. W trakcie zarówno I, jak i II
wojny wiatowej kwakrzy posiadali w asne punkty medyczne, wzbudzaj c liczne
kontrowersje w ród wyznawców, gdy  uznawane by y za po czenie pacyfizmu i
militaryzmu11.

11  Ten e, Pacyfizm i okolice, Warszawa 1995, s. 42.
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Organizacje kwakerskie dzia aj  na ca ym wiecie, prowadzi y akcje w
Chinach, dostarczaj c pomocy medycznej w czasie wojen, organizowa y akcje
ywno ciowe w Indiach i pa stwach Europy w czasie wojen, wspó pracowa y z

Organizacj  Narodów Zjednoczonych w krajach arabskich, przeprowadza y akcje
umieszczania afro-ameryka skich dzieci w szko ach dla bia ej ludno ci, dzia a y
na rzecz zniesienia segregacji rasowej, rozwoju szkolnictwa w najbiedniejszych
krajach, pomocy bezdomnym i imigrantom, pomaga y w resocjalizacji wi niów
warunkowo zwolnionych. W 1947 r. American Friends Service Committee
(AFSC) otrzyma  wraz z British Friends Service Council Nagrod  Nobla za
dzia alno  ca ej organizacji na wiecie. Natomiast w 1986 r. film „ wiadek
wojny”, dokument o wojnie w El Salvador, otrzyma  wiele nagród, w tym
Oskara.

Wraz ze wzrostem wiadomo ci spo ecze stwa wiatowego w zakresie
ochrony rodowiska i zagro e , jakie realnie zaistnia y lub rozwin y si  w
drugiej po owie XX w., do g osu zacz y dochodzi  grupy walcz ce o
zachowanie istniej cego biosystemu i organizuj ce pomoc w odbudowie
zniszczonych rejonów i ochronie rodowiska przed degradacj . Znacz cym
impulsem, który da  pocz tek organizowaniu si  przez ekologów w zwi zki, by
proces zwi zany z rozwojem i prowadzeniem bada  nad broni  nuklearn , w
którym widziano ogromne i realne zagro enie dla rodowiska naturalnego.
Organizacj  za o on  w 1971 r., która w czasie wiatowych ruchów
protestacyjnych skierowanych przeciwko zbrojeniom nuklearnym i licznie
przeprowadzanymi próbnymi wybuchami, jest Greenpeace. Akcj , która
zainicjowa a powstanie organizacji, by o oprotestowanie testów nuklearnych
przeprowadzanych przez rz d USA na Aleutach u wybrze y Alaski.

Dzia alno Greenpeace i przeprowadzane przez organizacj  akcje
charakteryzuj  si  bezpo rednio ci , dokonywane s  na ziemi, wodzie i w
powietrzu, w celu zwrócenia uwagi publicznej na dzia ania powoduj ce
niszczenie Ziemi, alarmuj ce problemy ekologiczne oraz wskazanie
odpowiedzialnych za dzia ania degraduj ce rodowisko. Motto Greenpeace
brzmi – „Kiedy wyci te zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i
zginie ostatnia ryba, odkryjemy, e nie mo na je  pieni dzy”12. Greenpeace jest
organizacj  pozarz dow , posiadaj c  biura w ponad 40. krajach wiata. Aby
zachowa  niezale no Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rz dów, partii
politycznych i korporacji – dzia ania organizacji finansowane s  przez
indywidualnych darczy ców.

Pocz tkowo zajmuj c si  walk  z próbami nuklearnymi, Greenpeace
rozszerzy  kr g problemów rodowiska, którymi postanowiono si  zaj  o akcje
na rzecz ochrony wielorybów (1975), przeciwko odpadom i chemicznemu
zanieczyszczeniu wody i powietrza (od pocz tku lat 80.) czy na rzecz ochrony

12 www.greenpeace. pl, (05. 01. 2005).
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lasów pierwotnych (od pocz tku lat 90.). W 1987 r. Greenpeace otworzy  stacj
badawcz  na Antarktydzie, której celem dzia ania jest ochrona kontynentu. Od
po owy lat 90. Greenpeace prowadzi kampani  przeciwko wprowadzaniu do
rodowiska organizmów genetycznie modyfikowanych (w 1997 r. Austria, jako

pierwsze pa stwo na wiecie, wprowadzi a zakaz importu kukurydzy
modyfikowanej genetycznie). Niektórzy naukowcy uwa aj , e zalet  i si
Greenpeace jest (obok islamskiego fundamentalizmu) sta e masowe poparcie
spo ecze stwa13.

Akcje organizacji ekologiczno-pokojowych, cho  pojawi y si  pó niej od
innych form dzia alno ci pacyfistycznej, s  jednym z bardziej widocznych i
znanych form szerzenia idei pokoju na wiecie. Popularno  ruchów pokojowych
jest potwierdzana ilo ci  publikacji i doniesie  mediów poruszaj cych temat
walki z degradacj  rodowiska, która zdaje si  przewy sza  ilo  wiadomo ci o
prowadzeniu akcji przez inne ruchy pacyfistyczne.

Istotnym zagadnieniem w historii pacyfizmu jest kwestia sprzeciwu
wobec obowi zkowej s u bie wojskowej. Pocz tkowo g ówn  grup  stanowili
obiektorzy sumienia powo uj cy si  na wyznawan  religi  i nakazy wiary.
Podej cie do obowi zkowej s u by wojskowej nie jest jednolite w ród
wszystkich obiektorów. Precyzyjnego rozró nienia obiektorów ze wzgl du na
stosunek do pe nienia przymusowej s u by wojskowej dokona  Wojciech
Modzelewski (profesor nadzwyczajny, pracownik Instytutu Socjologii UW,
specjalista w przedmiocie socjologii polityki) w ksi ce zatytu owanej Pacyfizm.
Wzory i na ladowcy – pierwszym rodzajem s  obiektorzy nie walcz cy, nie
kwestionuj cy ca kowicie s u by wojskowej, ale odmawiaj cy wst powania do
jednostek walcz cych, otrzymuj c zazwyczaj przydzia  do jednostek sanitarnych
czy pomocniczych. Obiektorzy niewalcz cy nie neguj  potrzeby istnienia
wojska, lecz sami odmawiaj  pos ugiwania si  broni  i zabijania. Do grupy
obiektorów niewalcz cych autor zaliczy  g ównie cz onków ruchów religijnych –
adwentystów dnia siódmego, mennonitów i kwakrów. Drug  grup  stanowi
obiektorzy (zwani te  alternatywistami), którzy ca kowicie odrzucaj  s u b
wojskow , godz c si  na zast pienie obowi zkowego wst pienia do armii
przydzieleniem do zast pczej s u by cywilnej, wykonywanej w zak adach i
charakterze ca kowicie niemilitarnym. Najbardziej radykalnymi
przedstawicielami przeciwników s u by wojskowej s  obiektorzy absoluty ci,
odmawiaj cy zarówno zasadniczej s u by wojskowej, jak i wszelkich form
zast pczych. Absoluty ci argumentuj  stanowisko twierdz c, i  odrzucaj c
s u b  w wojsku i udzia  w wojnie, które s  z em, nie mo na przysta  na
kompromis wobec z a wojny wst puj c do s u by zast pczej. Najliczniejsi w ród
obiektorów absolutystów s  chrystadelfianie oraz wiadkowie Jehowy14.

13  P. Hassner, Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy, Warszawa 2002, s. 61.
14  W. Modzelewski, Pacyfizm. Wzory…, s. 117-119.
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Podstaw  odmowy s u by wojskowej mog  tak e by , obok zasad wiary
czy sprzeciwu sumienia, inne wzgl dy. Do obiektorów nale  osoby
odmawiaj ce wst pienia do armii ze wzgl dów politycznych, wyra aj cych si  w
opozycji do konkretnych w adz i podporz dkowanemu w adzom wojsku,
s u cemu do osi gania partykularnych celów, jak nacisk na spo ecze stwo czy
sposób na utrzymanie posiadanej w adzy.

Wzorem organizacji pacyfistycznej, której cz onkowie g ównie ze
wzgl dów politycznych odmawiali s u by wojskowej, jest Wolno  i Pokój.
Rozwój i szczyt aktywno ci organizacji przypada na lata 80. XX w. Ludzie
skupieni wokó  WiP nie zgadzali si  z panuj cym ówcze nie w Polsce systemem
politycznym i uznawali s u b  wojskow  za pomoc komunistycznemu rz dowi w
utrzymaniu w adzy. Obiektorami stawali si  na równi z pacyfistami anarchi ci
kwestionuj cy panuj cy porz dek spo eczno-polityczny15.

W okresie pierwszej wojny wiatowej, ju  w 1916 r. Wielka Brytania
przyzna a wszystkim obiektorom sumienia, bez wzgl du na przyczyn  ich
podej cia do s u by wojskowej – z uwagi na zasady wiary czy nakaz moralny,
prawo do odwo ania si  i zwolnienia z obowi zkowej s u by wojskowej. W
ustawie przewidziano trzy formy zast pcze wobec zasadniczej s u by wojskowej
– ods u enie odpowiedniego okresu w jednostkach nie bior cych bezpo redniego
udzia u w akcjach bojowych, praca w s u bie cywilnej poza wojskiem oraz
ca kowite zwolnienie. Wydawanie decyzji w sprawie zwolnienia ze s u by
nale a o do specjalnych trybuna ów.

W USA równie  dokonano, przynajmniej cz ciowej, regulacji w
sprawie obiektorów sumienia. Na podstawie wydanej w 1917 r. ustawy
zezwalano ubiega  si  o zwolnienie ze s u by wy cznie cz onkom wyzna
pacyfistycznych, a form  zast pcz  by o jedynie przeniesienie do jednostek
niebojowych w armii. Spo ród nap ywaj cych wniosków wielu obiektorów
otrzymywa o zwolnienia lub byli przydzielani do s u by alternatywnej, jednak e
wielu, którzy otrzymali negatywn  odpowied  na wnioski i uchylali si  od s u by
wojskowej, trafi o do wi zienia. Na kontynencie europejskim dominowa o w ród
ustawodawców podej cie podobne, jak w USA – zwolnienie ze s u by
ograniczano do przeniesienia do jednostek niebojowych, a przys ugiwa o
wy cznie cz onkom wspólnot wyznaniowych o przekonaniach pacyfistycznych.
Podobny stan prawny, z nielicznymi zmianami, utrzymywa  si  a  do pocz tku
lat 60. XX w.16.

15  Ks. B. Jurczyk, Obiekcje sumienia jako podstawa odmowy s u by wojskowej, (w:) Schowaj
miecz. Obiekcje sumienia w sprawie s u by wojskowej. Materia y z sympozjum irenologicznego
w odzi- agiewnikach, 17-19 listopada 1989 roku., pod red. S. C. Napiórkowskiego,
Niepokalanów 1993, s. 181-182.

16  W. Modzelewski, Pacyfizm i okolice…, s. 73-78.
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Efekty dzia alno ci ruchów pacyfistycznych

Ruch pokojowy na wiecie przyjmuj cy wiele form, mimo e cz sto
silnie krytykowany, a nierzadko zwalczany przez liczne pa stwa, niew tpliwie
przez wiele lat dzia alno ci wywar , i wci  wywiera, znacz cy wp yw na kszta t
polityki mi dzynarodowej pa stw na ca ym wiecie oraz ustawodawstwo
krajowe i mi dzynarodowe. Dzia aj c przy pomocy licznych rodków
komunikowania i g oszenia pokojowego przes ania, kszta tuj c ogólno wiatow
opini  publiczn , nag a niaj c przypadki niedoli i okrucie stwa, zmuszaj  rz dy
do respektowania postulatów zaprzestania dzia a  zbrojnych lub walki z niedol
oraz liczenia si  z opini  organizacji pacyfistycznych, których szeregi cz sto
zasilaj  osoby znane i powa ane. Pierre Hassner stwierdzi , e raporty
mi dzynarodowych organizacji gospodarczych jak Organizacja Wspó pracy i
Rozwoju Gospodarczego (OECD) czy Banku Rozlicze  Mi dzynarodowych oraz
ró ni eksperci mog  rz dom radzi  lub gani , natomiast oskar enia Amnesty
International czy raporty dla sekretarza generalnego ONZ mog  wywrze
zasadniczy wp yw na istnienie okre lonego rz du17.

Najbardziej bezpo rednim wp ywem na polityk  wyró ni y si
organizacje pokojowo-ekologiczne, które nie ograniczy y dzia alno ci jedynie do
prowadzenia manifestacji i wywierania wp ywu na w adze przy pomocy opinii
publicznej, lecz wkroczy y w wiat polityki formuj c w po owie lat 70. ub. w.
tzw. partie Zielonych. Powsta e g ównie w Europie zachodniej, uzyska y
wystarczaj ce poparcie wyborców, aby zasi  w parlamentach. Partie
ekologiczne oprócz dzia alno ci krajowej, prowadz  rozwini t  wspó prac  ze
sob  na forum mi dzynarodowym (przyk adem s  tzw. frakcja t czowa w
Parlamencie Europejskim wraz z podleg ym frakcji Zielonym Alternatywnym
Sojuszem Europejskim – GRAEL). Mimo istniej cej niekiedy ró nicy
programowej, partie Zielonych opracowuj  w ramach wspó pracy wspólne
deklaracje programowe i wyborcze do Parlamentu Europejskiego, razem zwo uj
kongresy i wspieraj  si  materialnie18.

Organizacje ekologiczne pokaza y niejednokrotnie, e potrafi  w
znacz cy sposób wp yn  na rz dz cych. Gdy w 1995 r. Greenpeace wyst pi  ze
stanowczym protestem przeciwko francuskim próbom nuklearnym, szybko
zdoby  poparcie w adz Niemiec, Holandii, Australii, Nowej Zelandii i
Parlamentu Europejskiego, a w nied ugiej perspektywie tak e krajów
skandynawskich, Austrii, Wielkiej Brytanii i Japonii. Protesty doprowadzi y do
odwo ania przez w adze Chile i Nowej Zelandii ambasadorów we Francji,
zacz to bojkotowa  francuskie produkty, a notowania nowo wybranego
prezydenta Francji Jacquesa Chiraca spad y poni ej 35%. Równie  podobna

17  P. Hassner, op. cit., s. 88-89.
18  E. Stadtmüller, Aspekty ochrony rodowiska, w: Z. Cesarz, E. Stadtmüller, Problemy

polityczne…, s. 226-227.
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sytuacja zaistnia a, gdy wybuch  spór Niemiec, Holandii i USA z Norwegi  o
wyniszczaj ce gatunek po owy wielorybów – dzia ania Greenpeace zmierzaj ce
do zaprzestania procederu przez rz d norweski spotka y si  ze wsparciem ze
strony Holandii19.

Istotny dla pacyfistów problem obowi zkowej s u by wojskowej i
sprzeciwu sumienia wobec pe nienia s u by anga owa  wiele organizacji
(g ównie War Resisters’ International, kwakrów, International Peace Bureau
oraz Amnesty International) do wspólnej pracy na rzecz stworzenia
ustawodawstwa mi dzynarodowego, w którym gwarantowanoby obiektorom
odmow  s u by wojskowej w wietle prawa, bez ponoszenia odpowiedzialno ci
karnej czy szykan ze strony pa stwa. Rezultatem walki o prawa obiektorów
sumienia na gruncie prawa mi dzynarodowego jest (blokowana wcze niej przez
Zwi zek Radziecki) przyj ta w 1987 r. przez Komisj  Praw Cz owieka ONZ
rezolucja o Sprzeciwie sumienia jako prawie cz owieka, która uzna a prawo do
sprzeciwu sumienia wobec s u by wojskowej. Formalnie rezolucja nie stanowi
aktu prawa mi dzynarodowego, jest traktowana jako interpretacja Deklaracji
Praw Cz owieka z poparciem autorytetu ONZ. Równie wa nym i niejako
uzupe niaj cym rezolucj  ONZ aktem jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z
1989 r. wzywaj ca rz dy do zapewnienia wszystkim poborowym mo liwo ci
odmowy s u by wojskowej zarówno przed wst pieniem do wojska, jak w trakcie
odbywania s u by. Propagowane zmiany w ustawodawstwie krajowym i
mi dzynarodowym zosta y poparte w Europejskiej Konwencji Ochrony Praw
Cz owieka i Podstawowych Wolno ci oraz na Konferencji Bezpiecze stwa i
Wspó pracy w Europie w 1990 r20.

Problemem jest, szczególnie dla obiektorów absolutystów, kwestia
s u by zast pczej. Mimo mo liwo ci zwolnienia ze s u by wojskowej, dla wielu
s u ba alternatywna budzi sprzeciw sumienia, a wiele pa stw albo nie przewiduje
mo liwo ci zupe nego zwolnienia z obowi zku ods u enia okre lonego okresu
b d  w armii, b d  poza armi , albo silnie mo liwo  zwolnienia ogranicza.
Przyk adowo w Danii nie jest mo liwe zupe ne zwolnienie ze s u by, a odmowa
karana jest wi zieniem, natomiast do uzyskania przeniesienia do s u by cywilnej
wystarcza jedynie wype nienie odpowiedniego formularza i przes anie do
odpowiedniej instytucji. Mimo znacznie uproszczonej drogi do uzyskania
przeniesienia do s u by alternatywnej, odsetek ubiegaj cych si  o przeniesienie
jest stosunkowo niewielki (stosunek ilustruje poni szy wykres na przyk adzie lat
1971-1989 – opracowanie w asne na podstawie danych z Wojciecha
Modzelewskiego, Pacyfizm i okolice).

19  Ibidem, s. 225, 231.
20  W. Modzelewski, Pacyfizm i okolice…, s. 86-87.
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Nierozerwalnie zwi zana z dzia alno ci  ruchów pacyfistycznych jest
kampania antynuklearna. Liczne manifestacje i protesty, a tak e akcje
bezpo rednie, jak blokowanie urz dów pa stwowych czy baz wojskowych,
masowe przemarsze i nacisk ze strony opinii publicznej zmusi y w pewnym
stopniu w adze do cho by cz ciowego uregulowania prawem kwestii prób
nuklearnych. Pierwszym dokumentem, w którym zawarto postanowienia o
ograniczeniu testów z broni  masowego ra enia, by  Uk ad z 1963 r. o Zakazie
Do wiadcze  z Broni  J drow  w Atmosferze, Przestrzeni Kosmicznej i Pod
Wod  (Partial Test Ban Treaty – PTBT). Zawarta w PTBT mo liwo
przeprowadzania prób j drowych pod ziemi , zakazuj c wszystkich innych,
zdaniem W. Modzelewskiego stanowi a jedynie po owiczne zwyci stwo
pacyfistów d cych do ca kowitego zakazu stosowania broni j drowej21.  W
kolejnym Uk adzie z 1968 r. o Nierozprzestrzenianiu Broni J drowej (Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT) zawarto postanowienia o
zapobieganiu rozprzestrzeniania broni j drowej i zwi zanej z ni  technologii,
zwi kszaj c zarazem mi dzynarodow  wspó prac  w zakresie rozwoju
technologii j drowej dla celów pokojowych.

Mimo, e do 2003 r. a  188 pa stw podpisa o i ratyfikowa o NPT, w tym
wszystkie pa stwa uznane za j drowe przez Uk ad i posiadaj ce bro  j drow
( aden inny instrument mi dzynarodowy nie by  podpisany i ratyfikowany przez
równie wiele pa stw), ani uk ady PTBT, ani NPT nie powstrzyma y prób
j drowych, a podczas wojny w Wietnamie i w okresie „zimnej wojny”
zaniechano prac nad stworzeniem uk adu, w którym regulowano by ca kowite
wstrzymanie prób j drowych. Praca nad uk adem wznowiona zosta a w 1982 r.

21  Ten e, Pacyfizm. Wzory…, s. 77.
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na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie, której ostatecznym rezultatem by
Traktat o Ca kowitym Zakazie Prób z Broni  J drow  (Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty – CTBT) gotowy do podpisania w 1996 r.

Wiele pa stw sprzeciwi o si  wej ciu traktatu w ycie jako niezgodnego
z prawem mi dzynarodowym, gdy  zbyt ograniczaj cego i niemaj cego
precedensu w praktyce mi dzynarodowej. CTBT przedstawiono do podpisu w
1998 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego NZ. Do dzi  jednak traktat nie wszed
w ycie. Wed ug artyku u XIV traktatu b dzie obowi zywa  po podpisaniu przez
wszystkie 44 pa stwa wymienione w za czniku do Traktatu posiadaj ce bro
j drow  lub elektrownie atomowe. Trzy pa stwa nadal nie podpisa y traktatu, a
w dwunastu krajach procedura ratyfikacyjna nie zosta a zako czona. Komisja
Przygotowawcza ds. Ca kowitego Zakazu Prób J drowych (Preparatory
Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBTO),
monitoruje status traktatu oraz prowadzi przygotowania do efektywnego
wdro enia traktatu. Przewiduje utworzenie wiatowego systemu monitoringu i
weryfikacji stosowania traktatu.

Wnioski

Na podstawie analizy rozwoju my li pacyfistycznej i dzia alno ci ruchu
pokojowego w odniesieniu do rozwoju opinii publicznej i polityki
mi dzynarodowej, mo na sformu owa  nast puj ce wnioski:
1. Pacyfizm, istniej cy ju  w staro ytno ci i ewoluuj cy przez wiele wieków,

osi gn  moment prze omowy w okresie I wojny wiatowej, która sta a si
impulsem do wykszta cenia si  nowego podej cia w idei, jak  jest pacyfizm
zorientowany na cel;

2. Silny wp yw na rozwój pacyfizmu wywar a religia oraz ró ne ruchy
wyznaniowe, których przedstawiciele, opieraj cy fundamenty nowo
tworzonych organizacji na filozofii i za o eniach wyznawanej wiary,
przyczynili si  do ukszta towania g ównych nurtów filozofii pokoju oraz
powstania najbardziej znacz cych w XX w. organizacji pacyfistycznych;

3. Oprócz ruchów wyznaniowych znacz cy wp yw na rozpowszechnienie
dzia alno ci na rzecz pokoju wywar y zarówno rodowiska niewyznaniowe,
cz sto lewicowe, nierzadko przyjmuj ce za podstaw  za o e
ideologicznych walk  z kapitalizmem i obron  socjalistycznych warto ci. Do
ruchów niewyznaniowych zaliczy  nale y organizacje sufra ystek, których
pogl dy z zorientowanych na równouprawnienie, uleg y zmianie w kierunku
ogólnej dzia alno ci w obronie prawa i wolno ci;

4. Formy, jakie w XX w. przyj a dzia alno  organizacji pokojowych, s
wspó cze nie zró nicowane i z powodzeniem wykorzystuje si  najnowsze
osi gni cia technologiczne w celu rozpowszechniania idei pokoju na ca ym
wiecie, a tak e w celu wywarcia bardziej masowego i ogólno wiatowego
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nacisku na rz dy, dopuszczaj cych si  aktów naruszenia praw cz owieka,
zbrodni przeciwko ludzko ci oraz ra cej dewastacji rodowiska
naturalnego;

5. Mimo pozytywnych rezultatów osi gni tych przez dzia alno  pacyfistyczn
i wp ywu wywartego na obraz wspó czesnego wiata, ruch pokojowy
spotyka si  z wieloma, cz sto do  stanowczymi g osami krytyki, która
motywowana jest czynnikami obiektywnym oraz indywidualnym
zapatrywaniem autora na okre lone zagadnienia;

6. Efektem pracy organizacji pacyfistycznych s  dzia ania rz dów, cz sto
wymuszone akcjami aktywistów oraz naciskiem opinii publicznej, których
rezultatem s  akty prawne, jak w przypadku krajowych ustaw o odmowie
s u by wojskowej, czy dokumenty mi dzynarodowe, jak rezolucje w
sprawie zbroje  nuklearnych;

7. XX w. okaza  si  wiekiem najintensywniejszych dzia a  organizacji
walcz cych o pokój na wiecie, których starania znalaz y odd wi k w
pogl dach i opinii spo ecze stwa oraz dzia aniach polityków i w adz
pa stwowych w krajach na ca ym wiecie.



Czes aw Bugdalski

WSPÓ CZESNE ZAGRO ENIA DLA DEMOKRACJI

Demokracja powsta a ponad 2500 lat temu w staro ytnej Grecji. Do dnia
dzisiejszego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto zapocz tkowa
tradycj  sprawowania rz dów nazwan  demokracj . Wspomina si  najcz ciej
dwie postaci: Solona i Klejstenesa.

Spo ecze stwo ate skie by o podzielone i rozwarstwione, biedniejsze
jego grupy utrzymywa y bogatsze. W pocz tkach VI w p.n.e. dosz o do
konfliktu, jego rozjemca Solon przeprowadzi  reformy, które zdaniem Ryszarda
Legutki, poszerzy y „grupy równych prawnie i politycznie obywateli”1.

Swoje reformy Solon oceni  nast puj co: „Bowiem tyle, co trzeba,
ludowi w adzy przyzna em ani mu czci nie ujmuj c, ani jej dodaj c zbyt wiele,
tym za , co w adz  dzier yli i podziw budzili maj tkiem, te  nakaza em si
wyzby  tego, co z ha by si  bierze”2.

Uznaj c reformy Solona za pocz tek dziejów demokracji, pami ta
nale y o roli sofistów – w drownych nauczycieli – twórców pierwszej szko y
demokracji. Wed ug sofistów demokracja to ustrój, w którym dochodzi do
konfliktu warto ci. Umys  cz owieka z jednej strony, z drugiej jego umiej tno ci,
a w a ciwie nami tno ci to tworzywa demokracji. Cz owiek, by je zaspokoi ,
musi wygra  w dyskusji, a w demokracji wygrywa wi kszo . Nale y wi c
przekona  j  do swoich racji sztuk  argumentacji i sposobem przekazu. Do tego
w a nie potrzebny jest rozum i umiej tno  mówienia, a przecie  sofi ci poprzez
swoje nauczanie tego uczyli. Sofistyka zatem umo liwia a rozwój demokracji i
jej osadzenie w wiadomo ci staro ytnych Greków3.

Podkre li  nale y, e przyczynili si  do powstania demokracji. Jednak
wobec ich filozofii i samej demokracji szybko pojawi y si  w tpliwo ci.

Najpe niejszy jej wyraz znajdujemy u Platona, który gardz c sofistyk ,
uwa a  t um za dzik  besti , a demokracj  za ustrój schlebiaj cy ludzkim
nami tno ciom, gdzie decyzje podejmowane s  w sprawach, o których nie ma si
poj cia. Jego koncepcja filozoficzna by a ca kowicie przeciwstawn , uznaj c

1  R. Legutko, O demokracji staro ytnej, w: Oblicza Demokracji,  pod  red.  R.  Legutki  i  J.
Kloczkowskiego, Kraków 2005. s. 25.

2  Cytat za: Liryka staro ytnej Grecji, Warszawa-Pozna  1996, s. 448.
3  S. Filipowicz, O demokracji, Warszawa 1992, str. 10 i 11.
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istnienia prawdy obiektywnej, za  poznanie idei i wiata dokonujemy rozumem a
nie zmys ami.

Wywa on  krytyk  demokracji prezentowa  Arystoteles, który obok
licznych jej wad dostrzega  równie  jej zalety. Uwa a  bowiem, e jej
mechanizmy koryguj  w znacznym stopniu niedoskona o ci ludzkiej natury,
wszak Zgromadzenie nie pope ni b du w tak prosty sposób, jak mo e to czyni
jednostka.

Rozwa aj c o demokracji nie mo na pomin  staro ytnego Rzymu, w
którym spo ecze stwo by o podzielone na dwie grupy spo eczne: patrycjuszy i
plebejuszy. Biedniejsi plebejusze nie mieli praw politycznych, jednak e
traktowani byli jak ludzie wolni. Pe nie praw posiadali patrycjusze zobowi zani
do p acenia podatków i pe nienia s u by wojskowej. Pisz c o republice rzymskiej
Cycero podkre la , e jest ona rzecz  wspóln  – Res Publica – rzecz  ludu (res
populi)4. Rzymskie pa stwo b d c rzecz  wspóln  by o demokratycznym,
a rol  decyduj c  w nim, maj  tylko dobre obyczaje i obywatelska uczciwo . W
swoim dziele O Pa stwie Cyceron pisz c o procesie dekadencyjnym republiki
podkre li , e o niez omno ci i nienaruszalno ci prawa decyduje niez omno
ludzkich charakterów5.

Uzasadnionym b dzie zatem twierdzenie, e demokracja i jej idea jest
wytworem staro ytnej my li politycznej. Oznacza a mo no  i obowi zek
uczestnictwa obywateli nie tylko w dyskutowaniu o sprawach publicznych, ale
równie  w ich rozwi zywaniu i stanowieniu prawa. Ate ska (grecka) demokracja
charakteryzowa a si  cechami i zasadami, które pozosta y ywe i aktualne a  do
czasów wspó czesnych np.: zagwarantowanie obywatelom dost pu do stanowisk
publicznych, uznanie wszystkich obywateli (w czasach wspó czesnych równie
kobiet) za równych wobec prawa, rotacja osób pe ni cych funkcje publiczne,
podejmowanie decyzji wi kszo ci  g osów i inne.

W a nie demokracja i jej czynniki sk adowe sta y si  ród em inspiracji
do urz dzenia sprawnie funkcjonuj cego pa stwa jak równie  do krytyki i pe nej
dezaprobaty oddania w adzy wszystkim obywatelom, co mog o grozi  chaosem i
anarchi . Dlatego redniowieczna my l polityczna w pe ni oparta o filozofi
katolick  odpowiadaj c na pytanie jaki ma by  najlepszy ustrój, uzna a e
najlepszym b dzie taki, który w pe ni odzwierciedla urz dzenie pa stwa na wzór
boski. W adza sprawowana w pa stwie staje si  tu atrybutem woli boskiej i
powierza si  j  pomaza cowi bo emu, a nie zbiorowo ci.

Równo  obywateli w sprawowaniu w adzy w rozumieniu antycznym
zast piona zostaje równo ci  wobec Boga. W adza staje si  atrybutem woli
boskiej i przyznaje si  j  pomaza cowi bo emu, a nie zbiorowo ci.

4 Cyceron, O pa stwie, o prawach, K ty 1999, s. 67.
5 Cyceron uwa a , e prawa chwiej  si  gdy zaczyna brakowa  takich ludzi jak Katon M odszy.

Wed ug Normana Deviesa – Katon M odszy odznacza  si  bezkompromisowo ci  i uporem w
walce z dyktatur  Cezara.
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Kwestionowanie tej zasady to bunt przeciwko porz dkowi ustanowionemu przez
Boga, a wi c zas uguj cemu na pot pienie.

Zahamowanie aktywno ci wolnych ludzi, zast pienie jej hierarchi
polityczn  i formami podda stwa oraz powszechne uznanie, e prawa
stanowione przez cz owieka musz  odzwierciedla  prawa boskie uczyni o z
demokracji poj cie niepo dane6.

Idea suwerennej w adzy ludu jednak przetrwa a, a wzrost zainteresowa
staro ytno ci , jaki nast pi  w epoce odrodzenia wskrzesi  powszechne
rozwa ania o demokracji. Okresem w którym nast pi o ca kowite jej rozbudzenie
by a Reformacja. W a nie wtedy skutecznie podwa ano katolick  nauk  o
spo ecze stwie i roli Ko cio a w yciu publicznym oraz wysuni to nowe
koncepcje ustrojowe. W ród których wymieni  nale y uj cie pa stwa jako
umowy spo ecznej i prawa do walki z tyrani , zaakcentowanie tolerancji
religijnej itp.

Dalszy rozwój teorii demokracji zwi zany jest z liberalizmem, który
podejmuje problemy wolno ci, praw obywatelskich, zagadnienia rz dów
przedstawicielskich. Zasadniczym krokiem w rozwoju demokracji by o
wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego rzeczywi cie zrównuj cego
prawno-polityczn  pozycj  obywateli. Zaakceptowano w ten sposób pogl d
mówi cy o tym, e w adz  ludu urzeczywistniaj  wybrani przeze
przedstawiciele. W my l tej koncepcji g ówn  si  ycia publicznego staj  si
partie polityczne zabiegaj ce o g osy wyborców. Obok partii politycznych
tworzone s  i dzia aj  liczne organizacje zrzeszaj ce obywateli do realizacji ich
potrzeb a tak e do rozwi zywania podj tych spraw publicznych.

Wspó czesne systemy demokratyczne oparte s  g ównie na instytucjach
demokracji po redniej i formach demokracji bezpo redniej (referenda, inicjatywa
ludowa), które nie maj  charakteru decyduj cego lecz tylko uzupe niaj cy, cz sto
opiniuj cy. Zdaniem niektórych badaczy wspó czesne modele demokracji izoluj
ludzi i oddalaj  obywateli od wa nych decyzji wp ywaj c tym samym na
obywatelskie fundamenty niezb dne do przetrwania demokracji7.

Niezb dnym warunkiem pozostaje wi c aktywno  obywateli w yciu
publicznym. Dlaczego obywatele poza wyborami nie uczestnicz  w yciu
publicznym, jakie s  tego przyczyny? W ród przyczyn nie uczestnictwa tkwi
przekonanie jednostek, e ich dzia anie nie ma wp ywu na proces decyzyjny, jak
równie  na wynik wyborczy8.

Ponadto demokracja przedstawicielska skutecznie wyklucza obywateli z
bezpo redniego procesu podejmowania decyzji. Wszak przedstawiciel (wybrany)

6 Dzie o Marsyliusza z Padwy, Defensor Putriae opublikowane 1324 r. wiadczy o tym, e my l
redniowieczna nie odwróci a si  ca kowicie od idei demokracji.

7 B.R. Barber, Strong democracy: Participatory, Polities form a New Age, University of California
Press, Berkeley 1984.

8 R.A. Dahl, B. Stinebrickner, Wspó czesna analiza polityczna, Warszawa 2007, s.160 i nast pne.
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zamiast prezentowa  interesy wyborców mo e przez ca y okres sprawowania
mandatu realizowa  w asne – prywatne interesy i cele. W demokracji po redniej
rola obywatela polega na wskazaniu partii, która ma wzi  na siebie
odpowiedzialno  za pa stwo. Powierzanie w adzy partiom jest czynno ci
daj c  praktycznie w adz  elitom, które funkcjonuj  poza kontrol , realizuj c
cz sto cele s u ce tylko nielicznym. Wy ania si  tutaj potrzeba upowszechnienia
demokracji obejmuj cej swoim zakresem cechy demokracji deliberatywnej
(dialogowej), bezpo redniej i po redniej a wi c demokracji partycypacyjnej,
czyli uczestnicz cej. Wed ug Giovennniego Sartori w a nie taka demokracja,
która polega na osobistym, aktywnym i ch tnym w czeniu si  obywateli w ycie
spo eczno ci jest po dan  i trwa 9.

Sprawne funkcjonowanie demokracji zale y g ównie od zbiorowej
m dro ci obywateli, którzy powinni kierowa  si  rozs dkiem a nie nami tno ci .

Europejskie systemy demokratyczne zawieraj  pe n  gam  instrumentów
gwarantuj cych prawn  kontrol  funkcjonowania systemów w adzy, natomiast
brak jest odpowiednich instytucji zapewniaj cych skuteczna wspó prac
obywateli i w adzy. Istniej ce formy demokracji nie s u  obywatelom. W
raportach Rady Europy nad stanem demokracji wskazuje si  na istotne jej
zagro enia, które wynikaj  z:

ma ego zainteresowania polityk ;
braku zaufania obywateli do polityków pa stwa i polityki;
ma ej roli, a w a ciwie zale no ci parlamentu od rz dów;
dominacji biznesu nad polityka;
braku rzeczywistej niezale no ci mediów;
ograniczonej roli obywateli w podejmowaniu konkretnych decyzji itp.;
braku równowagi mi dzy rz dz cymi a rz dzonymi10.

Nale y podkre li , e ka dy ustrój polityczny wyst puje w konkretnej
czasoprzestrzeni i kulturze, które determinuj  zachowanie cz owieka, a wi c jego
podej cie do samego siebie i drugiego cz owieka.

Nie inaczej jest ze wspó czesnym ustrojem demokratycznym
usytuowanym w czasach postmodernizmu, który pojawi  si  na prze omie lat 50 i
60 XX w. jako krytyka nowoczesnej cywilizacji w industrialnych
spo ecze stwach zachodu11.

Nowy porz dek okaza  si  iluzj , dlatego aby odda  zawi o
rzeczywisto ci, spojrzano inaczej na wiat. Tradycyjnemu sposobowi my lenia

9 G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1998, s. 148.
10 J. Jaskiernia, Zagro enie dla procesów i instytucji demokratycznych w Europie w wietle prac

Rady Europy;  W.  i  S.  Zyborowicz, Demokracja w Polsce i wiecie, Toru  2009, s. 123 i
nast pne.

11 Postmodernizm – post – (tue – potem, moderisme – nowoczesny), okre lenie nowych tendencji
we wspó czesnej kulturze.
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przeciwstawiono dekonstrukcjonizm i dekompozycj . Za ojca tej formacji
my lenia uchodzi Fryderyk Nietzhe, który analizuj c dorobek kultury
europejskiej oznajmia „Bóg umar ”. Oznacza to, e kultura zbudowana na
idealizmie Platona i chrze cija skiej wizji rzeczywisto ci przestaje istnie 12.
Punktem wyj cia postmodernizmu jest subiektywizm, wiat jest taki jaki jest ja
poznaj ce nie oznacza to, e ja poznaj ce jest czym  sta ym. wiat ja
poznaj cego to wiat niesk adaj cy si  z rzeczy i faktów ale ze znacze
wewn trznie ró nych i sprzecznych. Podmiot staje si  tu kalejdoskopem my li i
wra e . W postmodernizmie wiat nie jest ci g y. Podobnie jak wiedza i
moralno , ka dy cz owiek zostaje odes any do samego siebie jest strumieniem
zmieniaj cych si  wra e .

W sferze politycznej dochodzi do odseparowania polityki od ycia wielu
ludzi, a tak e w niektórych przypadkach do wykonywania przez parlament
s u ebnej roli wobec w adzy wykonawczej. Liderzy polityczni – g ównie
przewodnicz cy partii – zwracaj  si  bezpo rednio do narodu nie dopuszczaj c
przez to do rzetelnej debaty. Debata publiczna odbywa si  w dziwaczny sposób,
ka dy jej uczestnik uwa a „jestem wolny on musi s ucha ”. Ka de ja bior c
udzia  w debacie publicznej mówi c nakazuje innym s ucha . Debata ko czy si
wraz z momentem, w którym ka de ja powie co chcia o powiedzie , nie za  w
momencie w którym us yszy co powinno us ysze , debata nie ma wi c
charakteru konstruktywnego jest tylko pewnego rodzaju prezentacj  siebie.

Wspó cze nie mamy do czynienia z zagro eniem demokracji
wynikaj cym z niej samej, z jej instytucjonalnego charakteru. Zagro enie to jest
zale ne od stopnia w jakim procedury pa stwa demokratycznego zabezpieczaj
ja przed mo liwo ci  dopuszczenia w adzy dyktatorskiej. niebezpiecznym
zjawiskiem dla demokracji jest populizm13. Wnikliwie nad tym rodzajem
patologii demokracji snuje rozwa ania Paul Targgtar uznaj c, e na populizm
sk ada si  sze  elementów, s  to:

1. wrogie nastawienie do instytucji demokracji przedstawicielskiej,
2. sk onno  do uto samiania si  z „matecznikami” czyli obrazem

wyidealizowanej wspólnoty,
3. brak rdzennych warto ci,
4. poczucie ostrego kryzysu równie  moralnego,
5. samoograniczaj ca si  natura zjawiska,
6. kameleonowa natura populizmu14.

Zjawiska wyst puj ce we spó czesnej kulturze i polityce wskazuj  na
upadek obyczajów w formie i wielko ci dot d niespotykanej.

12 F. Nietzsche, Poza dobrem i z em, Kraków 2005, s. 24-25.
13 P.  Taggart, Populizm i patologie polityki przedstawicielskiej, w: Demokracja w obliczu

populizmu, red. Jerzy Szacki, Warszawa 2007, s. 111.
14 Ibidem, s. 112 i 113.
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W czasach staro ytnych Platon pisa  o upadku obyczajów w ustroju
demokratycznym jako czynniku znacznie j  os abiaj cym. Demokracja – jak
pisze Marcin Król „mo e prowadzi  do rz dów przeci tno ci”. Wszak nie
sprzyja pojawienia si  wielkich przywódców, pomijaj c populistów, którzy za
takowych si  uwa aj 15. W spo ecze stwach demokratycznych nast puje
upowszechnienie przeci tnych wzorów, idea ów i norm. Takie poj cie jak honor,
duma, sprawiedliwo  trac  sens w porównaniu z klasycznym rozumieniem.
Postulat równo ci jest przyczyn  uniformizacji. Kultura spo ecze stw
demokratycznych jest kultur  masow . W ustroju tym ka dy decyduje sam o
swoim yciu zbyt ma o jest wzorów my lenia i post powania, wszyscy
zachowuj  si  podobnie. Uniformizacja, przeci tno , brak uznawania wy szych
warto ci oraz duchowa ja owo  to nieuniknione konsekwencje demokracji
ukazywane od momentu narodzin tego systemu politycznego i za to g ównie
krytykowanego16.

Zdaniem Platona efektem demokracji staje si  zam t, w którym
zaspokajanie podstawowych potrzeb zaczyna traci  swój smak, a hipokryzja
spo ecze stwa nie jest w stanie os odzi  poczucia niepewno ci, W istocie
wszystko si  chwieje. Panuje rozgor czkowanie, t um nie mo e okie zna  swój
ambicji co staje si  powodem zamieszek i konfliktów. „Wszyscy tylko tak jak
byd o patrz  zawsze w dó  i schylaj  si  ku ziemi i ku sto om, pas  si  tam i
patrz , a ka dy z nich chce mie  tego wi cej ni  inni, wi c kopie jeden drugiego i
bodzie elaznymi rogami”17. Albo te : „Nikczemno  zaczyna przyt acza .
Ostatecznie wszyscy maj  ju  dosy ”18. W takiej sytuacji lud z nadziej  powita
tyrana. Ten tyran za  wyrasta w demokracji, w niej si  wychowuje i yje.
Wed ug Platona „dyktatorski typ powstaje wtedy gdy zrobi si  z cz owieka pijak
rozpustnik i wariat”19.

W ka dym etapie rozwoju historycznego ludzko  mia o do czynienia z
w adz  tyranów. Historia XX w. zdominowana by a przez dwa systemy
totalitarne faszyzm i komunizm, które poch on y dziesi tki milionów ofiar.

Karl Popper krytyk totalitaryzmów, jego róde  upatruje w filozofii
Platona, Hegla i Marksa. Mimo podziwu dla Platona, Popper uwa a jego pogl dy
w sprawach spo eczno-politycznych za bardzo szkodliwe ze wzgl du na
tendencje totalitarne. Wszak koncepcje pa stwa wysuni te przez Platona,
zdaniem Poppera, jest prototypem wszelkich totalitaryzmów20.

15 M. Król, S ownik demokracji, Warszawa 1994, s. 113.
16 Ibidem, s. 114 i nast pne.
17 Platon, Pa stwo, K ty 2001, s. 263.
18 S. Filipowicz, O demokracji, nami tno ciach i tyranii, w: „Przegl d Polityczny” nr 76, 2006,

s. 3.
19 Platon, op. cit., s. 265.
20 K. R. Pooper, Spo ecze stwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2006, s. 113.
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Spo ecze stwo tego pa stwa jest podzielone na kasty, zabronione w nim
s  jakiekolwiek zmiany czy reformy spo eczno-polityczne. Niezb dna jest cis a
kontrola zapewniaj ca jedno  kasty rz dz cej. Zniesione s  tu prawa prywatnej
w asno ci. W pa stwie tym wszystko jest wspólne. Plato ski filozof – król nie
poszukuje prawdy, jest jej posiadaczem, wielkim prawodawc . Wszelkie zmiany
s  korupcj , rozpadem i degeneracj .

Prezentuj c obszernie pogl dy Platona, Karl Popper ma na celu
uzmys owienie, i  wspó czesne idee i ideologie totalitarne maj  swoje ród o w
filozofii tego staro ytnego my liciela w a nie.

Pogl dy te zosta y o ywione i dostosowane do czasów wspó czesnych
przez Hegla i heglistów. Autor „ spo ecze stwa otwartego”, uznaje obok Platona
i Hegla, tak e Marksa za wroga spo ecze stwa otwartego, a sam marksizm za
„/…/ najczystsz , najbardziej rozwini t  i najbardziej niebezpieczn  form
historyzmu”21. Marksizm jest tu historyczn  teori , której celem jest
przewidywanie przysz ego rozwoju ekonomiczno-spo ecznego i politycznego,
w tym rewolucji. Chod  jak przyznaje sam Popper, pobudki Marksa s
szlachetne, to jego za o enia s  b dne, uwa a bowiem, e wiat materialny jest
dany w okre lonym stadium rozwoju spo ecznego, a z systemu kapitalistycznego
mo na si  wyzwoli  przez wiadom  ludzk  dzia alno  i doj  do wiata
wolno ci materialnej, ducha i my li.

Zdaniem Poppera g ównym i najpowa niejszym zagro eniem dla
demokracji jest historycyzm. Poj cie wprowadzone przez niego do metodologii
nauk historycznych oznaczaj ce „/…/ postaw  wobec nauk spo ecznych, która
zak ada e historyczna przepowiednia jest g ównym celem, oraz e cel ten da si
osi gn  przez odkrycie rytmów, praw, czy te  kierunków, które determinuj
historyczny rozwój”22. Postawa ta, cz sto okre lana mianem metodologicznego
esencjonalizmu, ma swoje ród a w filozofii Arystotelesa. Esencjonalizm opiera
si  na twierdzeniu e badania naukowe musz  dotrze  do istoty rzeczy, a wi c
nale y w zmieniaj cym si  w czasie zdarzeniach wykry  co  sta ego i
niezmiennego. Historycysta widzi histori  jako rzek  wyp ywaj c  ze swego
ród a i wie dok d ona zmierza. Wed ug Poppera, Platon, Hegel i Marks byli

czo owymi historycystami. Prezentowali ca o ciowe podej cie, uzna  wi c ich
nale y za zwolenników holizmu, który uznaje spo eczno  ludzk  jako
ograniczon  ca o , a ta kszta tuje losy poszczególnych jednostek zgodnie z
twierdzeniami niezale nych praw rozwoju. Przekonania te doprowadzi y, co
podkre la Popper, do powstania Historycznej Doktryny Nauk Spo ecznych23.
Celem nauk spo ecznych jest przewidywanie socjalnego i politycznego rozwoju
cz owieka, a zadaniem polityki jest poprzez odpowiednie dzia ania doprowadzi
do osi gni cia kolejnego stadium rozwoju historycznego. W zwi zku z tym, e

21 Tam e, N dza historyczna, Warszawa 1999, s. 117.
22 Ibidem, s.118 i 119.
23 Ibidem, s.119 i nast pne.
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jest on z góry okre lony nie mo na zmieni  kierunku jego rozwoju, ale mo na
skróci  i z agodzi  jego drogi. Takie podej cie do nauk spo ecznych jest
niew a ciwie i metodologicznie b dne, stanowi równie  ogromne zagro enie
spo eczne, prowadz ce nieuchronnie do totalitaryzmu czyli zcentralizowanej
kontroli rz dowej oraz centralnego planowania spo ecznego na wielka skal .

Nikt nie jest w stanie pozna  i przeanalizowa  wszystkich zdarze  w
przesz o ci, a tym bardziej przewidzie  ich przebieg w przysz o ci.

Nale y zgodzi  si  ze stwierdzeniem Poppera, e koncepcja ogólnych
absolutnych tendencji rozwoju historii jest b dna. Ka da obserwowalna
tendencja rozwojowa przebiega zgodnie z dzia aniem licznych i ró nych praw
przyczynowych w konkretnych uwarunkowaniach sytuacyjnych, a wi c
tendencje rozwojowe mog  by  naukowo wyja nione tylko, jako wynikaj ce z
okre lonych warunków od ich istnienia uzale nione. Sam Popper stwierdza, e
historyzm wyst puje g ównie w okresach wielkich zmian spo ecznych, zw aszcza
podczas rewolucji.

Pisz c o zagro eniach dla wspó czesnej demokracji nale y podkre li , e
jej koniec nie przychodzi wraz z upadkiem jej instytucjonalnych form, lecz wraz
z upadkiem ludzkich obyczajów, to w a nie w kulturze zaczyna si  koniec
demokracji. Zarówno moralne zepsucie, zoboj tnienie na kultur  rodzi tyrani .
By  mo e nie jest to zagro enie bezpo rednie, ale na pewno po rednie
wyra aj ce si  poprzez demoralizacj  spo ecze stwa jego kulturowy upadek.
Zjawiska te przyczyniaj  si  do wzrostu znaczenia ugrupowa  populistycznych
zmierzaj cych do tyranii i anarchii równie  niebezpiecznej dla demokracji.
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CZASOPISMO „SKAUT” NA WSCHODNICH SZLAKACH POLSKIEGO
WYCHOD STWA (1942-1946)

Wst p

Rodowód tytu u jest znany. Na pocz tku 1911 r. podj to we Lwowie
pierwsze przedsi wzi cia w celu za o enia nowej ogólnopolskiej organizacji
m odzie owej, nawi zuj cej do wzorów tzw. skautingu – systemu wychowania i
ruchu m odzie y, powstaj cego od 1907 r. w Wielkiej Brytanii z inicjatywy gen.
Roberta S. Baden-Powella. Pierwsza dru yna skautowa uformowa a si  tam w
1908 r., a organizacj  Boy-Scouts Association powo ano oficjalnie w 1909 r.
Wkrótce inicjator skautingu w Polsce, Andrzej Ma kowski, zaadaptowa  ksi k
R. Baden-Powella, Scouting for boys, co u atwi o dzia aczom polskim w zaborze
austriackim prowadzenie prac za o ycielskich. W dniach 24-26 kwietnia 1911 r.
odby  si  w Brzuchowicach pod Lwowem pierwszy instrukta owy kurs
skautowy, dnia 21 maja 1911 r. utworzono Naczeln  Komend  Skautow , a
nast pnego dnia – 22 maja 1911 r. powo ano we Lwowie trzy pierwsze dru yny
skautowe – dwie m skie i jedn  e sk . Taki by  pocz tek wielkiego ruchu, który
wkrótce obj  wszystkie dzielnice dawnej Rzeczypospolitej, a tak e niektóre
skupiska polskie na obczy nie1.

Dnia 15 pa dziernika 1911 r. ukaza  si  pierwszy numer czasopisma
„Skaut”. Nowo za o ony periodyk redagowa  Andrzej Ma kowski, a tak e Ignacy
Kozielewski oraz Kazimierz Wyrzykowski. Wydawc  czasopisma by
pocz tkowo Zwi zek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich, a
nast pnie Naczelnictwo Zwi zku Skautowego. Bogata by a zawarto  kolejnych
numerów wydawnictwa. Zawiera y one zazwyczaj 12 dzia ów, w których
grupowano artyku y o tre ci spo ecznej, historycznej i etycznej. Towarzyszy y im

1  Zob. m.in. B. Kost, 100 lat temu we Lwowie powsta o polskie harcerstwo, „Kurier Galicyjski”
2011, nr 9, s. 14-15. Jak trafnie podkre la Autorka, narodziny harcerstwa polskiego we Lwowie
wi za y si  z innymi przedsi wzi ciami i ugrupowaniami niepodleg o ciowymi tamtejszej
m odzie y, jak np. Polskie Dru yny Strzeleckie, Zwi zek M odzie y Polskiej „Zet”, Organizacja
M odzie y Niepodleg o ciowej „Zarzewie”, Armia Polska. Wydatnej pomocy powstaj cemu
harcerstwu udziela o za o one jeszcze w 1867 r. we Lwowie Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokó ”, które realizowa o cele w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i
wychowania patriotycznego.
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inne sk adniki pisma, m.in. „Gaw dy skautowe”, „Przyroda”, „Co skaut wiedzie
powinien”, „Z ycia skautów”. Zamieszczano zarazem utwory klasyków
literatury polskiej. Traktowano z pietyzmem tradycje powsta cze, drukowano
po wi cone im teksty. Pismo odegra o donios  rol  w upowszechnianiu w ród
ówczesnej m odzie y wzorców codziennej pracy patriotycznej, jak i w
przygotowaniu przysz ego niepodleg o ciowego czynu zbrojnego2.

„Skaut” wychodzi  we Lwowie w latach 1911-1914, 1916-1921, 1923-
1939. Jego redaktorami ( po Andrzeju Ma kowskim) byli m.in. Ignacy
Kozielewski, Kazimierz Tyszka, Julian Saloni, Marian Wola czyk, W adys aw
Kucharski, Stanis aw Hibl, Wiktor Franz, W odzimierz Lewicki. Pismo
ukazywa o si  zazwyczaj raz na dwa tygodnie. Wyró nia o si  niejednokrotnie
wysokim poziomem drukowanych w nim materia ów i nadal oddzia ywa o
skutecznie na ca y ruch harcerski w Polsce3.

Charakterystyczna by a zarazem zawarto  ideowa „Skauta” w drugiej
po owie lat trzydziestych XX w. Profil pisma kszta towali wówczas tak zwani
„Argonauci” – zast p starszoharcerski (instruktorski), który powsta  we Lwowie
z inicjatywy Leszka Czarnika i dzia a  w ramach Komendy Chor gwi Lwowskiej
ZHP. W sk ad tego zast pu wchodzili prócz. Czarnika m.in.: Longin
Chmielewski, Zdzis aw Jurajda, Boles aw W odzimierz Lewicki, W adys aw
Lewicki, Leopold Ungeheuer. „Argonauci” reprezentowali niekiedy odmienne
idee polityczne, natomiast zgodnie d yli do odnowienia i wzbogacenia metod
pracy z m odzie . Mia o to wp yw na zawarto  „Skauta”. W my l przyj tej
zasady redaktorzy naczelni tego pisma zmieniali si  w regularnych odst pach
czasu. Mniej wi cej od po owy lat trzydziestych pe nili cz sto t  funkcj
„Argonauci”: np. Boles aw W. Lewicki (1934/1935) i Leszek Czarnik
(1935/1936). W kolejnych numerach dwutygodnika podejmowano istotne sprawy
wiatopogl dowe. Czasopismo wyra a o w swych publikacjach dystans lub

krytycyzm wobec d no ci nacjonalistycznych. Pi tnowa o rasizm jako
sprzeczny z etyk  chrze cija sk , pot pia o wypowiedzi i ekscesy antysemickie,
a tak e napa  W och Mussoliniego na Abisyni . Zach ca o czytelników do
spokojnej, cierpliwej dyskusji z osobami o odmiennych pogl dach politycznych.
Sugerowa o potrzeb  rozmowy z m odzie  ukrai sk . Otwarta, tolerancyjna
postawa „Argonautów” by a niekiedy przyczyn  ró nych nieporozumie  i
sporów wewn trz samego harcerstwa4. Nie zak óci y one jednak ich dzia alno ci
i zwi zanego z nimi dwutygodnika.

2  J. Jarowiecki, Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 r., Kraków-Wroc aw 2008, s. 169.
3  Op. cit., s. 299-300.
4  Pisa  o tym Zdzis aw Jurajda w li cie z 25 grudnia 1974 r. do autora tego artyku u. Wspomina

m.in.: „Byli my znani w Polsce, du o o »Argonautach« mówi o si . Kto do Lwowa przyjecha ,
szuka  kontaktu z »Argonautami« /…/ Harcerstwo przedwojenne, oficjalnie traktowane jako
apolityczne, faktycznie sterowane by o przez ówczesne kierownictwo pod k tem endecji – a
wi c reprezentowa o opozycj  wobec sanacji. »Argonautów« ods dzano od czci i wiary jako
lewicowców, czyli jako zaraz ”.
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Nadesz a druga wojna wiatowa. W wyniku inwazji Trzeciej Rzeszy oraz
ZSRR przeciw Polsce we wrze niu 1939 r., Lwów znalaz  si  pod okupacj
sowieck . Lwowskie rodowisko harcerskie ju  w pierwszych tygodniach po
wkroczeniu Sowietów rozpocz o konspiracyjn  dzia alno  niepodleg o ciow .
Powsta y wówczas dwie harcerskie struktury podziemne. Pierwsz , o nazwie
Harcerska Organizacja Niepodleg o ciowo-Wojskowa, za o yli dzia acze:
Wilhelm S aby (szef Komendy Chor gwi Lwowskiej ZHP), Leopold Adamcio
(komendant Chor gwi Wo y skiej ZHP), Aleksander Szcz cikiewicz
(komendant Chor gwi Lwowskiej ZHP), a tak e W adys aw Czarniecki, Edward
Heil, Benedykt Poro y ski i inni. Druga struktura powsta a z inicjatywy Leszka
Czarnika i Zbigniewa Dumy. Wspó tworzyli j  instruktorzy ZHP z kr gu
„Argonautów”: Edwin Bernat, Antoni Chmura, Adam Czy ewski, Zdzis aw
Jurajda, Zdzis aw Trojanowski, Leopold Ungeheuer, Józef Antoni Zielicki.
Przyj to nazw : Polska Organizacja Walki o Wolno .

Na pocz tku 1940 r. obie organizacje zjednoczy y si  i powo a y wspólne
dowództwo – Komend  Obszaru pod kierownictwem Wilhelma S abego. W
strukturach Komendy Obszaru i w Komendzie Chor gwi Lwowskiej ZHP
donios  rol  odgrywali niedawni „Argonauci”: Leszek Czarnik, Adam
Czy ewski, Zdzis aw Jurajda, Tomasz Poraty ski, Zdzis aw Trojanowski,
Leopold Ungeheuer, Józef Antoni Zielicki5.

Tajne harcerstwo we Lwowie i na ziemiach po udniowo-wschodnich
Drugiej Rzeczypospolitej podejmowa o wiele wa nych zada , jak np. pomoc
wychod com cywilnym i wojskowym w przedzieraniu si  przez Karpaty na
W gry. Prowadzi o szkolenie ideowe i wojskowe swych cz onków, wykonywa o
odpowiednie akcje propagandowe i wywiadowcze, przygotowywa o si  do
planowanego powstania przeciw okupantom, które zamierzano rozpocz  w
sprzyjaj cej sytuacji politycznej i wojskowej. Wydawa o tajne pisma, a tak e
utrzymywa o czno  z kierownictwem Szarych Szeregów w Warszawie, z
Komend  Obszaru ZWZ we Lwowie oraz z Ambasad  RP w Bukareszcie.

Pokrzy owa y t  dzia alno  ró ne zdrady i prowokacje. NKWD wpad o
na trop podziemnych struktur harcerskich i w ci gu pierwszej po owy 1940 r.
dokona o licznych aresztowa . Leszek Czarnik – lekarz, niegdy  za o yciel
„Argonautów”, by y redaktor „Skauta”, wkrótce po uwi zieniu zosta
przewieziony do Moskwy. Dnia 8 pa dziernika 1940 r. Kolegium Wojskowe
S du Najwy szego ZSRR skaza o go na mier . Wyrok wykonano 1 listopada

5  Por.  A.  S awski  [Wilhelm  S aby], Obszar Wschodni, w: Szare Szeregi . Harcerze 1939-1945.
Pod red. Jerzego Jabrzemskiego. T. II. Warszawa 1988, s. 9-10, 13; ten e: Teren trzech
województw, op. cit, s. 29-31. Wed ug relacji Wilhelma S abego (zmiana nazwiska w 1949 r. na
Adam S awski) tajne harcerstwo we Lwowie od 24 grudnia 1939 r. dzia a o ju  pod nazw  Szare
Szeregi, a sk ad pierwszej Komendy Obszaru Wschodniego tej organizacji by  nast puj cy:
harcmistrz Wilhelm S aby – Komendant Obszaru, hm. Leopold Adamcio – I zast pca
Komendanta Obszaru, hm. Aleksander Szcz cikiewicz – II zast pca Komendanta Obszaru, hm.
Leszek Czarnik i hm. Zbigniew Duma – cz onkowie Komendy Obszaru (ibidem, s. 10).
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1940 r . W trzy tygodnie pó niej, w dniach 22 i 23 listopada 1940 r. przed
Trybuna em Wojennym Kijowskiego Specjalnego Okr gu Wojskowego stan li
bliscy wspó pracownicy L. Czarnika: ks. Jerzy Jaglarz (dr prawa kanonicznego,
katecheta), Mieczys aw Gruszkowski (prawnik), Czes aw Gattowski (in ynier),
Helena Klecan (urz dniczka). Wszystkich skazano na mier . Rozstrzelano ich
16 stycznia 1941 r. W trzeciej dekadzie czerwca 1941 r., w toku masowych
egzekucji dokonywanych w wi zieniach lwowskich przez NKWD tu  przed
wej ciem Niemców, zgin  „Argonauta” Tomasz Poraty ski – lekarz, doktor
nauk medycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kazimierza. Ocala
wówczas z tego zbiorowego mordu „Argonauta” Leopold Ungeheuer – in ynier
zatrudniony przed wojn  w firmie budowlanej, autor wielu artyku ów i dwóch
ksi ek po wi conych metodom pracy harcerskiej. Zmar  jednak 6 grudnia 1941
r. wskutek ci kich obra e  odniesionych w czasie ledztwa w wi zieniu
NKWD. Inny „Argonauta”, Józef Antoni Zielicki, aresztowany kilka miesi cy
pó niej ni  L.Czarnik, zosta  w Moskwie skazany na mier , wyszed  jednak
szcz liwie z wi zienia w 1941 r. po zawarciu tak zwanego uk adu Sikorski-
Majski6. Boles aw W odzimierz Lewicki („Argonauta”, krytyk filmowy, w
przysz o ci profesor) unikn  represji sowieckich, znalaz  si  jednak w wi zieniu
hitlerowskim. Okupanci potraktowali „Argonautów” i wspó pracuj cych z nimi
dzia aczy szczególnie okrutnie. Mog o si  zatem wydawa , e dzia alno
zwi zanego z nimi lwowskiego dwutygodnika „Skaut” zosta a ju  raz na zawsze
zamkni ta.

Zwi zek Harcerstwa Polskiego na wschodnich szlakach wychod stwa

Prócz tajnych Szarych Szeregów w okupowanym kraju kontynuowa y
dzia alno  harcersk  nowe ogniwa organizacyjne, powstaj ce w ró nych
skupiskach wychod czych, niekiedy ju  jesieni  1939 i na pocz tku 1940 r.
Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP powsta  w Pary u 9 pa dziernika 1939 r.,
zaledwie w cztery dni po ostatecznym zako czeniu w Polsce kampanii
wrze niowej. Organizatorem jego by  przewodnicz cy ZHP – dr Micha
Gra y ski. W rok pó niej, w toku konferencji w szkockim Perth w dniach 20-22
grudnia 1940 r. powo ano tam Naczelny Komitet Harcerski jako kierownictwo
ZHP poza krajem, a jego przewodnicz c  zosta a Olga Ma kowska. W tym
samym okresie liczne ogniwa ZHP powstawa y w Rumunii, na W grzech, we
Francji (a  do jej kapitulacji w czerwcu 1940 r.), w Wielkiej Brytanii, a w
pó niejszych latach równie  w krajach Afryki Wschodniej, w Indiach, Nowej
Zelandii i w Meksyku. Wszystkim tym poczynaniom towarzyszy y odpowiednie

6  Por. O. S. Czarnik, Leszek Czarnik – jeden z „Argonautów” (z dziejów konspiracji na Ziemiach
Wschodnich, 1939-1941), „Zeszyty Historyczne” (Pary ) 2002, zeszyt 141, s. 177-192.
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inicjatywy wydawnicze – przede wszystkim publikacja ró nego typu czasopism,
niekiedy równie  broszur i ksi ek7.

Szczególny jednak charakter mia a wychod cza dzia alno  harcerska na
rodkowym i Bliskim Wschodzie. Pierwsze ogniwa starszoharcerskie

powstawa y tam ju  od maja 1940 r. w obozach Brygady Strzelców Karpackich
(pó niej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich) – pocz tkowo w Homs w
Syrii, a od lipca 1940 r. w Latrun (w a ciwie: El Atrun) w Palestynie. Prac
harcersk  w ród m odzie y szkolnej rozpocz to w 1941 r. po zorganizowaniu
pierwszej polskiej szko y powszechnej oraz gimnazjum i liceum w Tel Awiwie.
Ucz szczali do niego uczniowie, którzy wraz z rodzicami dotarli do Palestyny w
latach 1940-1941 przez Ba kany i Turcj , ewentualnie przez Ba kany i Cypr (na
tej ródziemnomorskiej wyspie dzia a y w ci gu kilku miesi cy 1941 r. szko y
polskie i wychodzi y wygna cze czasopisma).

Inicjatywy organizacyjne podj te w Palestynie uwie czy  Walny Zjazd
ZHP na rodkowym Wschodzie, odbyty 19 lipca 1942 r. W wyniku tego
spotkania przewodnicz cym Rady ZHP na Wschodzie zosta  pp k. dyplom.
harcmistrz Stanis aw Siedlecki, a komendantem ZHP na Wschodzie hm.
Walerian Jeremi liwi ski. W styczniu 1944 r. Stanis aw Siedlecki jako oficer
Polskich Si  Zbrojnych wyruszy  na front w oski, a jego funkcj  przej
dotychczasowy wiceprzewodnicz cy Rady – hm. Zygmunt Szadkowski. Dnia 27
pa dziernika 1944 r. Zygmunt Szadkowski zosta  komendantem ZHP na
Wschodzie8. Kierownictwo ZHP na Wschodzie podlega o Naczelnemu
Komitetowi Harcerskiemu, na czas wojny w Wielkiej Brytanii. Korzysta o
jednak z szerokiej autonomii. Stopniowo obj o zasi giem swej dzia alno ci
Palestyn , Iran, Irak, Liban, Egipt, kraje Afryki Wschodniej, Indie i Now
Zelandi .

Prze omowym wydarzeniem w dziejach ZHP na Wschodzie by a
ewakuacja w 1942 r. z ZSRR do Iranu Armii Polskiej pod dowództwem gen.
W adys awa Andersa oraz towarzysz cej jej ludno ci cywilnej. W toku dwóch
operacji ewakuacyjnych – w kwietniu, a nast pnie w sierpniu 1942 r. – przyby o
na rodkowy Wschód 114 462 obywateli polskich – wojskowych i cywilów. W
ci gu nast pnych miesi cy (a  do listopada 1943 r.) do czy o do nich 4885
cywilnych wychod ców. W sumie dotar o z ZSRR do Iranu oko o 119 000
obywateli polskich – oko o 70 tysi cy o nierzy ( cznie z Pomocnicz  S u b
Kobiet) i prawie 44 tysi ce cywilów, w tym ponad 20 tysi cy dzieci i m odzie y

7  Szerzej o tym – zob. W. Kukla, Z dziejów prasy harcerskiej na obczy nie (czasopisma wydawane
po wrze niu 1939 do roku 1950), w: Z dziejów polskiej prasy na obczy nie (od wrze nia 1939 do
wspó czesno ci). Red. Marek Szczerbi ski, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 189-212.

8  T. Truchanowicz, Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie 1940-1946. Z dziejów
harcerstwa na obczy nie, Warszawa 1987, s. 3-7, 12-13. Zob. te  W. Kukla, op. cit., s. 190.
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w wieku do 18 roku ycia9. Wiele dzieci utraci o w ZSRR rodziców i tylko
opieka wojska, a tak e wygna czych instytucji cywilnych uratowa a im ycie.

Po ewakuacji z ZSRR oddzia y Armii Polskiej na Wschodzie wyruszy y
z Iranu do Iraku, a po prawie rocznym pobycie w tym kraju przesz y latem 1943
r. do Palestyny i Egiptu, by stamt d, jako 2 Korpus Polskich Si  Zbrojnych,
wyruszy  na prze omie 1943 i 1944 roku na front w oski. Niektóre grupy
ludno ci cywilnej pozostawa y w Iranie a  do 1945 r., jednak wi ksza jej cz  w
porozumieniu z w adzami brytyjskimi znalaz a si  w krajach Afryki Wschodniej
(Kenia, Tanganika, Uganda, Pó nocna Rodezja, Rodezja Po udniowa), w
Zwi zku Po udniowej Afryki, a tak e w Indiach, Nowej Zelandii i w Meksyku.
Niektóre zbiorowo ci doros ych i m odzie y (w tym uczniowie tak zwanych
szkó  junackich pod opiek  wojska) trafi y w latach 1942-1944 do Palestyny i
Egiptu, a po drugiej wojnie wiatowej miejscem d u szego pobytu cywilnych
wychod ców sta  si  Liban.

Powy sze migracje mia y zasadnicze znaczenie dla dzia alno ci
harcerskiej. Dotar a przecie  do Iranu, a pó niej do innych krajów liczna rzesza
dzieci i m odzie y – i to szczególnie do wiadczonej przez wojn . M odzi ludzie
prze yli wywózk  do ZSRR, pobyt w ró nych miejscach zes ania, niekiedy
nawet w agrach. Okupanci sowieccy zabrali im dzieci stwo – nieletni wygna cy
do wiadczyli w ZSRR, czym jest g ód, wyniszczenie organizmu, a tak e ci ka
praca, liczne upokorzenia, wegetacja w prymitywnych warunkach, ci g a
poniewierka. Spotkali si  w przejawami nienawi ci, t pienia warto ci religijnych
i polsko ci oraz z demoralizacj . Niejednokrotnie m odzi ludzie byli obiektem
usilnej indoktrynacji sowieckiej. Teraz, po szcz liwym wydostaniu si  z ZSRR,
nauka w szko ach polskich na obczy nie, a tak e dzia alno  harcerska pozwala a
im chocia  w cz ci odzyska  utracone dzieci stwo. Przynale no  do ZHP
wzmacnia a wspólnot  grupow  i narodow , u atwia a udzia  w zbiorowej
zabawie, sprzyja a odradzaniu si  m odzie czej rado ci.

Powy sze okoliczno ci sprawi y, e w niektórych o rodkach
wygna czych a  80% dzieci i m odzie y nale a o do ZHP. Tak np. w 1943 r., w
krajach obj tych dzia alno ci  ZHP na Wschodzie, w szeregach tej organizacji
znajdowa o si  wraz z instruktorami oraz cz onkami Kó  Przyjació  Harcerstwa
12 950 osób, a w 1944 r. – 11 955 osób. Do harcerstwa nale a o przy tym sporo
m odszych wiekiem o nierzy Armii Polskiej na Wschodzie – pó niejszego 2
Korpusu. Pod koniec 1943 r. i na pocz tku 1944 r. wyruszyli oni na front w oski.
Stan liczebny ZHP na tym szlaku wychod czym by  zatem p ynny10.

9  Por.  J.  Draus, O wiata i nauka polska na Bliskim i rodkowym Wschodzie 1939-1950, Lublin
1993, s. 21-23, zw aszcza tabela nr 1.

10  Por. T. Truchanowicz, op. cit., s. 8-11. Zob. te  Sprawozdanie Zwi zku Harcerstwa Polskiego na
Wschodzie za czas od 19 lipca 1942 do 31 grudnia 1943, „Skaut” (Jerozolima) 1944, nr 23, s.
206; Sprawozdanie Zwi zku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie za rok 1944, „Skaut” 1945,
numer sprawozdawczy, s. 18.



325

Dzia alno  harcerska na Wschodzie rozwija a si  wi c systematycznie,
mimo oddalenia od ojczyzny, braku odpowiedniej liczby instruktorów, mimo
rozproszenia m odych wygna ców, a niekiedy równie  mimo cz stych zmian
miejsca pobytu. Istotn  rol  w tym po o eniu odgrywa y wydawnictwa
harcerskie, przede wszystkim biuletyny informacyjne oraz inne czasopisma,

cz ce harcerzy przebywaj cych w kilkunastu krajach na ró nych kontynentach,
stykaj cych si  cz sto codziennie z kultur  innych narodów, z lud mi
o odmiennej religii i obyczajowo ci.

Pierwsze harcerskie poczynania prasowe na Wschodzie przypadaj  na
lata 1941 i 1942, gdy ogniwa ZHP ukszta towa y si  w szeregach Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich, a jednocze nie do Palestyny przyby y grupy
uchod ców cywilnych, przebywaj cych poprzednio w Rumunii i na Cyprze.

Stosunkowo wczesnym przyk adem tych inicjatyw by  dwutygodnik „Na
warcie”. Dodatek harcerski do „Gazetki Obozowej” O rodka Zapasowego
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (Palestyna – Latrun, Jerozolima,
Tel Awiw, 1 marca – 1 grudnia 1941). Redagowali pismo Jerzy Strecker i
Romuald Kawalec, a wydawa  je Wydzia  Prasy i Propagandy Komendy
Harcerstwa Polskiego na Bliskim i rodkowym Wschodzie. Periodyk
funkcjonowa  zatem w rodowisku starszych harcerzy, a zarazem o nierzy
SBSK. Pismo by o zatem kontynuacj  harcerskiego periodyku „Na warcie”,
wydawanego wcze niej w Rumunii.

Po wyga ni ciu dwutygodnika „Na warcie” rozpocz to wydawanie
biuletynu „Wiadomo ci”. Rozkazy, sprawozdania i materia  szkoleniowy (Tel
Awiw 1 grudnia 1941-1942). Pismo ukazywa o si  nieregularnie, a jego
wydawc  by  Wydzia  Prasy i Propagandy Komendy Harcerstwa Polskiego na
Bliskim i rodkowym Wschodzie. Funkcj  redaktora naczelnego pe ni  Romuald
Kawalec. Wydawnictwo przyj o pó niej tytu  „Wiadomo ci Urz dowe ZHP”.

Kolejne wydawnictwo nosi o tytu  „Harcerz” (Jerozolima, grudzie
1941-1942). Pismo ukazywa o si  nieregularnie, jego wydawc  by  równie
Wydzia  Prasy i Propagandy Komendy Harcerstwa Polskiego na Bliskim i

rodkowym Wschodzie, a teksty przygotowywali do druku Romuald Kawalec i
K. Leroch-Orlot. Kontynuacj  tego wydawnictwa by  tytu  „Harcerstwo na
Wschodzie”.

Krótkotrwa y by  ywot periodyku „Wytrwamy” (Jerozolima wrzesie  –
pa dziernik 1942). Prawdopodobnie ukaza y si  tylko dwa numery. Jako
wydawca wyst powa  Zwi zek Harcerstwa Polskiego „w osobie hm. Ignacego
P onki”, a redaktorem by  tak e Romuald Kawalec. Pismo nawi zywa o do
biuletynu „Wytrwamy”, ukazuj cego si  wcze niej w Rumunii.

Znacznie pó niej za o ono periodyk „Harcerstwo na Wschodzie”.
Czasopismo wychowawcze (Jerozolima 1945). Pismo ukazywa o si  jako organ
ZHP na Wschodzie pod redakcj  Zygmunta Szadkowskiego i stanowi o
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kontynuacj  „Harcerza” z lat 1941-1942. W styczniu 1946 r. po czy o si  z
„Harcersk  Ku nic ”.

Wspomniana „Harcerska Ku nica”. Czasopismo wychowawcze ZHP na
Wschodzie powsta a w Jerozolimie w marcu 1945 r. Redaktorem periodyku by
równie  Zygmunt Szadkowski. Pismo mia o charakter teoretyczny i
instrukta owy, niektóre artyku y publikowano te  w j zyku angielskim. Po
po czeniu z „Harcerstwem na Wschodzie” ukazywa o si  nieregularnie w
Jerozolimie do 1947 r.

Zasi g lokalny mia  periodyk „Na tropie” (Quastina, Obóz Barbara ko o
Gazy, 1944-1945). Wychodzi  nieregularnie jako wydawnictwo Junackiej
Chor gwi Harcerskiej, przygotowywane do druku przez Komitet Redakcyjny w
sk adzie: K. Koz owski, Stefan Lege y ski, Ignacy P onka. Rozpowszechniano
je przede wszystkim w zespole szkó  junackich, dzia aj cych w osiedlu Barbara
(w a c. Barbarah) w pobli u Gazy.

Trudno natomiast ustali  bli sze dane dotycz ce wydawnictwa „Zuchy”,
odnotowanego skrótowo w jednym z zestawie  bibliograficznych. Dodatek o
takim tytule pojawia  si  co pewien czas na amach „Skauta”.

Powy sze periodyki, wymienione na podstawie Bibliografii czasopism
polskich autorstwa Jana Kowalika, mia y w wi kszo ci charakter informacyjny
oraz instrukta owy11. By y na pewno po yteczne, odgrywa y jednak w
codziennej pracy harcerskiej raczej rol  pomocnicz . Zaznacza a si  jednocze nie
potrzeba wydawania pisma centralnego, zarazem ideowego, wychowawczego,
podejmuj cego w sposób pog biony problemy dzia alno ci harcerskiej na
wschodnich szlakach wychod stwa. Dlatego zrodzi a si  idea, by w a nie na
Wschodzie, z dala od Polski, nawi za  do tradycji „Skauta”, za o onego niegdy
we Lwowie w 1911 r.

Cechy wydawnicze jerozolimskiego „Skauta”

Realizacja tej idei rozpocz a si  w czwartym kwartale 1942 r. Wtedy
w a nie za o ono w Palestynie czasopismo „Skaut” (Jerozolima
listopad/grudzie  1942 – listopad/grudzie  1946). Formalnie by  on kontynuacj
biuletynu „Wytrwamy”, ukazuj cego si  wcze niej w Rumunii i w Palestynie, a
tak e „Wiadomo ci Urz dowych Komendy ZHP na Wschodzie”, jednak od
pocz tku „Skaut” mia  odmienny charakter. Wydawc  nowego periodyku by
Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie.

Pocz tkowo dyskutowano nad wyborem tytu u. Zespó  redaktorów i
wspó pracowników przedwojennego „Skauta”, zw aszcza zast p starszoharcerski
„Argonautów”, zosta  przecie  zmia d ony przez sowieckich i niemieckich

11  J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od wrze nia 1939,
t. 1-4, Lublin 1976, t. 5 1988. Autor artyku u wykorzysta  w swym wyliczeniu tylko polskie
czasopisma harcerskie ukazuj ce si  w Palestynie.
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okupantów. Nowy periodyk zak adali inni dzia acze. Zdecydowali jednak, i
warto odnowi  lwowsk  tradycj  i stworzy  pismo ideowo-wychowawcze o tym
samym tytule, jednocz ce teraz harcerzy w ró nych o rodkach wychod czych,
oddalonych od siebie setki, a nawet tysi ce kilometrów12.

Czasopismo nosi o pocz tkowo podtytu : Wiadomo ci Urz dowe.
Rozkazy, listy okólne i komunikaty Rady i Komendy ZHP na Wschodzie.
Wkrótce z niego zrezygnowano i zamieszczano podtytu : Czasopismo Zwi zku
Harcerstwa Polskiego na Wschodzie.

W 1942 r. redaktorem naczelnym by  hm. Jeremi liwi ski, komendant
ZHP na Wschodzie, a w sk ad zespo u redakcyjnego wchodzili: dzia acz
harcerski Mieczys aw Chmielewski, hm. ks. Rafa  Grzondziel, hm. Zofia
Kwiatkowska, hm. Wilhelm S aby, hm. Zygmunt Szadkowski, hm. dr Wiktor
Szyry ski. Pod koniec 1943 r. redaktorem naczelnym by  nadal hm. Jeremi

liwi ski, natomiast cz onkami Komitetu Redakcyjnego byli dzia acze: hm. in .
Bronis aw Pancewicz. dz. h. Stanis aw Panek, hm. Ignacy P onka, hm. dr Wiktor
Szyry ski, a jako wspó pracowników organizacyjno-technicznych periodyku
wymieniano podpu kownika Stanis awa Tworzyd  (kierownika Sekcji
Wydawniczej APW) i Józefa Banerk . Sk ad zespo u redakcyjnego ulega
ustawicznym zmianom. Niektórzy dzia acze harcerscy zwi zani z wojskiem
pod yli na front w oski, inni mogli uda  si  na d u ej do ró nych skupisk
polskich na wiecie. Dlatego w 1944 r. zespó  redakcyjny, nadal jeszcze
kierowany przez hm. Jeremiego liwi skiego wspó tworzyli: podharcmistrz
Ignacy Kozio , hm. in . Bronis aw Pancewicz, phm. Romuald Rz dzian, phm.
Zenobiusz S owikowski, hm. dr Wiktor Szyry ski. Zaznaczano jednocze nie, i
pismo powstaje „przy askawej wspó pracy technicznej p. Tworzyd y S.”, który
jednak latem 1944 r. uda  si  do W och, by kierowa  prac  wydawnicz  na
zapleczu walcz cego 2 Korpusu. W 1945 r. redaktorem naczelnym by  dz.h.
Stanis aw Panek, a wspomagali go cz onkowie Komitetu Redakcyjnego: hm.
Józef Brzezi ski, hm. in . Bronis aw Pancewicz, hm. dr Wiktor Szyry ski, hm.
Józef uromski. Ostatni numer „Skauta” z 1946 r. przygotowa  zespó , którym
nadal kierowa  dz. h. Stanis aw Panek jako redaktor naczelny, a w sk ad
Komitetu Redakcyjnego wchodzili: hm. Józef Brzezi ski, hm. Maria
Horbaczewska, hm. Zdzis aw Peszkowski, hm. Helena Sadowska, hm. Józef

uromski. Tak wi c w ci gu prawie pi  lat zmieni  si  niemal ca kowicie zespó
redakcyjny, co by o zjawiskiem cz stym w dzia alno ci pism wojennego
wychod stwa, zw aszcza na rodkowym i Bliskim Wschodzie. Mimo tej
p ynno ci w sk adzie redakcji jerozolimski „Skaut” konsekwentnie zachowywa
swój charakter.

12  Por. Od Komitetu Redakcyjnego, „Skaut” 1942, nr 3-4, listopad-grudzie , s. 40. „Zespó  nasz
najbardziej ró ni  si  w opinii co do ustalenia tytu u czasopisma. Zmieniamy wi c je ostatecznie
na »Skaut« w przekonaniu, e jest to tytu  najbardziej zwi zany z organizacj  i najbardziej
harcerski”.
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Redakcja w niektórych numerach informowa a dodatkowo, i  ok adk  i
linoryt zaprojektowa  artysta-malarz Tadeusz Terlecki. Zaznacza a te  stale, e
periodyk wykonywano w Drukarni Ojców Franciszkanów w Jerozolimie, a sk ad
sporz dzali zecerzy arabscy nie znaj cy j zyka polskiego (np. Moussa Khoury,
Awad Khader, Józef Haddad, Edward Colshibashi). Dzi ki pracowito ci zecerów
i korektorów drukowane teksty nie zawiera y b dów j zykowych. Ostatni numer
„Skauta” z 1946 r. wykonano inaczej ni  poprzednie, w jerozolimskiej drukarni
Gesher Press.

Jako informacj  bardzo wa n  redakcja traktowa a zasi g terytorialny
rozpowszechniania pisma. Adnotacje na ten temat zamieszcza a na pierwszej
stronie ok adki. Pod koniec 1942 r. obejmowa  on Palestyn , Irak oraz Iran.
Zasi g odbioru poszerza  si  systematycznie w nast pnych latach. W 1944 r.
obejmowa  ju  Palestyn , Iran, Indie, Egipt i Afryk  Wschodni , w 1945 r.
redakcja wymienia a Palestyn , Syri , Iran, Indie, Afryk  wraz z Egiptem, Now
Zelandi  oraz W ochy, a w 1946 r. Palestyn , Afryk  wraz z Egiptem, Liban,
Indie, Now  Zelandi  oraz Itali  i Austri . Tak rozleg y zasi g
rozpowszechniania pisma dla m odzie y by  zjawiskiem niezwyk ym w ponad
trzechsetletniej historii prasy polskiej w kraju i na obczy nie.

Za o yciele planowali, e pismo b dzie miesi cznikiem, jednak tylko
cz  numerów opublikowano w tej cz stotliwo ci. „Skaut” zazwyczaj ukazywa
si  raz na dwa miesi ce. Powi kszony numer 7-12 z 1943 r. obejmowa  okres od
marca do sierpnia, a wi c pó  roku. W latach 1942-1944 kolejne zeszyty
numerowano w sposób ci g y, natomiast w latach 1945 i 1946 w ramach jednego
roku. Format pisma by  stabilny (24,5 cm x 17 cm lub 23 cm x 17 cm). Kolejne
numery periodyku opatrywano adnotacj  w j zyku angielskim, i  jest on
przeznaczony tylko dla cz onków ZHP i nie mo e by  przedmiotem sprzeda y.

Obj to  poszczególnych numerów waha a si  w granicach od 36 do 64
stron (numery dwumiesi czne by y zazwyczaj bardziej obszerne). Redakcja nie
wprowadza a sta ego wyodr bniania dzia ów o ustalonych rozmiarach. Na
pocz tku dzia alno ci pisma zamieszcza a kilkustronicowy „Dzia  Urz dowy.
Rozkazy, listy okólne i komunikaty Rady i Komendanta ZHP na Wschodzie”,
jednak po kilku numerach zrezygnowa a z tej formy przekazu. W 1944 r.
rozpowszechnianiu dokumentów kierownictwa ZHP s u y o oddzielne wydanie
pt. „Skaut”. Wiadomo ci Urz dowe. Redaktorem by  równie  Jeremi liwi ski, a
wydawc  Zwi zek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. Dodatkowa edycja
ukazywa a si  raz na miesi c i prócz okólników, wykazów, sprawozda  i innych
dokumentów zawiera a og oszenia reklamuj ce broszury i ksi ki wydane przez
harcerstwo polskie na obczy nie. Opublikowano 12 numerów, które liczy y
zazwyczaj sze  lub osiem stron. W latach nast pnych nie kontynuowano tej
inicjatywy, a teksty urz dowe zamieszczano w wydaniu zasadniczym „Skauta”.

Mimo sporej swobody w tworzeniu kolejnych numerów, w kompozycji
pisma zaznacza y si  pewne prawid owo ci. Zazwyczaj na pierwszych o miu,
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dziesi ciu lub dwunastu stronach wydania zasadniczego zamieszczano ró ne
teksty oficjalne, np. o wiadczenia polskich w adz pa stwowych na obczy nie,
dokumenty kierownictwa ZHP na Wschodzie, wykazy czynnych instruktorów
organizacji, nekrologi „Odeszli na Wieczn  Wart ”, gdzie wymieniano nazwiska
harcerzy, którzy zgin li w Polsce, ZSRR lub we W oszech.

Prócz powy szych materia ów publikowano w tej cz ci numeru artyku y
napisane przez dzia aczy harcerskich i pedagogów na Wschodzie. Ich autorami
byli np. Józef Brzezi ski, Danuta Osuchówna, Zdzis aw Peszkowski,
W odzimierz Rumkowski, Wac aw Skorupski, Wilhelm S aby, Zygmunt
Szadkowski, Wiktor Szyry ski. Podejmowano w nich wybrane zagadnienia z
zakresu etyki, psychologii, wychowania, zasad dzia alno ci harcerskiej.

W rodkowej cz ci numeru grupowano obszerniejsze korespondencje,
sprawozdania, a tak e reporta e dotycz ce dzia alno ci ZHP w ró nych krajach
wiata. Pojawia  si  tu równie  cykl „Wodzowie radz ” lub „W kr gu wodzów”.

Niektórzy dzia acze harcerscy, jak np. Wac aw Latawiec, Zdzis aw Peszkowski
czy Janusz Smenda podejmowali w drukowanych tu artyku ach i gaw dach
szczegó owe problemy organizacyjne. Doradzali czytelnikom, jak realizowa
wybrane zamierzenia harcerskie w trudnych warunkach, w obcym otoczeniu.

Ostatni  cz  numeru (np. sze -osiem stron) wype nia a m.in.
„Kronika”, zawieraj ca zwi z e informacje o bie cej pracy harcerskiej w
ró nych o rodkach na Wschodzie. Sporadycznie pojawia  si  tu dzia  „O
ksi kach”, w którym zalecano m odym odbiorcom wychod cze nowo ci
wydawnicze. Niekiedy sygnalizowano im równie  zawarto  wybranych pism
polskich na obczy nie. Zamyka  kolejne numery „Dzia  rozrywek”, zawieraj cy
teksty s u ce zabawie odbiorców.

W 1946 r. wprowadzono dwa nowe dzia y. Pierwszy, „ wiat Harcerek”,
przekazywa  materia y adresowane do kilkunastoletnich dziewcz t. Drugi nosi
tytu  „G osy M odych”. Redakcja zamieszcza a w nim korespondencje, utwory
literackie i inne teksty nades ane przez m odszych dzia aczy harcerskich i
zwyk ych czytelników pisma. W miar  up ywu lat zaznacza  si  coraz szerzej
udzia  odbiorców w tworzeniu periodyku.

Wiele wa nych publikacji pojawia o si  w zale no ci od potrzeb w
ró nych cz ciach numeru, jak np. utwory literackie, artyku y po wiecone religii
czy historii, gaw dy nak aniaj ce do pracy nad w asnym charakterem. Tematyka
jerozolimskiego czasopisma by a równie urozmaicona, jak niegdy  jego
lwowskiego imiennika.

Idea y wychowawcze – koncepcje, dyskusje

Harcerstwo polskie na Wschodzie w toku ca ej swej dzia alno ci musia o
podejmowa  trudne pytanie: jak upowszechnia  dotychczasowe idea y
organizacji w pracy z m odzie  o szczególnie bolesnych do wiadczeniach
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yciowych? Jak dochowa  wierno ci tradycji, a zarazem pos ugiwa  si
j zykiem, który by by zrozumia y i przekonuj cy dla nieletnich ofiar
totalitarnego systemu?

Ju  w pierwszych numerach „Skauta” na obczy nie podj  powy sze
kwestie Wilhelm S aby w artykule programowym zatytu owanym Harcerstwo
jako system wychowania13. Autor poruszy  w nim rol  inspiracji chrze cija skiej
w formowaniu harcerskich wzorców wychowawczych. Podkre la  pewne
zjawiska znamienne dla dzia alno ci harcerskiej na ca ym wiecie, jak szacunek
dla ró nych narodów i kultur, zarazem dla indywidualnych, niepowtarzalnych
cech ka dej jednostki. Wskazywa  na w a ciwy dobór metod pracy harcerskiej w
zale no ci od kolejnych etapów w rozwoju fizycznym i psychicznym cz onków
organizacji. Wyja nia  jednocze nie, w jaki sposób ró ne zabawy, gry czy inne
zaj cia zbiorowe mog  s u y  upowszechnianiu wybranych wzorców.
Przypomina  zasady prawa harcerskiego, okre laj cego postaw  harcerza wobec
Boga, Ojczyzny, bli nich, wobec w asnej rodziny i samego siebie. Jak dowodzi
dalej, nale y stale wskazywa  wychowankom, i  stanowi  cz stk  pewnej
ca o ci spo ecznej i w a nie w d eniach zbiorowych mo na najlepiej rozwin
swe w asne zdolno ci i zamierzenia. S u  temu zaj cia praktyczne –
zdobywanie stopni i sprawno ci harcerskich . Rozwijaj  nie tylko umiej tno ci
wychowanka, ale kszta tuj  tak e jego poczucie odpowiedzialno ci za innych. W
swych zaleceniach szczegó owych W. S aby postulowa  skupienie wysi ków
wychowawczych na pracy w ma ych zespo ach, jak zast p, co pozwoli bardziej
zindywidualizowa  kszta towanie charakterów. Warunkiem powodzenia jest
jednak autorytet osoby przewodz cej ma emu zespo owi, zgodno  mi dzy jej
postaw  moraln  w yciu codziennym a g oszonymi zasadami. Autor
przypomnia  zarazem potrzeb  kontynuowania pracy w kr gach
starszoharcerskich, czym zajmowali si  niegdy  lwowscy „Argonauci”. Podobnie
odr bnych metod wymaga dzia alno  w ród najm odszych harcerzy, w
rodowisku tak zwanych zuchów.

Artyku  W. S abego przypomina  w zarysie idea y moralne
upowszechniane od dziesi cioleci w szeregach ZHP. Inni wspó autorzy
jerozolimskiego „Skauta” uwzgl dniali swoiste aspekty dzia alno ci na
obczy nie. Dla przyk adu Wiktor Szyry ski w artykule Na harcerskim mo cie
pisa  o s abo ciach dotychczasowej harcerskiej pracy wychowawczej, która jego
zdaniem towarzyszy a m odym ludziom do 15 czy 16 roku ycia, okazywa a si

13  W. S aby, Harcerstwo jako system wychowania, „Skaut” 1942, nr 3-4, listopad – grudzie , s. 5-
10; 1943, nr 5-6, stycze  – luty, s. 4-7; nr 7-12, marzec-sierpie , s. 12-15. Warto przypomnie , i
autor tego artyku u by  dowódc  Komendy Obszaru tajnego harcerstwa we Lwowie w
pierwszych miesi cach okupacji sowieckiej. Aresztowany przez NKWD i wywieziony w g b
ZSRR, wyszed  z wi zienia sowieckiego dzi ki tzw. uk adowi Sikorski-Majski i dotar  pó niej
wraz z innymi wychod cami na rodkowy i Bliski Wschód. Po wojnie przyjecha  do Polski, a
zarazem zmieni  nazwisko na Adam S awski.
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jednak ma o skuteczna w czasie, gdy dotychczasowy harcerz wkracza  w ycie
doros ych14 . By o to niejednokrotnie przyczyn  kryzysu w postawie moralnej
m odych osób, utraty wpojonych wcze niej idea ów. Przymusowy pobyt na
obczy nie, do wiadczenia wojenne i trudne warunki egzystencji sk aniaj , by
rozwin  prac  ze starsz  m odzie  i uczyni  harcerstwo nieodzownym
partnerem nie tylko szko y, ale tak e wojska.

W swych licznych publikacjach W. Szyry ski przestrzega , i  powrót do
przysz ej wolnej Polski nie zako czy obecnej pracy. Negatywne nast pstwa
moralne d ugotrwa ej okupacji kraju oka  si  zapewne rozleg e i d ugotrwa e.
Zrodzi si  zatem potrzeba, by harcerze powracaj cy do ojczyzny dzia ali jeszcze
bardziej solidarnie i efektywnie, by wykorzystali zarazem w Polsce ró ne
pozytywne do wiadczenia zebrane w ci gu wieloletniej tu aczki15.

Dalsze swe artyku y Autor po wi ci  m.in. roli tradycji kulturalnych w
wychowaniu oraz potrzebie kszta cenia kadr harcerskich, które b d  przydatne w
wolnej Polsce16. Rozwa a  tak e w jednej ze swych gaw d zjawisko szukania
przez wielu m odych ludzi prawdziwego autorytetu, który by by dla nich
oparciem i wzorem17. Kolejn  gaw d  W. Szyry ski po wi ci  „sztuce
przegrywania”, a wi c takiej postawie ideowej, która konsekwentnie niweczy
skutki poniesionej pora ki czy kl ski. Autor stara  si  przekona  swych m odych
czytelników, e systematycznym wysi kiem mo na kl sk  przemieni  w przysz e
zwyci stwo, o czym wiadcz  przytoczone przez niego przyk ady historyczne,
jak równie  do wiadczenia yciowe18. Artyku  mia  aktualn  wymow
polityczn . Ukaza  si  ju  w 1946 r., kiedy wielu Polakom w kraju i na obczy nie
wydawa o si , i  ustrój polityczny narzucony Polsce w wyniku decyzji
ja ta skich jest nienaruszalny i w ci gu daj cej si  przewidzie  perspektywie nie
ma ona adnych szans na odzyskanie niepodleg o ci.

Zbli one tematy podejmowali na amach „Skauta” inni autorzy. Druh
in ynier Bronis aw Pancewicz w swym artykule dyskusyjnym Harcerski pomost
pisa  m.in. o dzia alno ci w kr gach starszoharcerskich, a tak e proponowa
ró ne formy czno ci z „harcerzami samotnymi”, którzy ze wzgl du na swój
wiek i sytuacj  yciow  (np. s u b  w wojsku) znale li si  poza strukturami
m odzie owej organizacji19. Konfrontacja mi dzy harcerskimi wzorcami

14  W. Szyry ski, Na harcerskim mo cie, „Skaut” 1943, nr 5-6, stycze -luty, s. 1-4.
15  Ten e, Ci ar nowego cz owieka, „Skaut” 1943, nr 7-12, marzec-sierpie , s. 7-8. Autor

stwierdza  m.in.: „Trzeba jasno uprzytomni  sobie, e w Polsce, do której dojdziemy, nie b dzie
wcale tak laurowo i sentymentalnie, jak to sobie roi dzisiaj nasza t sknota. Owszem, mo e by
wcale ciemno i chaotycznie”.

16  Ten e, Rzeki oboj tne, „Skaut” 1943, nr 13-14, wrzesie -pa dziernik, s. 8-10; Harcmistrze-
przodownicy, „Skaut” 1944 nr 26-27, wrzesie -pa dziernik, s. 333-337.

17  Ten e, Swobodny u miech i ciemny las, „Skaut” 1945, nr 11-12, listopad-grudzie , s. 392-394.
18  Ten e, Sztuka przegrywania i obyczaje zwyci stwa, „Skaut” 1946, nr 4, kwiecie , s. 101-106.
19  B. Pancewicz, Harcerski pomost. Harcerstwo w yciu spo ecznym. Artyku  dyskusyjny, „Skaut”

1943, nr 13-14, wrzesie -pa dziernik, s. 16-19.
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moralnymi a codziennym yciem na wychod stwie by a tematem nades anego z
Londynu artyku u Marii Kapiszewskiej zatytu owany „Reali ci” i harcerski
idealizm20.

Do powy szej dyskusji o harcerskich idea ach wychowawczych w czy
si  kapelan ZHP poza granicami Kraju – ks. Piotr Miczko – w swym artykule pt.
Wo anie o pe nego cz owieka21. Rozwa a  w nim zgodno  idea ów harcerskich z
moralno ci  chrze cija sk , a zarazem nawi za  do decyzji Kolegium
Naczelnego Komitetu ZHP, podj tej na zje dzie w Londynie dnia 22 lutego
1944, by do szkolenia starszyzny harcerskiej wprowadzi  obowi zkowo lektur
encykliki Piusa XI z 31 grudnia 1929 r. O chrze cija skim wychowaniu
m odzie y. Powy sza encyklika sk ania a bowiem do przemy lenia spraw
stanowi cych podstaw  wszelkich wzorów wychowawczych. Idzie tu o
zasadnicze pytania: Kim jest cz owiek? Jakie zajmuje miejsce w hierarchii
bytów? Na czym polega jego wolno  i jakie s  jej granice? Jak formowa
charaktery w oparciu o najwy sze idea y religijne i narodowe? Autor artyku u
zaznacza  przy tym, i  wszelkie dzia ania wychowawcze powinny mie  charakter
personalistyczny, zatem nie mog  narusza  godno ci i wolno ci wychowanka,
jego prawa do niezale nego my lenia, swobodnego rozwoju. „Osoba ludzka,
cho  w spo ecze stwie y  i rozwija  si  musi, nie ca a jednak do pa stwa i
narodu nale y. Pa stwo ani adne spo ecze stwo doczesne nie ma prawa si ga
do jej sumienia, ani odbiera  jej praw danych z natur  przez Boga.
Spo ecze stwo tym lepiej cel osi gnie, im bardziej b dzie zwi zkiem wolnych i
odpowiedzialnie wspó pracuj cych osób, a im mniej b dzie w nim masowania
ludzi w bezduszne i mechanicznie rz dzone stado”. I dalej: „Nie mo na
uszanowa  godno ci ludzkiej i praw osoby ludzkiej bez uznania Boga”22. Takie
w a nie stanowisko przyj to na polskim zje dzie katolickim w Londynie dnia 28
czerwca 1943 r. Kieruj c si  powy sz  refleksj , autor artyku u pisa  o roli
rodziny, Ko cio a i pa stwa w wychowaniu m odzie y, a tak e o zadaniach
harcerstwa w tej dziedzinie. Praca harcerska powinna zatem u atwi  m odym
ludziom pe ny rozwój osobowo ci, natomiast zadaniem dzia aczy ZHP jest
prze o enie idea ów na j zyk codziennej praktyki.

Wymiana pogl dów na temat wzorów i metod wychowawczych trwa a w
ci ga ca ej dzia alno ci jerozolimskiego „Skauta”, a uczestniczyli w niej
redaktorzy oraz liczni jego wspó pracownicy i czytelnicy.

20  M. Kapiszewska, „Reali ci” i harcerski idealizm, „Skaut” 1944, nr 26-27, wrzesie -pa dziernik,
s. 324-344.

21  ks. Piotr Miczko, Wo anie o pe nego cz owieka, „Skaut” 1944, nr 29, grudzie , s. 453-466.
22  Ibidem.
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Kr g zainteresowa  kulturalnych pisma

Jakie dziedziny kultury uwzgl dniano na amach periodyku prócz
omawianych ju  zagadnie  moralnych i wychowawczych? W jaki sposób
wykorzystywano wybrane teksty w celu kszta towania postawy ideowej, a
zarazem wzbogacenia wiedzy odbiorców?

Drukowano w „Skaucie” ró ne utwory literackie. Repertuar nie by
liczny, natomiast mo na go uzna  za celowo dobrany.

Redakcja kilkakrotnie zamieszcza a w kolejnych numerach wybrane
fragmenty Ch opów W adys awa Reymonta. Traktowa a powy sze teksty jako
ród o wiedzy o polskich obyczajach ludowych, o przyrodzie ojczystej, o

szczególnych cechach rodzimych krajobrazów. W tym w a nie celu kierowa a je
do odbiorców.

Takie wykorzystanie dzie a pisarza wydaje si  zrozumia e. M odzi
czytelnicy „Skauta” od wielu lat przebywali poza krajem. Niektórzy nie
pami tali ju  Polski, w wiadomo ci wielu innych odbiorców wspomnienia z
przedwojennego dzieci stwa zatar y si  pod wp ywem pó niejszych, tragicznych
prze y . Obrazy z Ch opów s u y y odtworzeniu wi zów z Ojczyzn  i jej kultur ,
tak mocno nadwyr onych przez wojn  i sowieckie represje.

Redakcja zamieszcza a te  inne utwory literackie. Niekiedy czyni a to
okazjonalnie, w zwi zku ze wi tami religijnymi i narodowymi, ró nymi
rocznicami. Przypomnia a czytelnikom pe ny tekst hymnu harcerskiego Ignacego
Kozielewskiego Wszystko, co nasze, Polsce oddamy, zapozna a ich tak e z
Hymnem Polski Podziemnej (Naprzód, do boju o nierze…). Publikowa a utwory
poetyckie o tematyce legionowej, a tak e wiersze: Do Matki Juliusza
S owackiego, Na jedno  tu aczy Marii Konopnickiej, Trzeba nam wiary Jana
Kasprowicza, Modlitwa Konrada z Wyzwolenia Stanis awa Wyspia skiego, U

óbka Jadwigi Czechowiczówny, Monte Cassino Jana Lechonia.Wydrukowano
te  wiersz Ostrobramska Pani, nades any z Londynu przez Olg  Ma kowsk  dla
harcerzy polskich na Wschodzie. Redakcja og osi a d u szy wyj tek z powie ci
Marcin Kozera Marii D browskiej, a tak e zbeletryzowane wspomnienie Ze
szlaków. Patrol anonimowego autora, nawi zuj ce do obrony Lwowa przed
inwazj  niemieck  we wrze niu 1939 r.23 Dramatyczn , zarazem g bok
wymow  moraln  mia y utwory prozatorskie o tematyce agrowej. Opowiadanie
Próba charakteru Jana Daszkiewicza ukazywa o rozterki harcerza –
wyg odnia ego wi nia w sowieckim obozie koncentracyjnym – zmagaj cego si
z pokus  kradzie y towarzyszowi niedoli kromki chleba. Zbeletryzowane
wspomnienie Z ponurej przesz o ci W odzimierza Ruszkowskiego przedstawia o

23  Anonim, Ze szlaków. Patrol, „Skaut” 1944, nr 20-21, kwiecie -maj, s. 100-101. Tematem
utworu jest epizod z walk w rejonie ul. Janowskiej i Kortumowej Góry we Lwowie – dzia anie
patrolu harcerskiego, który niespodzianie znalaz  si  na ty ach nacieraj cych na miasto
oddzia ów niemieckich.
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prze ycia w agrze m odych ludzi, znajduj cych si  w stanie g bokiego
wyczerpania fizycznego i psychicznego24. Do niedawnych bolesnych
do wiadcze  yciowych czytelników nawi zywa o te  wspomnienie ks. A.
Huczy skiego zatytu owane Zaduszki w Tockoje, przedrukowane z wydanej na
Bliskim Wschodzie ksi ki zbiorowej Dywizja Lwów25.

W przeciwie stwie do powy szych tekstów w odleg ej przesz o ci
rozgrywa a si  akcja gaw dy prof. Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz-
J drzejewiczowej, wi ty Jerzy – patron harcerstwa26.

Prócz utworów literackich redakcja drukowa a materia y promuj ce
ksi ki o ró nej tematyce. Publikowa a w tym celu og oszenia, informuj ce o
nowo ciach wydawniczych, jakie ukaza y si  w o rodkach polskich na Bliskim
Wschodzie. Wyró nia a przy tym ze zrozumia ych wzgl dów ksi ki i broszury
og oszone przez ZHP na Wschodzie, jak np. poradniki O systemie zast powym
Ignacego P onki czy Harcerz w polu Zygmunta Wyrobka27.

Niekiedy zamieszczano w „Skaucie” niewielkie recenzje, omawiaj ce
wybran  publikacj  lub dorobek edytorski wychod czej instytucji. Tak np. dr
Janina Pilatowa w artykule przegl dowym Ksi ka przyjacielem cz owieka
przedstawi a pozycje, które ukaza y si  staraniem Oddzia u Kultury i Propagandy
APW28. W tym samym numerze omówi a w zwi z ej recenzji pt. W laboratorium
rado ci ycia ksi k  autorstwa W. Szyry skiego, Zarys higieny psychicznej ze
szczególnym uwzgl dnieniem ycia wojskowego29. W kolejnym numerze
czasopisma dr Walerian Kwiatkowski w gaw dzie drukowanej w dziale „Ksi ka
przyjacielem cz owieka” zach ca  czytelników do lektury antologii poetyckiej
Azja i Afryka, przygotowanej przez Jana Bielatowicza i prezentuj cej wiersze
poetów polskich, którzy przebywali wówczas na rodkowym i Bliskim
Wschodzie30. Przedmiotem podobnych omówie  by y inne osi gni cia
wydawnicze, np. ksi ki opublikowane przez Katolickie Duszpasterstwo Polskie

24  J. Daszkiewicz, Próba charakteru, „Skaut” 1944, nr 17-18, stycze -luty, s.4-6; W. Ruszkowski,
Z ponurej przesz o ci, „Skaut” 1946, nr 3,marzec, s. 53-55.

25  Ks. A. Huczy ski, Zaduszki w Tockoje, „Skaut” 1944 nr 28, listopad, s. 398-399. Przedruk z
ksi ki Dywizja Lwów. Wspomnienia o nierskie z ZSRR i z Iraku 1941-1943, Jerozolima 1944,
s. 90-92.

26  C. Baudouin de Courtenay-J drzejewiczowa, wi ty Jerzy – patron harcerstwa, „Skaut” 1944, nr
22, czerwiec, s. 125-126.

27  Por. Wydawnictwa Zwi zku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie, ”Skaut” 1943, nr 13-14,
wrzesie -pa dziernik, s. 46.

28  J. Pilatowa, Ksi ka przyjacielem cz owieka, „Skaut” 1944, nr 26-27, wrzesie -pa dziernik, s.
371-372.

29  Ten e, W laboratorium rado ci ycia, „Skaut” , op. cit., s. 373-374.
30  W. Kwiatkowski, Ksi ka przyjacielem cz owieka, „Skaut” 1944, nr 28, listopad, s. 416. Jak

wyja nia  recenzent, antologia nie ujmuje ca ego polskiego dorobku poetyckiego w obu
cz ciach wiata, niemniej jednak uwzgl dnia wa ne dla kultury polskiej zjawiska. Ksi ka
mo e stanowi  przedmiot dyskusji w ród m odych odbiorców oraz zach ci  ich do
samodzielnych prób literackich.
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w Palestynie31 czy kolejny numer czasopisma naukowego „Przyroda”,
przygotowany przez dzia aj ce w tym kraju polskie Ko o Przyrodników im
Kopernika32.

Na amach czasopisma stale zamieszczano teksty o tematyce
historycznej. By y to najcz ciej artyku y popularnonaukowe, a tak e
okoliczno ciowe gaw dy. W niektórych publikacjach wnikliwie przedstawiano
wybrane zjawiska dziejowe, starano si  uczy  czytelników my lenia
historycznego. Tak np. dr Edward Kostka w artykule Polski Listopad
przypomnia Memoria Franciszka Ksawerego Lubeckiego –Druckiego,
adresowany do cara, a tak e Pami tniki, gen. Iwana F. Paskiewicza33. Na
podstawie tych dokumentów stara  si  wyja ni , jakie czynniki doprowadzi y do
wybuchu powstania listopadowego, dlaczego ten czyn zbrojny by  uzasadniony
na tle ówczesnych uwarunkowa  politycznych w Królestwie Kongresowym i
przebiegu wa niejszych wydarze  mi dzynarodowych. Podobnie dr Walerian
Kwiatkowski w opracowaniu pt. Dziedzice prawdziwej wielko ci wykazywa ,
jakie zjawiska z okresu konspiracji niepodleg o ciowej w latach 1861-1862 i w
czasie powstania styczniowego 1863-1864 mia y charakter przemy lany,
racjonalny34. Autor zaliczy  do nich zorganizowanie pa stwa podziemnego, które
dzia a o sprawnie w ci gu kilku lat i uzyska o pe n  akceptacj  w wielu
rodowiskach spo ecznych. Budzi te  podziw d ugotrwa o  rozpocz tej walki

partyzanckiej, jej znaczny zasi g terytorialny, udzia  ochotników innej
narodowo ci, zw aszcza Litwinów. Sensowne by y próby przywódców
konspiracji, by nawi za  kontakty z rewolucjonistami rosyjskimi, z organizacj
Ziemia i Wola. Znaczna cz  organizatorów pa stwa podziemnego i powstania
wykaza a zdaniem autora dojrza o  polityczn , umiej tno  planowania,
sprawno  w realizacji niektórych pomys ów. Nie niweczy tych warto ci
stopniowe wygasanie walki zbrojnej.

Prócz wspomnianych opracowa  oraz innych artyku ów z zakresu
historii politycznej, po wi conych m.in. Konstytucji 3 Maja czy zwyci stwu w
wojnie polsko-sowieckiej w latach 1919-1920, publikowano te  w „Skaucie”
teksty referuj ce wybrane zagadnienia z historii kultury. Charakterystycznym
przyk adem by  szkic Stanis awa Janickiego Z dziejów ksi ki polskiej35. By o to

31  Ks. S. Pietruszka, Biblioteka Katolicko-Spo eczna, „Skaut” 1945, nr 1, stycze -luty, s. 59-60.
Autor zach ca  w swym omówieniu m.in. do lektury wznowionych rozpraw zmar ego w 1938 r.
arcybiskupa ormia sko-katolickiego Lwowa, ks. Józefa Teodorowicza (My l religijna w
narodzie i O mi o ci ojczyzny) oraz ks. bp. Ottokara Prohaski (Katolicyzm a czasy obecne).

32  S. Lege y ski, O ksi kach, „Skaut” 1945, nr 3, marzec, s. 106.
33  E. Kostka, Polski Listopad, „Skaut” 1944, nr 28, listopad, s. 389-397. Autor artyku u podkre la

zarazem czno  mi dzy polskimi tradycjami powsta czymi a odzyskaniem niepodleg o ci w
listopadzie 1918 r.

34  W. Kwiatkowski, Dziedzice prawdziwej wielko ci, „Skaut” 1945, nr 1, stycze -luty, s. 9-11.
35  S. Janicki, Z dziejów ksi ki polskiej, „Skaut” 1944, nr 7, lipiec, s. 244-248; nr 8-9, sierpie -

wrzesie , s. 285-288.
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przyst pne, ale zarazem kompetentnie przygotowane opracowanie,
przedstawiaj ce pi miennictwo w Polsce redniowiecznej, powstawanie
pierwszych bibliotek, rozwój drukarstwa w Rzeczypospolitej od ko ca XV w.,
funkcjonowanie instytucji obiegu ksi ki w XVI, XVII i XVIII w. Zamyka y ten
wywód wiadomo ci o grabie y cz ci polskich bibliotek przez rosyjskich
zaborców pod koniec XVIII i w pierwszej po owie XIX w.

Kr g zainteresowa  kulturalnych pisma wyznacza y te  publikacje z
zakresu geografii, geologii, przyrodoznawstwa, etnologii oraz innych
specjalno ci. Wyró nia  si  przy tym cykl pt. Ziemie, na których go cimy.
Autorzy zainteresowani powy sz  tematyk  podejmowali ró norodne
zagadnienia, jak np. zarys geologiczny Azji zachodniej i Afryki Wschodniej,
przesz o  i ycie wspó czesne krajów, w których przebywali polscy wygna cy.
Proponowano zarazem czytelnikom, by zdobywali nowe sprawno ci harcerskie,
polegaj ce na zbieraniu wiadomo ci oraz ilustracji dotycz cych historii, geografii
i przyrody krajów, w których znale li tymczasowe schronienie36. Podkre lano
zarazem dawne zwi zki Polaków z krajami Wschodu. Staraniem redakcji ukaza o
si  opracowanie zbiorowe po wi cone podró y Juliusza S owackiego na Bliski
Wschód w latach 1836-1837 i utworom powsta ym w czasie jego pobytu w
Libanie37. Towarzyszy y tym materia om ró ne reporta e i opisy podró y
przedstawiaj ce ludzi, przyrod  i zjawiska spo eczne, z jakimi spotykali si
m odzi czytelnicy w czasie swej wieloletniej w drówki przez wiat38.
Uzupe nia y ten wybór tematyczny publikacje dotycz ce innych dziedzin, jak np.
ówczesne odkrycia z zakresu energii atomowej i wynikaj ce z nich nast pstwa
dla ca ej ludzko ci. Redakcja podejmowa a wiele stara , by odbiorcy pisma
mogli wykorzysta  dotychczasowe wygnanie w celu wzbogacenia swej kultury i
wiedzy o wiecie.

36  W cyklu Ziemie, na których go cimy opublikowano m.in. artyku y – W. Rybotycki, Z pami tnika
Ziemi,„Skaut” 1942, nr 3-4, listopad-grudzie , s. 18-22; Jan Prokop: Irak antyczny. „Skaut 1943,
nr 5-6, stycze -luty, s. 16-20; W. Rybotycki, Nowe sprawno ci, „Skaut” 1943 nr 7-12, marzec-
sierpie , s. 28-29. Poza tym cyklem zamieszczono m.in. teksty – Z. E.: Z historii wschodnich
wybrze y Czarnego L du, „Skaut” 1945, nr 10, pa dziernik, s. 326-328; S. Socha, Na szlaku
dziejów, „Skaut” 1946, nr 6-7, czerwiec-lipiec, s. 175-185; F. Machalski, Persja – kraj i ludzie,
„Skaut” 1946, nr 9-10, wrzesie -pa dziernik, s. 251-257. Zob. te  S. Lege y ski, W kr gu
wodzów. Przyrodoznawca Palestyny, „Skaut” 1946 nr 6-7, czerwiec-lipiec, s. 209-211 (zasady
zdobywania sprawno ci: przewodnik po Ziemi wi tej i przyrodoznawca Palestyny).

37  Redakcja: S owacki w Ziemi wi tej, „Skaut” 1946 nr 6-7, czerwiec-lipiec, s.196-200. W
powy szym studium nawi zano te  do niedawnego ods oni cia w Libanie z inicjatywy
wychod ców polskich 2 tablic upami tniaj cych pobyt J. S owackiego w tym kraju.

38  Zob. m.in. J. Brzezi ski, Wodospady na Zambezi, „Skaut” 1944, nr 26-27, wrzesie -pa dziernik,
s. 354-357; I. Mann, Buszmeni i Hotentoci, „Skaut” 1945, nr 10, pa dziernik, s. 329-332.
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Program samokszta ceniowy dla starszych harcerzy

Na amach „Skauta” opublikowano równie  pewien dokument
nietypowy. Idzie tu o rozkaz specjalny nr L.8 Komendy ZHP na Wschodzie w
sprawie programu pracy samokszta ceniowej w ród starszych harcerzy, którzy
podj li s u b  w Armii Polskiej na Wschodzie. Komenda ZHP zwróci a si  do
nich z apelem, by w miar  mo liwo ci podejmowali samokszta cenie zarówno
indywidualnie, jak i grupowo, je li w jakiej  jednostce znajduje si  wi ksza
liczba cz onków organizacji39. Proponowa a zatem, by samokszta ceniu
harcerskiemu po wi ci  lektur  w czasie wolnym od zaj  wojskowych, a
zarazem by w jednostkach i obozach organizowa  spotkania grupowe, dyskusje,
a nawet konferencje o wi kszym zasi gu – oczywi cie za zgod  dowództwa.
Sugerowano te  harcerzom- o nierzom odpowiednie wykorzystanie prasy i
wydawnictw ksi kowych.

Celem tych wysi ków mia o by  m.in. „pog bienie kontaktów z kultur
ogólnoludzk , narodow  oraz kultur  ycia codziennego”. Jednocze nie zalecano
starszym harcerzom „przegl d i przedyskutowanie niektórych podstawowych
zagadnie  ideologiczno- wiatopogl dowych”40.

Co Komenda ZHP na Wschodzie proponowa a wojskowej starszy nie
harcerskiej? Jakie zagadnienia uzna a za najwa niejsze?

Zawiera  je Za cznik do rozkazu L.8, podpisany przez komendanta ZHP
na Wschodzie hm. Jeremiego liwi skiego oraz kierownika Wydzia u
Propagandy hm. dr Wiktora Szyry skiego41. Przygotowano dla czytelników
bogaty zestaw tematów, uporz dkowany zgodnie z klasyfikacj  g ównych
dziedzin wiedzy.

Z zakresu nauk spo ecznych, politycznych, ekonomicznych wskazywano
odbiorcom nast puj ce zagadnienia: Rozwój komunikacji a ycie gospodarcze
Polski, Spó dzielczo , S owianofilstwo i panslawizm, S owia szczyzna,
Po udniowe pa stwa s owia skie, Federacje, Granice Polski powojennej i inne.

Histori  reprezentowa y w powy szym wykazie tematy: Rozwój polskiej
my li politycznej, Polska i Anglia, Zagadnienia dost pu do morza, a tak e
Obrona Warszawy w 1939 r. oraz Obrona innych miast polskich (w czasie
kampanii wrze niowej). Podsuwano te  inne kwestie.

Autorzy powy szego programu postulowali zarazem, by odbiorcy
uwzgl dnili w swym samokszta ceniu geografi , geologi , biologi , fizyk ,
chemi . Typowali kolejne zagadnienia, jak np. Powstanie Wszech wiata, Dzieje
Ziemi, Promieniotwórczo , Dziedziczenie, Wspó czesne metody hodowli tkanek.

39 Rozkaz L8 Komendy ZHP na Wschodzie z 4 lutego 1943. Program pracy harcerskiej harcerzy-
o nierzy, „Skaut” 1943, nr 5-6, stycze -luty, s. 25-27.

40  Ibidem.
41 Za cznik do rozkazu L.8. Program pracy harcerskiej harcerzy- o nierzy, „Skaut” 1943, nr 5-6,

stycze -luty, s. 27-28.
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Z ogóln  wiedz  o kulturze czy y si  m.in. propozycje: Sztuka
muzu ma ska, Rodzaje utworów muzycznych, Kierunki w sztukach plastycznych,
Style w architekturze, Wybitni arty ci.

Wspó twórcy powy szego programu sugerowali, by harcerze- o nierze
podj li te  wybrane tematy z zakresu filozofii i nauki spo ecznej Ko cio a, jak
np. Filozofia grecka, Idealizm i materializm, Wybitne postacie filozofów
katolicyzmu, Katolicyzm a kwestia robotnicza.

W powy szym zestawieniu uwzgl dniono te  psychologi  i pedagogik  i
sugerowano m.in. tematy: Psychologia rozwojowa, Wspó czesne kierunki
pedagogiczne, Zagadnienie ustroju szkolnictwa, Konflikty rodzinne w wietle
psychologii, Psychologia grupy, Sztuka przewodzenia.

W ko cowej cz ci Za cznika wyra ono przekonanie, i  odbiorcy
powinni zaj  si  wybranymi kwestiami historycznymi i teoretycznymi
dzia alno ci harcerskiej, jak np. Historia skautingu i harcerstwa, Harcerstwo
jako system wychowawczy, Stosunek harcerstwa do spo ecze stwa, Elitaryzm a
powszechno  harcerstwa.

Czy realizacja tak ambitnego programu samokszta ceniowego by a w
ogóle mo liwa? Gdy go opublikowano, oddzia y Armii Polskiej na Wschodzie
stacjonowa y na pustyniach i w górach pó nocnego Iraku, w rejonie Kurdystanu.
Strzeg y tamtejszych pól naftowych przed ewentualn  dywersj  niemieck  (latem
i jesieni  1942 r. oddzia y Wehrmachtu dosz y ju  do wielu najwy szych
szczytów i prze czy Kaukazu), jednocze nie przygotowywa y si  do przysz ej
kampanii w Europie. Czy mo na by o w tych warunkach proponowa  harcerzom
w obozach wojskowych systematyczn  prac  samokszta ceniow ? Jak prowadzi
dzia alno  o wiatow  tysi ce kilometrów od Polski, z dala od europejskich
o rodków kulturalnych, od szkó , uczelni czy bibliotek?

Autorzy omówionego programu byli realistami. Sugerowali pewne
rozwi zanie praktyczne. Proponowali, by harcerze s u cy w wojsku – w
porozumieniu ze swymi dowódcami – stali si  inicjatorami i
wspó organizatorami ró nych przedsi wzi  popularnonaukowych – wyk adów,
jednorazowych odczytów, dyskusji. Mogliby wykorzysta  jako prelegentów
ró nych specjalistów skupionych w Armii Polskiej na Wschodzie. Jak wiadomo,
nie brak o w jej szeregach wykszta conych o nierzy, reprezentuj cych ró ne
dziedziny wiedzy. Imprezy organizowane przez harcerzy by yby dost pne dla
wszystkich zainteresowanych osób. Rozwój dzia alno ci kulturalno-o wiatowej,
prowadzonej systematycznie w APW, sprzyja  realizacji programu
sformu owanego przez kierownictwo ZHP na Wschodzie. Lektura indywidualna
by aby uzupe nieniem samokszta ceniowych wysi ków zbiorowych.

Trudno dzi  stwierdzi , ile zagadnie  podj to z inicjatywy harcerzy-
o nierzy, jaki by  dobór tematów. Samo sformu owanie pewnych koncepcji

samokszta cenia stanowi kolejne wiadectwo udzia u ZHP w pracy kulturalnej na
wschodnich drogach wychod stwa.
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Zako czenie

Powszechnie wiadomo, jak donios  rol  w rozwoju kultury odgrywa
d ugotrwa o  pewnych instytucji, stopniowe wzbogacanie ich dorobku,
kszta towanie si  zwi zanych z nimi tradycji.

Wspomnian  ci g o  wielokrotnie niszczy y w yciu narodu polskiego
ró ne akty przemocy, podejmowane przez zaborców w XVIII i XIX w. oraz
przez totalitarnych agresorów w wieku XX. wiadcz  o tym równie  dzieje
harcerstwa. Cz onkowie Zwi zku Harcerstwa Polskiego w okresie drugiej wojny
wiatowej byli obiektem szczególnie okrutnych represji ze strony obu okupantów

– niemieckich i sowieckich. Zag ada cz ci lwowskich „Argonautów” stanowi
charakterystyczny przyk ad tego zjawiska. Agresja sowiecka zniszczy a zarazem
– wydawa o si , e na zawsze – dzia alno  „Skauta”, najstarszego czasopisma
harcerskiego w Polsce.

Na tym wi ksze uznanie zas uguj  ludzie, którzy wbrew kataklizmowi
wojny, wbrew zbrodniom obu okupantów wskrzesili „Skauta” tysi ce
kilometrów od Lwowa, od ojczyzny. Uczynili to w obcym, wr cz egzotycznym
dla nich rodowisku, w trudnym po o eniu politycznym i materialnym. Stanowili
inn  ekip  ni  przedwojenni „Argonauci”, jednak wydawany na wychod stwie
„Skaut” pe ni  równie wa n  rol  w yciu harcerskiej organizacji. Przywrócono
tym samym pewn  ci g o  kulturaln  w dzia alno ci ówczesnej m odzie y.

Odrodzone czasopismo mia o zarazem ogromny zasi g
rozpowszechniania, rzadko spotykany w dziejach prasy polskiej. Dociera o do
o rodków wychod czych w kilkunastu krajach, po o onych w czterech cz ciach
wiata. Integrowa o ogniwa ZHP, które oddziela  od siebie dystans setek i tysi cy

kilometrów ró nych l dów i mórz.
W drugiej po owie 1946 r. powy sza dzia alno  dobiega a ko ca.

Wygna cy polscy w wi kszo ci opu cili ju  Palestyn , bu szuka  schronienia w
s siednim Libanie, a tak e w krajach Europy zachodniej lub po o onych na
innych kontynentach. Niektórzy zdecydowali si  na powrót do Polski rz dzonej
przez komunistów. W ci gu 1947 r. nast pi a te  ostateczna demobilizacja i
przeniesienie do Wielkiej Brytanii polskich Jednostek Wojska na Wschodzie,
stanowi cych do niedawna swoiste zaplecze 2 Korpusu. Ko czy  si  zatem
kolejny rozdzia  w dziejach wojennego wychod stwa.

W tych okoliczno ciach tekst Od Redakcji, zamieszczony na amach
„Skauta” u schy ku 1946 r., mia  charakter po egnalny, chocia  nie
zapowiedziano w nim oficjalnie zamkni cia pisma. Tekst ten zas uguje na
przytoczenie: „Numerem 11-12 »Skauta« ko czymy rok 1946. Wszystkim
w adzom harcerskim oraz osobom, które okaza y pomoc w naszej pracy,
sk adamy na tej drodze serdeczne podzi kowanie. Harcerkom, harcerzom – od
starszyzny a  do zuchów – oraz ich rodzinom, sk adamy jak najlepsze yczenia
wi teczne i noworoczne. Czynimy to z g bok  wiar , e ludzko  ca a, a wraz z
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ni  i Polacy – doczekaj  si  »weso ej nowiny«. Wierzymy w triumf:
Sprawiedliwo ci, Prawdy, Mi o ci i Pokoju! Komitet Redakcyjny”42.

Niestety, yczenia Redakcji w ówczesnej sytuacji historycznej nie mog y
si  spe ni . Na zwyci stwo Sprawiedliwo ci i Prawdy trzeba by o czeka  w ci gu
wielu dziesi cioleci, a droga do wolnej i niepodleg ej Polski okaza a si  bardzo
trudna i d uga, znacznie d u sza, ni  to wydawa o si  wielu Polakom w kraju i na
obczy nie nazajutrz po drugiej wojnie wiatowej.

42  Od Redakcji, „Skaut” 1946, nr 11-12, listopad-grudzie , s. 298.



Jerzy A. Radomski

O NIERZE 2. KORPUSU POLSKIEGO NA STUDIACH
WE W OSZECH W LATACH 1945-1951*

Prezentacj  podj tego tematu pozwol  sobie zacz  od przypomnienia
niemijaj cych si  z prawd  s ów hrabiny Karoliny Lanckoro skiej: „/…/ trudno
by oby odnale  w historii armi , która od pierwszej chwili swego istnienia, a
potem w czasie przemarszu przez pó  wiata wreszcie w samej akcji bojowej,
organizowa aby i prowadzi a równolegle drug  akcj , o zupe nie innej naturze,
mianowicie akcj  o wiatow . Armia polska, która powsta a w Rosji Sowieckiej
w roku 1941 od powstania organizowa a szkolnictwo od poziomu
przedszkolnego do redniego, w cznie z egzaminami maturalnymi dla ludno ci
cywilnej, któr  uwolni a z barbarzy skiej niewoli i wioz a ze sob  przez Persj  i
Bliski Wschód a  do W och. Dowódca tej armii, która we W oszech przybra a
nazw  Drugiego Korpusu, gen. W adys aw Anders, od samego pocz tku otacza
akcj  o wiatow  bardzo intensywn  i wszechstronn  opiek ”1.

Przypomnijmy w skrócie historyczny kontekst omawianej problematyki.
Konferencja w Ja cie i jej ostateczne postanowienia oddaj ce Europ  rodkowo-
wschodni , wraz z Polsk , pod wp ywy ZSRR spowodowa y, e przysz o
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie po zako czeniu drugiej wojny wiatowej
sta a si  bardzo niejasna. Gros o nierzy tych si  zbrojnych by o negatywnie
nastawionych do nowych, narzuconych narodowi si  przez Moskw , w adz
warszawskich2.

*  Tekst odczytu wyg oszonego w dniu 22 listopada 2011 r. w Stacji Naukowej Polskiej Akademii
Nauk w Rzymie.

1  K. Lanckoro ska, O powstaniu i organizacji studiów wy szych dla o nierzy Drugiego Korpusu,
„Zeszyty Historyczne”, Pary  1990, z.92, s. 67.

2  J. K. Zawodny, Prezydent Roosvelt w Ja cie: profil politycznej arogancji, „Zeszyty Historyczne”
1985, z. 74, s. 30-39; O postanowieniach w Ja cie zob. : W. Rojek, Dwa „Ja ta skie” raporty
ambasadora Kajetana Morawskiego, „Zeszyty Historyczne” 1996, z. 117, s. 81-89; J. A.
Radomski, Polskie Si y Zbrojne i instytucje wojskowe Rz du RP na obczy nie po zako czeniu
II wojny wiatowej, w: Naczelni Wodzowie i wy si dowódcy Polskich Si  zbrojnych na Zachodzie,
Warszawa 1995, s. 195; O stanowisku polskiego rz du na emigracji: T. Arciszewski, Nieznane
exposé premiera… na posiedzeniu Rady Narodowej w Londynie w dniu 15 I 1945 r., poda  do
druku Adam Cio kosz, „Zeszyty Historyczne” 1962, z.1, s. 9-25, oraz Odezwa Rady Jedno ci
Narodowej do Narodów Zjednoczonych na r ce przedstawicieli zgromadzonych w San
Francisco, w: Ostatnie dokumenty Polski Podziemnej, opr. A. Cio kosz, „Zeszyty Historyczne”
1965, z. 8, s. 168-180.
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Z o ona sytuacja mi dzynarodowa komplikowa a przysz e losy o nierzy
polskich na Zachodzie. Decyduj cych decyzji oczekiwano od w adz brytyjskich.
W dniu 27 lutego 1945 r. w Izbie Gmin odby a si  debata po wi cona decyzjom
konferencji ja ta skiej, podczas której przede wszystkim dyskutowano o sprawie
polskiej. Premier Winston Churchill przypomnia  istotn  rol , jak  odgrywa y
Polskie Si y Zbrojne na Zachodzie i wyrazi  nadziej , e „ o nierzom polskim,
którzy tak walecznie bili si  pod dowództwem brytyjskim, b dzie zaofiarowane
obywatelstwo i prawo osiedlenia si  w imperium brytyjskim, je li takie b dzie
ich yczenie” 3. Doda  te , e podczas spotkania z gen. Andersem wyra nie
okre li  obowi zek swego rz du polegaj cy na zabezpieczeniu przysz o ci
polskim o nierzom, którzy nie zechc  wróci  do kraju. Ich zadaniem b dzie
udzia  w okupacji Niemiec w strefie brytyjskiej. W stanowisku brytyjskiego
premiera odnale  jednak mo na brak konsekwencji w d eniu do korzystnych
rozwi za  dla sprawy polskiej. Podczas spotkania z gen. Andersem w Londynie
21 lutego 1945 r., w obecno ci min. Alexandra Cadogana, Churchill w sposób
niemal brutalny „przedstawia  swój punkt widzenia, atakuj c stron  polsk  za
brak odpowiedniego, jego zdaniem, wysi ku w próbie uzyskania porozumienia ze
stron  sowieck ”4. Jednak w dniu 5 marca zakomunikowa  Anthony’emu
Edenowi, brytyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych, e powzi  „mocny
zamiar zrobienia wszystkiego co mo liwe na rzecz Polski, która b dzie mog a
swobodnie si  rz dzi  i do której polscy o nierze na naszej s u bie ch tnie
wróc . Ale je li to si  nie uda, atwo znajdzie si  miejsce dla tak dzielnych i
po ytecznych ludzi w Imperium Brytyjskim”5.

W dniu 10 marca 1945 r. jako pe ni cy obowi zki Naczelnego Wodza
gen. W. Anders zaakceptowa  plan rozmieszenia w przysz o ci o nierzy
polskich w przewidywanej brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. Do
dowódców podleg ych mu jednostek wojskowych przes a  streszczenie
postulatów jakie przekaza  w adzom brytyjskim odno nie przysz o ci zo nierzy
Polskich Si  Zbrojnych, a mianowicie:

dalsza walka do ko ca przeciw Niemcom u boku aliantów, a po
wojnie powrót do Polski, ale tylko wolnej i niepodleg ej;
musi by  zapewniony rozwój Si  Zbrojnych;
musi by  zapewniona opiek  nad Polakami na terenie Niemiec;

3  M. K. Kami ski, Polska i Czechos owacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
1945-1948, Warszawa 1991, s. 34-35, K. Sword, Ich przysz o  nie b dzie pomy lna. Stanowisko
w adz brytyjskich w sprawie „opornych” w PSZ na Zachodzie 1946-1949, „Dzieje Najnowsze”
1991,  nr  2,  s.  30;  H.  widerska, Co mamy zrobi  z Andersem?. Gen. Anders w Public Record
Office, „Zeszyty Historyczne” 1991, z. 98, s. 10; por. W. Anders, Bez ostatniego rozdzia u.
Wspomnienia z lat 1939-1946, Londyn 1959, s. 320.

4  E. Lubomirski, Kartki z mego ycia, Londyn 1998, s. 153-155.
5  H. widerska, Co mamy zrobi …, s. 10-11; L. Zyblikiewicz, Polityka Stanów Zjednoczonych

i Wielkiej Brytanii wobec Polski 1944-1984, Warszawa 1984, s. 250.
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Gdyby po zawarciu pokoju Polska nie by a woln , o nierze i ich
rodziny, którzy nie powróc  do kraju, musz  mie  zapewnion  byt i
prac  w warunkach emigracyjnych.

Powy sze postulaty by y wynikiem rozmów prowadzonych w dniach 24
stycznia i 22 lutego 1945 r. przez gen. Andersa z Szefem Sztabu Imperialnego,
marsza kiem Alanem Alanbrookem. W czasie pierwszej rozmowy gen. Anders
postulowa  o po czenie rozproszonych polskich jednostek, co potwierdzi  w
trakcie drugiego spotkania6. Nie uzyska  jednak zrozumienia i akceptacji strony
brytyjskiej7, która obawia a si , e skupione w Niemczech polskie oddzia y
wojskowe stanowi yby powa n  si  militarn , posiadaj c  nowoczesne
wyposa enie, mog yby d y  do konfliktu zbrojnego z armi  sowieck ,
koordynuj c swoje poczynania z pozosta o ci  si  zbrojnych polskiego pa stwa
podziemnego, co doprowadzi oby do wojny mocarstw zachodnich ze wschodnim
sojusznikiem8.

W dniu 2 maja 1945 r. nast pi  upadek Berlina, a 8 maja bezwarunkowa
kapitulacja Niemiec. W chwili zako czenia drugiej wojny wiatowej polskie
jednostki podleg e rz dowi polskiemu na uchod stwie w Londynie stacjonowa y
na Wyspach Brytyjskich, w Niemczech, we W oszech oraz na Bliskim
Wschodzie.

Na terenie Anglii i Szkocji stacjonowa  1. Korpus Polski, licz cy cznie
54 234 o nierzy9. W pó nocnych Niemczech w rejonie Wilhelmshaven
znajdowa a si  1. Dywizja Pancerna, która liczy a 16 tys. o nierzy. Pe ni a ona
s u b  okupacyjn  w Niemczech10.

Na Bliskim Wschodzie oddzia y polskie liczy y 36,5 tys. o nierzy11.
Lotnictwo polskie z kolei wraz z o rodkami szkoleniowymi liczy y 19,4 tys.

6  W. Anders, op. cit. s. 323-325.
7  H. widerska, op. cit. s.11.
8  A. Gella, Pozbycie si  Polskich Si  Zbrojnych przez Rz d Brytyjski 1945-1947, „Znaki Czasu”,

Rzym-Warszawa 1988, nr 9, s. 117.
9  W. Biega ski, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, dzia ania

bojowe, organizacje, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1973, s. 85-86; Z. Wawer, Organizacja
polskich wojsk l dowych w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Warszawa 1992, s.134-136.

10  J. Marowski, ladami g sienic pierwszej dywizji pancerne, Nederland 1946, s. 334-337;
S. Maczek, Od podwody do czo ga. Wspomnienia wojenne 1918-1945, Edynburg 1961, s.235-
238; T. Wysocki, I Polska dywizja Pancerna 1938-1947. Geneza i dzieje. Londyn 1989, s. 202-
226;  J.  Rydel, „Polska okupacja” w pó nocno-zachodnich Niemczech 1945-1948. Nieznany
rozdzia  stosunków polsko-niemieckich, Kraków 2000.

11  W. Biega ski, op. cit. s. 86-87.
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osób12, stan osobowy Polskiej Marynarki Wojennej liczy  prawie 4 tys.
marynarzy13.

Obiektem naszego szczególnego zainteresowania jest oczywi cie
dowodzony przez gen. Andersa 2. Korpus Polski na terytorium W och,
rozmieszczony w rejonie Ankony, Bolonii, Neapolu i Bari i stanowi  cz
alianckich wojsk okupacyjnych. Przypomnijmy, e w jego sk ad wchodzi y
nast puj ce wielkie jednostki:

3. Dywizja Strzelców Karpackich, liczy a ona 16 tys. o nierzy, a jej
dowódc  by  gen. Bryg. Bronis aw Duch,
2. Samodzielna Brygada Pancerna, dowodzona przez pp k. Ziemowita
Grabowskiego, licz ca prawie 4 tys. o nierzy,
5. Kresowa Dywizja Piechoty, której dowódc  by  gen. bryg. Nikodem
Sulik. Liczy a ona niemal 16 tys. o nierzy,
Armijna Grupa Artylerii – dowódca p k dr Ludwik Z bkowski, 8 tys.
o nierzy,

wreszcie pozosta e oddzia y wojskowe licz ce cznie prawie 12 tys.
o nierzy.

Ogó em 2. Korpus liczy  55,8 tys. oficerów, podoficerów
i szeregowców14. Stanowi  zatem nieco ponad ¼ polskich si  zbrojnych
walcz cych na Zachodzie. Liczy y one w dniu 1 maja 1945 r. cznie (czyli
wojska l dowe, marynarka i lotnictwo) 194,5 tys. o nierzy15.

Jednak niemal z dnia na dzie  nast powa  sta y dop yw o nierzy do
szeregów Wojska polskiego. Rekrutowali si  oni g ównie z by ych polskich
je ców wojennych z niemieckich obozów jenieckich (tzw. oflagów i stalagów), z
uwolnionych uczestników powstania warszawskiego. Nast pi  wi c znaczny

12  B. Arct, Z dziejów polskiego lotnictwa na zachodzie w czasie drugiej wojny wiatowej w latach
1944-1945, „Wojskowy Przegl d Historyczny”, Warszawa 1965, nr 4, s. 63-68; A. Liebich, Na
obcej ziemi. Polskie Si y Zbrojne 1939-1945, Londyn 1947, s. 141-143; F. Kalinowski, Lotnictwo
polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Pary  1969, s. 113, 127, 167, 194-195, 208, 244-245,
282-285; W. Król, Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945, Warszawa 1976,
s.77, 98.

13  W. Biega ski, Regularne jednostki…, s. 72,87; W. Wro ski, Poza Krajem – za Ojczyzn .
o nierz polski na frontach zachodnich II wojny wiatowej. Pary  1975, s. 167; A. Liebich, op.

cit. s. 138.
14  W. Biega ski, op. cit. s. 85, tab. nr 2; J. unkiewicz, Naczelne w adze Polskich Si  Zbrojnych na

Obczy nie 1939-1946, „Bellona”, Londyn 1957, z. 3-4, s. 9; Trzecia Dywizja Strzelców
Karpackich 1942-1947, t. 1, Londyn 1978, s.785, T. Towpik-Szejnowska, Rozwi zanie PSZ na
Zachodzie 1945-1949, „Wojskowy Przegl d Historyczny” 1983, nr 2-3, s. 363.

15  F. Skibi ski, Polski Si y Zbrojne na Zachodzie w czasie drugiej wojny wiatowej, „Wojskowy
Przegl d Historyczny” 1963, nr 3-4, s. 327-351; J. A. Radomski, Losy formacji polskich na
Zachodzie po zako czeniu wojny, w: Walki formacji polskich na zachodzie 1939-1945,
Warszawa 1981, s. 718.
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wzrost liczebny Polskich Si  Zbrojnych, 1 lipca 1945 r. wynosi  ju  228 tys.
ludzi16.

Interesuj ce nas tutaj pytanie brzmi, jaka by a sytuacja Polaków i Polonii
w oskiej po zako czeniu dzia a  wojennych. Oblicza si , e Polonia we
W oszech w pierwszym okresie po zako czeniu wojny liczy a oko o tysi ca
osób. Byli to Polacy zamieszkali od lat przedwojennych, najcz ciej Polki
zam ne z W ochami, duchowni i pewna grupa by ych wojskowych. Obecno
o nierzy 2. Korpusu Polskiego we W oszech w okresie powojennym wp yn a

na uaktywnienie si  Polaków zamieszka ych na sta e we W oszech. Powsta y
polskie teatry, organizowano koncerty, wystawy malarstwa i rze by. Ukazywa a
si  prasa, w liczbie oko o 80 tytu ów, w ród nich m.in. „Orze  Bia y”, „Dziennik
o nierza”, „Parada”, „Ochotniczka”, „Goniec Karpacki”, „Na szlaku Kresowej”,

„Dziennik o nierza Armii Polskiej na Wschodzie”. Duszpasterstwo 2. Korpusu
wydawa o pisma dla o nierzy ró nych wyzna . Dla katolików ojciec Józef
Maria Boche ski redagowa  pismo „W imi  Bo e” z dodatkiem po ukrai sku dla
greko-katolików; „Nasz g os” redagowa  dla o nierzy pochodzenia ydowskiego
naczelny rabin mjr Rybner; „Pose  Ewangelicki” dla ewangelików – bp. Fierla;
dla prawos awnych wydawany by  „Polski o nierz Prawos awny”, a dla
Tatarów – „G os z Minaretu”17.

Ruch wydawniczy pocz tkowo opiera  si  na dzia alno ci Oddzia u
Kultury i Prasy 2. Korpusu, którego szefem by  p k Micha  Protasewicz18.
Ukaza o si  oko o stu pozycji ksi kowych tak wybitnych pisarzy, jak Józef
Czapski, Gustaw Herling-Grudzi ski, Zofia Kossak-Szczucka, Juliusz
Mieroszewski, Herminia Naglerowa, Zygmunt Nowakowski, Beata Oberty ska,
Marek wi cicki, Melchior Wa kowicz, Kazimierz Wierzy ski. Ponadto ukaza o
si  we W oszech oko o 90 tomów opublikowanych przez wydawnictwa
prywatne, takie jak np. Polski Dom Wydawniczy, Polska YMCA, Oficyna
Tyszkiewicza we Florencji19.

16  B. Wro ski, Wysi ek mobilizacyjno-organizacyjny Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie
w drugiej wojnie wiatowej, w: Wysi ek zbrojny w II wojnie wiatowej, Londyn 1988, Prace
Kongresu Kultury Polskiej, t. IV, s. 86-88.

17  S. Piekarski, Kpt. Józef Bzowski twórca teatru o nierskiego, Warszawa 2001, s. 77-81;
A. Bobi ska, Pomocnicza Wojskowa S u ba Kobiet 2. Korpusu 1941-1945, Warszawa 1999,
s. 296-300; K. Paradowska, Polonia w oska, w: Polonia w Europie, Pozna  1992, s. 632-633;
M. Danilewicz-Zieli ska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Pary  1978, s.113-114;
J. Korzeniowski, Polacy we W oszech. Zarys historii duszpasterstwa organizacji i prasy, „Studia
Polonijne”, Lublin 2000, t.21, s. 130, przyp. 29.

18  Z. S. Siemaszko, Pu kownik Protasewicz szef Oddzia u VI Sztabu Naczelnego Wodza,
„Wojskowy Przegl d Historyczny” 1991, nr 1, s. 67-80.

19  St. Pazyra, Z dziejów ksi ki polskiej w czasie drugiej wojny wiatowej, Warszawa 1970, s. 336-
339; M. Danilewicz-Zieli ska, op. cit., s. 115-121; A. K ossowski, Na obczy nie. Ludzie polskiej
ksi ki, Wroc aw 1984, s. 286-298; K. Dybczak, Panorama literatury na obczy nie, Kraków
1990, s. 124-130.
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Wydarzeniem dla literatury polskiej by o powstanie wiosn  1945 r.
Instytutu Literackiego, za o onego przez Jerzego Giedroycia. W latach 1946-
1947 Instytut wyda  28 ksi ek drukowanych we W oszech, a w lipcu 1947 r.
ukaza  si  pierwszy numer miesi cznika „Kultura”.

 Instytut powsta  dzi ki pomocy 2. Korpusu oraz po yczce z Funduszu
Spo ecznego o nierzy. Do grona wymienionych pisarzy, którzy dzi ki
Instytutowi mogli publikowa  nale y zaliczy : Jana Bielatowicza, Adolfa
Boche skiego, Tadeusza Felsztyna, Ferdynanda Goetela, Artura Koestlera,
Boles awa Mici skiego, Sergiusza Piaseckiego, Jerzego Stempowskiego
i Wies awa Wohnouta20.

Zadbano te  o dokszta canie o nierzy 2. Korpusu. Rozkazem gen.
Andersa z 21 wrze nia 1944 r. zreorganizowano S u b  O wiaty Korpusu. Szef
Wydzia u O wiaty, prof. Jerzy Aleksandrowicz zarz dzi  systematyczne
dokszta canie o nierzy prowadzone poza lini  frontu, a w przypadku o nierzy
oddzia ów liniowych, w trakcie przerw w akcjach bojowych. Stworzono
mo liwo  zdobycia i pog bienia wiedzy na poziomie podstawowym,
zawodowym, a nawet rednim. Organizowano szkolenia o profilu
rzemie lniczym, tak e kursy j zyków obcych. Zak adano biblioteki i wietlice,
prowadzono szeroko zakrojon  akcj  wyk adow  i odczytow . Od stycznia 1944
r. do maja 1945 r. kursy nauki pisania i czytania dla analfabetów uko czy o
1 305 o nierzy. Egzaminy odbywa y si  niekiedy w trakcie dzia a  wojennych
np. w marcu i kwietniu 1944 r. w czasie kursu gimnazjalnego 3. DSK. Z powodu
dzia a  wojennych nie organizowano egzaminów centralnych, lecz pa stwowa
komisja doje d a a do poszczególnych oddzia ów walcz cych21.

W 1945 r. zosta y zorganizowane kursy gimnazjalne w Bagno di
Romagno, a maturalne w Alessano, w Mattino i w Porto San Giorgio, z których
skorzysta o cznie blisko 1,2 tys. o nierzy; ok. 800 o nierzy wzi o udzia
w kursach rzemie lniczych22.

Po zako czeniu dzia a  wojennych nast pi  rozwój szkolnictwa stopnia
podstawowego i redniego. Oprócz wspomnianych, gimnazja i licea

20  F. Goetel, Czasy wojny, Gda sk 1990, s. 186-190; I. Chru liska, By a raz Kultura… Rozmowy
z Zofi  Hertz, Warszawa 1994, s. 44-48; J. Giedroyc, Autobiografia na cztery r ce, opr. i pos . K.
Pomian, Warszawa 1999, s. 131-141; A. S. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”, Wroc aw 2000, s.
70-81; J. Pomian, W kr gu Giedroycia, Warszawa 2000, s. 25; M. Ptasi ska, Rzymskie lata
Instytutu Literackiego, „Zeszyty Historyczne” 2001, z. 137, s. 7-23.

21  J. W., 84 matury w „Karpackiej”, „Goniec Karpacki”, Londyn 1945, nr 22, s. 4-6; K. Jaworska,
O rodki akademickie Drugiego Korpusu na terenie W och, „Zeszyty Historyczne” 1990, z. 92, s.
76; Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich, t. 2 1942-1987, Londyn 1991, s. 36-40; M.
Kuczy ski, Szko a Karpacka 1943-1948, Londyn 1992; B. Znowski, Gimnazjum i Liceum
3 DSK, „Goniec Karpacki” 1992, nr 319, s. 107-109; M. Kuczy ski, Za wolno  wasz .
Opowie  z czasów wojny i potem, Londyn 1997, s. 117-128.

22  K. Jaworska, op. cit., s. 76; B. J. Kukie ka, ycie kre lone histori . Drogi wojenne o nierza
Rzeczypospolitej, Pruszków 1998, s. 260-261.
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ogólnokszta c ce zorganizowano w takich miejscowo ciach, jak: Trani,
Amandola, Modena, Rzym, Sarnano. Liceum kupieckie i gimnazjum handlowe
powsta o w Casarano; liceum i gimnazjum techniczno-mechaniczne w Fermo;
gimnazjum techniczno-mechaniczne w Altamura; gimnazjum rolnicze w Garufa;
techniczna szko a rolnicza w Lecce; Junacka Szko a Mechaniczna w
miejscowo ci Barletta. Poza tym powsta o 12 szkó  powszechnych. W sumie w
szko ach rednich wszystkich typów uczy o si  oko o pi ciu tysi cy osób, a w
szko ach podstawowych dalszych kilka tysi cy23.

Powsta  równie  projekt stworzenia o rodków akademickich dla tych
o nierzy 2. Korpusu, którzy z powodu wybuchu wojny przerwali studia w

Polsce lub którzy zako czyli matur  swoj  dotychczasow  edukacj . Na
polecenia gen. Andersa z wrze nia 1945 r. uruchomieniem i organizowaniem
studiów dla polskich o nierzy 2. Korpusu we W oszech zaj a si  Karolina
Lanckoro ska24. Problem ten omówiono z dowództwem brytyjskim, polskimi
prze o onymi oraz w adzami w oskimi. Po uzyskaniu ich zgody gen. Andersa
wyda  rozkaz wyznaczaj c ekipy administracyjno-gospodarcze dla powstaj cych
o rodków akademickich o nierzy 2. Korpusu. Jak wiadomo, o rodki takie
powsta y w Rzymie, Bolonii, Mediolanie, Turynie i Florencji25.

Wydzia  O wiatowy 2. Korpusu powo a  Komisj  Weryfikacyjn , która
ustala a list  kandydatów na studia wy sze26. Rozkazem dowódcy Korpusu z
dnia 9 lutego 1946 r. na wy sze studia zosta o skierowanych 1 280 o nierzy, w
tym 506 oficerów, 669 podchor ych i szeregowych oraz 105 ochotniczek
PWSK (Pomocnicza Wojskowa S u ba Kobiet)27.

Kierunki uruchomionych studiów oraz liczb  osób studiuj cych obrazuje
poni sza tabela28.

23  K. Bara ski, W trzy strony wiata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju podczas drugiej
wojny wiatowej, Londyn 1991, s. 71-74; Inne dane poda a K. Jaworska, op. cit., s. 77; por. M.
Kuczy ski, Za wolno  wasz …, s. 155; A. Bobi ska, op. cit., s. 293; K. G uchowski, ladami
pradziadów, Londyn 2001, s. 306-328.

24  K. Lanckoro ska, O powstaniu i organizacji…, s. 68-73; K.Jaworska, op. cit., s. 89; A.
Bobi ska, op. cit., s. 292-292; Z. Gaczo -Koz owska, Lanckoro ska Karolina (1898-2002)
„Karla”, w: Sylwetki Kobiet- o nierzy. S u ba Polek na frontach II wojny wiatowej, red. K.
Kabzi ska, Toru  2003, s.204.

25 Polscy studenci- o nierze we W oszech 1945-1947, opr. R. Lewicki, Londyn 1996, s. 16.
26  A. S. Tomaszewski, W asn  cie k  przez ycie. /Fragmenty wspomnie  1913-1970/, Kraków

1978, s. 211.
27 Polscy studenci- o nierze…, s.  17,  88,  189;  K.  Jaworska,  op.  cit.,  s.  77-79;  E.  M.  Car, Kobiety

w szeregach Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie 1940-1948, Londyn-Warszawa 1995, s. 70-71;
A. Bobi ska, op. cit., s. 290-292.

28  K. Jaworska, op. cit., s. 78-79.
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Tab. nr 1.
Odkomenderowano do Rzymu:
na wydzia y ogó em: oficerów szeregowych ochotniczek

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata
Prawniczy 90 5 35 15 30 4 1
Humanistyczny 55 5 8 10 18 8 6
Mat. przyrod. 48 3 16 10 10 6 3
Ekon. Hand. 179 29 55 50 35 7 3
In ynierii 44 - 29 - 14 - 1
Miernictwa 5 - 3 - 2 - -
Górniczy 4 1 - - 3 - -
Architektury 60 21 12 16 6 2 3
Medyczny 2 - - - - 1 1
Szt. Pi kne 51 2 11 15 20 - 3
Muz. i piew 15 - 3 1 10 - 1

Odkomenderowano do Bolonii:
na wydzia y ogó em: oficerów szeregowych ochotniczek

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata
Medyczny 222 27 34 76 57 32 11
Weterynarii 32 1 18 3 9 - 1
Farmacji 31 - 3 7 5 12 4
Stomatologii 8 1 2 2 - 1 2
Rolny 18 3 7 2 4 - 2
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Odkomenderowano do Turynu (Politechnika):
na wydzia y ogó em: oficerów szeregowych ochotniczek

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata
Na I rok st.* 226 110 - 156 - - -
Mechaniczny 67 - 30 - 37 - -
Górniczy 9 - - 9 - - -
Hutniczy 2 - 1 - 1 - -
* Pierwsze dwa lata na Politechnice Tury skiej by y wspólne dla wszystkich
wydzia ów.

Odkomenderowano do Mediolanu (Politechnika):
na wydzia y ogó em: oficerów szeregowych ochotniczek

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata

na
I rok

na
wy sze

lata
Elektrotechn.** 35 - 15 - 20 - -
Chemii tech. 24 - 11 - 13 - -
** Sprawozdanie Wydz. O wiaty uj to tylko wydz. elektrotechniczny, ale
wi cej studentów by o na mechanice

Odkomenderowano do Florencji:
na wydzia y ogó em: oficerów szeregowych ochotniczek

na
I rok

na
wy
sze
lata

na
I rok

na
wy
sze
lata

na
I rok

na
wy
sze
lata

Le ny 8 1 4 2 1 - -

Jednocze nie 2. Korpus Polski opiekowa  si  polskim o rodkiem
akademickim w Innsbrucku w Austrii, licz cym 151 studentów oraz o nierzami,
którzy pocz wszy od 1943 r. podj li studia na dwóch uniwersytetach w Bejrucie,
ameryka skim i francuskim. W tym pierwszym studiowa o w 1946 r. 38
studentów, w tej liczbie 35 kobiet, a na drugim, czyli uniwersytecie francuskim
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58 studentów (24 kobiety). Poza tym korzystali z pomocy 2. Korpusu studenci
Polacy, nieb d cymi o nierzami, którzy studiowali w Rzymie. By o ich
w 1946 r. 139 osób29.

o nierze-studentów przyjmowano na uczelnie we W oszech na
podstawie wiadectw maturalnych lub za wiadcze  zast pczych. Opierano si  te
na opinii komisji egzaminacyjnej polsko-w oskiej. By y te  przypadki
organizowania kursów maturalnych dla o nierzy, np. na politechnice
w Turynie30.

Studenci polscy, byli o nierze mieli zapewnione ze strony 2. Korpusu
zakwaterowanie, wy ywienie i opiek  naukow . Oficerowie op acali z w asnych
poborów czesne uniwersyteckie i materia y potrzebne do nauki, natomiast
w przypadku podoficerów i szeregowych nauk  op acano z funduszu 2. Korpusu
ze sk adek oficerów. Rozkazem dowódcy Korpusu wyznaczono opiekunów
naukowych o rodków akademickich. G ównym opiekunem studentów zosta  kpt.
Henryk Paszkiewicz, w yciu cywilnym historyk posiadaj cy tytu  profesora.
Jego zast pc  zosta a prof. Karolina Lanckoro ska, historyk sztuki. By a ona
jednocze nie opiekunk  studentów kierunków humanistycznych. Na wydziale
ekonomii i prawa funkcj  opiekuna pe ni  por. Edward Szczepanik, za  na
wydziale farmaceutycznym uniwersytetu w Bolonii por. dr Witold Saski.
Opiekunem polskich studentów na Akademii Sztuk Pi knych by  rotmistrz
Micha  Siemiradzki.

 Na studia techniczne do Turynu i Mediolanu skierowano 325 studentów.
Komendantem o rodka w Turynie by  mjr Weber, natomiast w Mediolanie kpt.
Romanowski. Na wydziale le nym we Florencji podj o studia o miu o nierzy.
Na uniwersytecie w Bolonii studiowano medycyn , farmacj , stomatologi ,
weterynari  oraz rolnictwo. Podj o tam cznie studia 426 osób, którymi
opiekowali si  kpt. F. Ignaciuk oraz mjr ozi ski komendantem m skiego
o rodka akademickiego. ona majora ozi skiego by a komendantk  o rodka
e skiego.

Zadanie opiekunów naukowych polega o na utrzymaniu kontaktów
z w oskimi w adzami uniwersyteckimi, prowadzenie dodatkowych wyk adów,
udzielania porad, organizowanie kó  naukowych, bibliotek, zakup pomocniczych
materia ów dydaktycznych. Natomiast sprawami zaopatrzenia, kwaterunkiem,
wy ywieniem, opiek  lekarsk  zajmowali si  komendanci poszczególnych
o rodków. Inspektorem polskich o rodków akademickich by  pp k Perucki31.

29  Ibidem, s. 80.
30  Ibidem.
31 Polscy studenci- o nierze…, s. 18-19; K. Jaworska, op. cit., s. 80-83; W. Saski, Przez wiele

mostów. Prze ycia absolwenta farmacji Stefana Batorego w Wilnie – od pracy w kraju, przez
sowieckie agry, Armi  Andersa, pobyt w Anglii i we W oszech do profesury w USA, Warszawa
1992, s. 122-123.
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W przedstawionym powy ej rozwoju kszta cenia akademickiego by ych
o nierzy mia y jednak wkrótce zaj  powa ne zmiany. By y one rezultatem

decyzji w adz brytyjskich o przeniesieniu o nierzy z W och do Wielkiej. Od
sierpnia 1946 r. nast pi a stopniowa demobilizacja 2. Korpusu oraz opuszczenie
W och przez polskich o nierzy.

W dniu 31 pa dziernika 1946 r. odjecha y z W och do Wielkiej Brytanii
ostatnie transporty o nierzy 2. Korpusu, a wraz z nimi wi kszo  osób
studiuj cych. Wed ug ambasadora rz du RP na uchod stwie przy Stolicy
Apostolskiej K. Papeé w marcu 1947 r. we W oszech studiowa o ju  tylko oko o
180 by ych o nierzy, a opiek  nad nimi przej a Ambasada RP przy Watykanie i
Komitet Spo eczny Opieki nad Uchod cami32.

Wyje d aj c z W och gen. Anders przekaza  rodki finansowe na pomoc
pozostaj cym we W oszech polskim studentom. W 1947 r. pieni dze te zosta y
przekazane z kolei przez prof. Paszkiewicza ambasadorowi Papeé, który ju
wcze niej przej  opiek  nad polskimi studentami. Kuratorem Zwi zku
Studentów Polskich we W oszech by  ojciec prof. Terezjusz Zieli ski, karmelita
bosy. W roku akademickim 1947/1948 oko o 130 studentów otrzymywa o
stypendia z Ambasady RP. Spo ród nich 39 uko czy o studia. W 1949 r. liczba
stypendystów zmniejszy a si  do 90 osób, z tej liczby 36 studiowa o w Rzymie,
34 w Bolonii, a 20 w Turynie. W roku 1950 uko czy o studia 23 studentów,
a rok pó niej – 35 osób. Spo ród 1 280 o nierzy, którzy w 1946 r. studiowali we
W oszech, oko o dziewi ciuset wyjecha o do Wielkiej Brytanii wraz z 2.
Korpusem, wielu wyemigrowa o w pó niejszych latach do innych krajów, pewna
liczba zdecydowa a si  na powrót do Polski. We W oszech na sta e pozosta o
dziewi ciu o nierzy studiuj cych w Turynie i kilkunastu, którzy studiowali w
Bolonii, Mediolanie i Rzymie.

 Po ewakuacji 2. Korpusu, we W oszech zamieszka o na sta e wraz
z rodzinami oko o pi ciuset by ych polskich o nierzy. Pomoc niós  im
wspomniany ju  Komitet Spo eczny opieki nad Uchod cami. Wspó dzia a  on
z Papiesk  Komisj  Pomocy33.

W tym kontek cie odr bnym, ale godnym wspomnienia zagadnieniem
jest organizowania domów wypoczynkowych dla o nierzy i ochotniczek PWSK,
o czym stanowi o zarz dzenie dowództwa 2. Korpusu z 26 sierpnia 1944 r.
Pierwszy dom wypoczynkowy PWSK zosta  za o ony przez YMCA w Porto San
Giorgio. Nast pne powsta y w Rzymie, w Bellagio nad jeziorem Como (30
czerwca 1945 r.) i w Wenecji (23 lipca 1945 r.) oraz w miastach, gdzie

32  K. Jaworska, op. cit., s. 84-85; Polscy studenci- o nierze…, s. 51-60; K. Asipowicz, W ochy,
w: Akcja niepodleg o ciowa na terenie mi dzynarodowym 1945-1990, Londyn 1999,
w: Materia y do Dziejów Polskiego Uchod stwa Niepodleg o ciowego 1945-1990, t. 4, s. 509,
515; R. Nir, Szkice z dziejów Polonii, Orchard Lake, Michigan 1990, s. 535-545.

33  K. Jaworska, op. cit., s. 85-89.
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stacjonowa y jednostki 2. Korpusu to jest w Brindisi, Amalfi i w Sorento34.
Utworzony te  zosta  fundusz dla wdów i dzieci po poleg ych o nierzach35.

Szeroko zakrojona, wr cz imponuj ca akcja o wiatowa i kulturalna, jak
prowadzi  2. Korpus pozostawi a w yciu intelektualnym i naukowym
wychod stwa polskiego we W oszech trwa e efekty. By y nimi polskie placówki
naukowe, przede wszystkim w Rzymie. W dniu 10 listopada 1945 r. powsta
w Rzymie Polski Instytut Historyczny. Jego za o ycielami byli prof.
Paszkiewicz, prof. Karolina Lanckoro ska oraz ks. infu at Walerian
Meysztowicz. Instytut wydawa  ród a do historii Polski oraz fundowa  stypendia
dla Polaków. Wcze niej, w 1944 r., powsta a fundacja margrabiny Janiny
Umiastowskiej, która od pocz tku do wspó czesno ci wspomaga nauk  polsk .
Pod koniec lat 50. XX w. powsta  w Rzymie Papieski Instytut Studiów
Ko cielnych, którego zadaniem jest porz dkowanie i opracowanie dotycz cych
Polski ko cielnych zasobów archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych36.

Drugim po Rzymie wa nym skupiskiem Polaków by  Turyn. Byli
o nierze 2. Korpusu, którzy w Turynie uko czyli studia wy sze, za o yli

w 1948 r. Ognisko Polskie oraz Instytut Kultury Polskiej, które prowadzi y
o ywion  dzia alno  kulturalno-o wiatow 37.

W latach 1945-1947 we W oszech zorganizowane zosta y dwie
chor gwie ZHP, jedna harcerek, a druga harcerzy. W roku 1947 istnia a
Chor giew Starszego Harcerstwa38.

W czasie pobytu 2. Korpusu we W oszech aktywnie dzia a o
duszpasterstwo polskie. W trakcie dzia a  wojennych matka generalna sióstr
nazaretanek przydzieli a siostry piel gniarki do opieki nad rannymi i chorymi
o nierzami, inne pracowa y jako kierowniczki kantyn, a tak e w dziale

charytatywnym dla uchod ców. Od 1948 r. siostry pracowa y w biurze
sekretariatu biskupa Józefa Gawliny w Rzymie39.

W 2. Korpusie kapelanami wojskowymi byli zakonnicy ze zgromadze
i zakonów dominikanów, orionistów, pallotynów, paulinów, salezjanów

34  A. Bobi ska, op. cit., s. 296.
35  S. Orzechowski, Historia walk 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Warszawa 1998, s. 194.
36  B. Szczucki, Trzydzie ci lat w s u bie nauki polskiej. Dzia alno  wydawnicza Polskiego

Instytutu Historycznego w Rzymie, „Zeszyty Historyczne” 1976, z. 38, s. 156-162; K.
Paradowska, Polonia w oska…, s. 637-638; K. Asipowicz, op. cit., s. 506-508; I. Korzeniowski,
Polacy we W oszech… s. 131.

37  K. Paradowska, Polonia w oska…, s.  635;  K.  Asipowicz,  op.  cit.,  s.  515-516,  I.  Korzeniowski,
Polacy we W oszech…, s. 13.

38  T. Truchanowicz, Od Brygady Karpackiej do Tangeru. Z dziejów harcerstwa polskiego na
Wschodzie 1940-1948, Kraków 1991, s. 127.

39  M. de Chantal Dylewska, Dzia alno  Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w rodowiskach
polonijnych (1945-1975), „Studia Polonijne” 1979, t. 3, s. 359; J. Bielatowicz, Laur Kapitolu
i wianek ruty. Na polach bitew Drugiego Korpusu, Londyn 1954, s. 143.
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i jezuitów40. Po zako czeniu dzia a  wojennych opiek  duszpastersk  nad
Poloni  w osk  sprawowali kolejno bp J. Gawlina, nast pnie bp W adys aw
Rubin, a po nim bp Szczepan Weso y. Kapelanem SPK by  o. Micha  Kolbuch.
Trzeba podkre li , e przedmiotem specjalnej troski duszpasterskiej we
W oszech by y obozy dla uchod ców Polaków41.

Na zako czenie chcia bym podkre li  pewn  cech  o nierzy jednostek
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie. Nale y przede wszystkim podkre li
wysoki poziom intelektualny oraz wykszta cenia kadry oficerskiej, w której
sk adzie znalaz o si  bardzo wielu znanych przedstawicieli polskiego
przedwojennego ycia intelektualnego i kulturalnego. Wszyscy posiadali co
najmniej wykszta cenie rednie zako czone matur . Wielu mia o za sob
uko czona studia wy sze. W trakcie dzia a  wojennych wielu o nierzy oraz
podoficerów uzupe nia o swoje wykszta cenie, co w porównaniu z innymi
armiami by o zjawiskiem raczej wyj tkowym. Po zako czeniu dzia a
wojennych wy sze studia uko czy o wielu polskich by ych o nierzy, którzy
osiedlili si  na obczy nie.

40  A. F. Studzi ski, Wspomnienia Kapelana Pu ku 4. Pancernego „Skorpion” pod Monte Cassino,
Kraków 1998, s. 201-396; B. Majdak, Dzia alno  Zgromadzenia „Ma e Dzie o Boskiej
Opatrzno ci” (orioni ci) w ród Polonii zagranicznej, w: Dzia alno  m skich zgromadze
zakonnych w ród Polonii, Lublin 1982, s. 133-135; R. Dzwonkowski, Pallotyni polscy w pracy
dla wychod stwa, w: Dzia alno  m skich…, s. 172-173; J. Zbudniewek, Wk ad paulinów dla
Polonii na obczy nie, w: Dzia alno  m skich…, s. 222-226; S. Kosi ski, Polscy salezjanie
w s u bie emigracji 1893-1971, w: Dzia alno  m skich…, s. 321-324.

41  H. Misztal, Duszpasterstwo Polonii w oskiej, „Studia Polonijne” 1976, t. 1, s. 185-187; I.
Korzeniowski, Polacy we W oszech…, s. 127, 130; Polonia zagraniczna 1929-1954. Ksi ga
pami tkowa w 25-lecie istnienia wiatowego Zwi zku Polaków z Zagranicy, Londyn 1955,
s. 108; W. Szetelnicki, Lwowianin na drogach wiata. W adys aw kardyna  Rubin, Roma 1985,
s. 87-98; M. Bardel, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyzn  do rodzinnych stron, Lublin 1994,
s. 117-121.





Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

EMIGRACYJNY „DZIENNIK POLSKI I DZIENNIK O NIERZA”
WOBEC PROBLEMÓW NAUKI NA OBCZY NIE I W POLSCE

(1945-1989)

Cofni cie uznania rz dowi polskiemu na uchod stwie w dniu 5 lipca
1945 r. przez w adze brytyjskie i ameryka skie, pogorszy o warunki polityczne
i materialne prasy wydawanej przez emigracj  niepodleg o ciow . Wiele tytu ów
przesta o wychodzi , kiepsk  przysz o  widziano tak e przed niezwykle
popularnym w ród polskich czytelników „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem
o nierza” (dalej DPiD ). Na szcz cie te przewidywania si  nie spe ni y,

dziennik sta  si  wa nym, wr cz niezast pionym ród em wiedzy o yciu
w Polsce i dzia alno ci uchod stwa oraz o Polonii. Informowa  czytelników
o wielu dziedzinach niezale nie od przekazywanych relacji o bie cych
wydarzeniach politycznych. W artykule autorka skoncentrowa a si  na
problemach nauki w wietle DPiD .

Dziennik yczliwie omawia  i komentowa  dzia alno  The Polish
Researh Centre (Polski O rodek Bada  Naukowych; pó niej zwany Polskim
Towarzystwem Naukowym; dalej: PRC) w Londynie, instytucji za o onej po
wybuchu drugiej wojny wiatowej we wrze niu 1939 r., jako sta ej polskiej
placówki na gruncie brytyjskim, roztaczaj cej opiek  nad nauka polsk  i
uczonymi polskimi w wolnym wiecie1. Po wojnie PRC sta  si  polsko-angielsk
placówk  naukow  spo eczn , na zasadach organizacji instytutu naukowego.
Prowadzi  dzia alno  wydawnicz  – opublikowano w j zyku angielskim studia i
opracowania profesorów: A. ó towskiego, J. A. Teslara, H. Paszkiewicza,
doktorów: J. Pietrkiewicza, J. Rakowskiego, R. Mahra, S. Kudlickiego. Poza tym
PRC stara  si  o miejsca na uniwersytetach brytyjskich dla polskich studentów, o
zni ki w op atach za nauk , organizowa  kursy j zyka angielskiego, po redniczy
w staraniach o prac , prowadzi  bibliotek  (35 tys. ksi ek), zbiera  polonica.
Dziennik zamieszcza  sprawozdania z zebra  omawianej instytucji, publicznych
wyk adów w Instytucie Kultury Polskiej, obj tej opiek  PRC, dzia alno ci

1  M. R., Polski O rodek Bada  Naukowych w Londynie, DPiD  1949, nr 38, s. 3; A. Bregman,
Polski O rodek Naukowy przygotowuje rewelacje historyczne, DPiD  1961, nr 293 [nr 49 TP], s.
5; Z. G., Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, DPiD  1989, nr 17 [nr 3 TP], s. 3.
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naukowej2.  We  wrze niu  1951  r.  w  ramach  PRC  powsta  Instytut  Bada
Zagadnie  Krajowych w Londynie pod kierownictwem prof. T. Grody skiego.
Uznano, e „wobec post puj cej sowietyzacji Polski i zmian we wszystkich
dziedzinach ycia narodowego nak adaj  na Polaków yj cych w wolnym
wiecie obowi zek pilnego studiowania zmian zachodz cych w Kraju”3. Do

zada  Instytutu nale a o: 1) gromadzenie materia ów dotycz cych powojennej
rzeczywisto ci w Polsce; 2) naukowe opracowanie tych materia ów oraz ich
publikacja; 3) wspó praca z organizacjami o pokrewnej dzia alno ci. Instytut by
wspierany przez Rz d RP na uchod stwie w Londynie. Po roku ukaza o si  w
DPiD  sprawozdanie z podejmowanej przez PRC problematyki badawczej,
dzia alno ci wydawniczej placówki4. Informowano o zako czonych kursach i
rozpocz tych nowych cyklach wyk adów5.

Pojawia y si  w dzienniku sta e doniesienia o dzia alno ci naukowej i
wydawniczej Instytutu Józefa Pi sudskiego w Londynie, po wi conej badaniom
najnowszej historii Polski6. Szczególnie uroczy cie obchodzono 50. rocznic
mierci marsza ka Józefa Pi sudskiego w 1986 r.7.

W sprawozdaniu z dzia alno ci za rok 1950 Zjednoczenie Polskie w
Wielkiej Brytanii w ród polskich instytucji naukowych w Wielkiej Brytanii
wymieni o: Polish University College, Szko  Handlu Zagranicznego i
Administracji Portowej, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie (dawna
Rada Naukowa, która zmieni a nazw  27 stycznia 1950 r.), Polish Research

2  Np.: Instytut Kultury Polskiej, DPiD  1948, nr 1, s. 3; Wznowienie wyk adów w Instytucie
Kultury Polskiej, DPiD  1948, nr 235, s. 3; Otwarcie Instytutu Kultury Polskiej, DPiD  1948, nr
8, s. 3; Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, DPiD  1950, nr 239, s. 3; Wyk ady w
Instytucie Kultury prowadzonym przez Micha a Pawlikowskiego, DPiD  1950, nr 250, s. 3; M.
R., Polski Instytut Bada  w Londynie prowadzi systematyczn  dzia alno  naukow , DPiD
1950, nr 270, s. 3.

3 Instytut Bada  Zagadnie  Krajowych w Londynie, DPiD  1951, nr 227, s. 3.
4  St. M., Bilans pierwszego roku dzia ania Instytutu Badania Zagadnie  Krajowych, DPiD  1952,

nr 261, s. 3.
5 SNPN – O rodek Studiów Spraw Krajowych, DPiD  1956, nr 193, s. 3; Studium Spraw Polskich

– doroczne walne zebranie w POSK, DPiD  1982, nr 186 [nr 32 TP], s. 12.
6 Instytut J. Pi sudskiego w Londynie, DPiD  1949, nr 73, s. 3; Instytut J. Pi sudskiego w

Londynie, DPiD  1982, nr 162 [nr 28 TP], s. 7; B. M karska-Koz owska, Dzia alno  Instytutu
Józefa Pi sudskiego, DPiD  1986, nr 185, s. 3; B. M karska-Koz owska, Z dzia alno ci Instytutu
J. Pi sudskiego w Londynie, DPiD  1989, nr 310, s. 2.

7  B. M karska-Koz owska, Dzia alno  Instytutu Józefa Pi sudskiego, DPiD  1986, nr 185, s. 3.
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Centre, Instytut Historycznym im. gen. W. Sikorskiego8 (przekszta cony w 1965
r. na Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego9), Spo eczno
Akademick  Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, Polskie Towarzystwo
Historyczne (posiadaj ce sekcje: Literatury i Sztuki, Muzealn  oraz
Socjologiczn )10, Towarzystwo Przyrodnicze im. Miko aja Kopernika, Polski
Instytut Naukowy11.

W pa dzierniku 1951 r. obchodzono dziesi ciolecie Szko y Handlu
Zagranicznego i Administracji Portowej w Londynie, której specjalno ci  by
handel i transport morski12. Od 1947 r. Komitet dla Spraw O wiaty Polaków w
Wielkiej Brytanii przyznawa  na ka dy kurs rocznie ponad sto stypendiów.
Program szko y urealnia  po jej uko czeniu zatrudnienie13. Egzaminy ko cowe
s uchacze zdawali w Londy skiej Izbie Handlowej. W obliczu drastycznych ci
bud etowych na dzia alno  Komitetu O wiaty, zespó  dydaktyczny szko y w
1951 r. zadecydowa , e b dzie kontynuowa  prac  spo ecznie. Postanowiono
te , e na studia b d  przyjmowani nie tylko Polacy, lecz tak e cudzoziemcy. Po
odebraniu dyplomów przez siódmy rocznik w styczniu 1952 r., dzia alno
szko y pod zarz dem Komitetu dla Spraw O wiaty Polaków w Wielkiej Brytanii
niestety zawieszono. Przez ca y okres funkcjonowania uczelni wydano cznie
426 dyplomów i 1500 za wiadcze  Izby Handlowej. Jednocze nie
zainaugurowano dzia alno  The London School of Foreign Trade, która z tym

8  Wit., Wyk ady o Europie rodkowo-Wschodniej. Prelegentami profesorowie uchod cy, DPiD
1952, nr 31, s. 3; Polska drugiej wojny wiatowej zakl ta w murach Instytutu Sikorskiego,
DPiD  1954, nr 26, s. 3; W. Sikorski, Arsena , do którego wci  si  si ga, DPiD  1954, nr 150,
s. 3; Instytut Historyczny im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1956, nr 287, s. 2; Na pomoc
Instytutowi im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1959, nr 59, s. 3; Dokumenty opracowane przez
Instytut im. Sikorskiego o stosunkach polsko-sowieckich, DPiD  1961, nr 72 [nr 12 TP], s. 1; A.
Milker, W londy skim Rapperswillu – Instytut Historyczny im. gen. Sikorskiego, DPiD  1962, nr
95 [nr 16 TP],s. 6-7; J. B., Z ycia Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, DPiD
1968, nr 7, s. 4; A. Milker, Muzeum gen. Sikorskiego pod opiek  m odzie y, DPiD  1968, nr 221
[nr 37 TP], s. 10; B. Wro ski, Polski Instytut i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1977, nr
221 [nr 37 TP], s. 1; in . S. Le niowski, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego,
DPiD  1979, nr 104, s. 3; Oko i ucho… Odczyt prof. Wies awa Strza kowskiego w Instytucie i
Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1981, nr 265, s. 3; Walne zebranie Instytutu Polskiego i
Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1982, nr 234 [nr 40 TP], s. 10; Instytut Polski i
Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, DPiD  1986, nr 156, s. 3.

9  Szerzej o fuzji dwóch polskich placówek naukowo-kulturalnych: Polskiego O rodka Naukowego
i Instytutu Historycznego im. gen. Sikorskiego patrz: Boles aw Bokszczanin, Instytut Polski i
Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, w: Polska poza Polsk . Sprawozdanie z III Kongresu
Kultury Polskiej na Obczy nie, pod red. Krzysztofa Rowi skiego, Londyn 1998, s. 105-115

10 A. Bg., Obrady Towarzystwa Historycznego, DPiD  1950, nr 289, s. 3; Prof. A. Bruce Boswell
cz onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego, DPiD  1951, nr 177, s. 3; W. Cz.,

ladami Possewina – Na publicznym posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Historycznego w
Londynie, DPiD  1953, nr 215, s. 3.

11 Polskie instytucje naukowe w Wielkiej Brytanii, DPiD  1950, nr 173, s. 3.
12 Szko a Handlu Zagranicznego, DPiD  1951, nr 242, s. 3.
13 Praca dla absolwentów Szko y Handlu Zagranicznego, DPiD  1951, nr 259, s. 3.
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samym kierownikiem dr. Stefanem Szyszkowskim i z tym samym sk adem
profesorskim, jednak w innych ramach organizacyjnych, mia a kontynuowa  ide
poprzedniej szko y, ze szczególnym uwzgl dnieniem nauki handlu eksportowego
i morskiego14. Polacy nadal mogli ubiega  si  o stypendia w Komitecie O wiaty.

W marcu 1953 r. DPiD  poinformowa , e studenci roku akademickiego
1951/1952 zako czyli studia w listopadzie 1952 r, zdaj c egzaminy w The
London Chamber of Committee15. Pojawi  si  jednak problem zatrudnienia
absolwentów ze wzgl du na trudn  sytuacj  gospodarcz  Wielkiej Brytanii.
Kolejne doniesienia dziennika informowa y czytelników o 60 sta ych
s uchaczach, w tym 20 cudzoziemcach16. W ród Polaków wi kszo  stanowi y
osoby powy ej 43 roku ycia, które oczekiwa y od szko y wiedzy praktycznej. W
1955 r. 29 polskich stypendystów odebra o dyplomy17. Placówka si  rozwija a, w
1956 r. doliczono si  studentów z osiemnastu krajów18.

Nauka polska na obczy nie, zebrania Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczy nie i innych instytucji badawczych, problemy z
funduszami, wydawnictwa polskich placówek naukowych (np. „Nauka Polska na
Obczy nie” – periodyk Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, „Teki
Historyczne” – periodyk naukowy Polskiego Towarzystwa Historycznego) by y
systematycznie omawiane na amach londy skiego dziennika19.  W  1956  r.,
Fundusz O wiaty Polskiej za Granic  przeprowadzi  w ród polskiej spo eczno ci
emigracyjnej miesi czn  zbiórk  na szkolnictwo wy sze, poniewa : „Narzucone
Polsce rz dy, pos uszne rozkazom Moskwy, odebra y nauce polskiej swobod
my li i bada , rozrywaj c jednocze nie jej odwieczne zwi zki z Zachodem. W
niewolnym kraju wy sze uczelnie zosta y skr powane wi zami wrogiego nam
obcego systemu. W obliczu tego gro nego po o enia nauki polskiej w Kraju, na
naszych uczonych w wolnym, wiecie spad o trudne i odpowiedzialne zadanie
prowadzenia samodzielnych bada  naukowych i wychowywania m odego
pokolenia inteligencji polskiej na obczy nie. Uczeni polscy dziel  z nami niedol
ycia na uchod stwie. W ci kich warunkach materialnych prowadz  badania i

zajmuj  si  m odzie , /…/ prowadz  wyk ady i kursy korespondencyjne. /…/

14 Zamkni cie Szko y Handlu Zagranicznego. Zast pi j  nowa uczelnia, DPiD  1952, nr 33, s. 3.
15 Szko a Handlu Zagranicznego, DPiD  1953, nr 59, s. 3.
16 Tydzie  w Londynie. Szko a Handlu Zagranicznego, DPiD  1954, nr 36, s. 3.
17 London School of Foreign Trade – rozdawanie dyplomów absolwentom, DPiD  1955, nr 52, s.

3.
18 Studenci z 18 krajów w Szkole Handlu Zagranicznego, DPiD  1956, nr 291, s. 3.
19 Nauka polska na obczy nie. Powa ne wyniki pracy, DPiD  1954, nr 250, s. 3; Polski Instytut

Badania Spraw Mi dzynarodowych, DPiD  1954, nr 292, s. 3; wi to wolnej nauki polskiej.
Zebranie Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie, DPiD  1955, nr 243, s. 3;” Nauka
Polska na Obczy nie”, DPiD  1955, nr 273, s. 3; Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej
Brytanii. 10 lat dzia ania. „Teki Historyczne”, DPiD  1956, nr 294, s. 3; Nauka polska na
obczy nie, DPiD  1956, nr 295, s. 3; (zkn), Nauka polska na obczy nie, DPiD  1958, nr 59, s. 3;
W. S., Z dzia alno ci PTNO, DPiD  1977, nr 184, s. 3; Z ycia naukowego w Londynie, DPiD
1977, nr 223, s. 3; Z kroniki akademickiej Oxfordu, DPiD  1985, nr 161, s. 3.
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Istnienie i rozwój placówek naukowych powinien sta  si  wspóln  trosk  ca ego
spo ecze stwa wychod czego”20.

W po owie lat pi dziesi tych XX w. pojawi y si  doniesienia o
wyjazdach naukowych z go cinnymi wyk adami polskich profesorów na uczelnie
zagraniczne na ca ym wiecie21. Zjazdy Zrzeszenia Studentów i Absolwentów
Polskich na Uchod stwie oraz Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkó
Akademickich w Wielkiej Brytanii podejmowa y problematyk  stopniowego
wynaradawiania m odego pokolenia Polaków, mi dzynarodowych osi gni
polskich naukowców oraz studentów i absolwentów, wspólnych akcji studentów
Polaków22. Odnotowano czynny udzia  Zrzeszenia Profesorów i Docentów
Polskich Szkó  Akademickich na Obczy nie w yciu International Assn of
University Professors and Lecturers (Mi dzynarodowe Stowarzyszenie
Profesorów i Wyk adowców) na dziesi tej mi dzynarodowej konferencji
uniwersyteckiej odbytej w Brukseli w 1958 r.23. Przedstawicielem polskiego
Zrzeszenia by  prof. Jerzy Langrod z Pary a, który w z o onym przez siebie
o wiadczeniu podkre li  niepodleg o ciow  postaw  polskiego rodowiska
uniwersyteckiego na obczy nie i jego niezmienny stosunek do zachowania
wolno ci nauki. Doda  nale y, e zrzeszenie opiekowa o si  do pewnego stopnia
rodzinami niektórych profesorów w Polsce, wysy aj c co rok paczki. W lutym
1960 r. powzi to inicjatyw , by polskie instytucje naukowe w Londynie skupi  w
jednym budynku, co stanowi oby trwa y efekt gospodarczy i naukowo-kulturalny
emigracji24. Projekt ten nie by  atwy w realizacji, wymaga  jeszcze wielu lat
pracy.

Pod koniec lat siedemdziesi tych ub. w. omawiano w dzienniku rol
polskich uczonych na emigracji, ubolewaj c, e na szersz  skal  nie rozwijaj
nauki polskiej, tylko zasilaj  obc , albo pozostaj  na uboczu25. Stanowisko takie
potwierdzaj  pami tniki Józefa Garli skiego, który doktorat z historii najnowszej
obroni  w 1973 r. na Uniwersytecie Londy skim26 i swoje dzieci pos a  do szkó

20 Zbiórka na szkolnictwo wy sze, DPiD  1956, nr 37, s. 3;
21 Podró  naukowa gen. Zaj ca do USA, DPiD  1955, nr 41, s. 3; Do Monachium z wyk adem prof.

Tadeusz Sulimirski – archeolog, dziekan Wydzia u Humanistycznego PUNO, DPiD  1956, nr 88,
s. 3; Wyk ady dr [Stanis awa] Seligi dla Szkotów, DPiD  1956, nr 303, s. 3

22 Czy m ode pokolenie wynaradawia si ? Zjazd Zrzeszenia Studentów i Absolwentów Polskich na
Uchod stwie, DPiD  1956, nr 258, s. 3; Rok pracy naukowców polskich w Wielkiej Brytanii.
Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Profesorów i Docentów, DPiD  1956,  nr  259,  s.  3;  W.  B.,
Polak, in . Stanis aw Makowiecki, konstruktorem nowego typu awionetki, DPiD  1956, nr 123,
s. 3; Manifestacje prow gierskie - 2000 studentów w milcz cym pochodzie w Londynie, DPiD
1956, nr 273, s. 3; Prace naukowe z psychologii gen. dr Zaj ca, DPiD  1957, nr 91, s. 3; Wyniki
egzaminów w Oxford, DPiD  1977, nr 204, s. 3.

23  J. M., Profesorowie polscy na obczy nie, DPiD  1958, nr 310, s. 3.
24 Polskie instytucje naukowe w Londynie, DPiD  1960, nr 27, s. 3.
25  Z. Stahl, O rol  polskich uczonych na emigracji, DPiD  1978, nr 255 [nr 43 TP], s. 4.
26  Zajmowa  si  O wi cimiem i ró nymi formami dzia a  Polaków w okresie drugiej wojny

wiatowej.
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brytyjskich (ale ucz szcza y do polskich szkó  sobotnich), bo to dawa o
gwarancj  satysfakcjonuj cego zaistnienia na rynku pracy na Wyspach
Brytyjskich27.

W 1981 r. powsta o Studium Spraw Polskich w Wielkiej Brytanii. Rok
pó niej ukaza  si  spo ecznie redagowany biuletyn tej instytucji w j zyku
angielskim pt. „Uncensored Poland – New Bulletin” w nak adzie 280
egzemplarzy, który rozsy ano bezp atnie do bibliotek publicznych, organizacji,
ameryka skich uniwersytetów28. W 1987 r. DPiD  odnotowa  kolejny rok
wydania periodyku29.

W Oxfordzie w 1984 r. powsta  Instytut Polsko- ydowski, którego
zadaniem statutowym by o organizowanie sympozjów, konferencji, spotka
naukowych i kulturalno-artystycznych30. Dziennik w 1989 r. przypomnia , a wi c
po pi ciu latach dzia alno ci jego genez  i zadania integruj ce Polaków i ydów
na ca ym wiecie, otwarcie na krajowych literatów, artystów, aktorów,
polityków, zapraszanych na rozmaite wieczory do Wielkiej Brytanii31.

W w dniach 14-20 wrze nia 1985 r. odby  si  z inicjatywy PUNO w
Londynie Kongres Kultury Polskiej. Gazeta szeroko komentowa a, omawia a i
opisywa a jego przebieg, poda a szczegó owy harmonogram obrad32. Kongres
zgromadzi  oko o sze ciuset uczestników z Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych, Australii, i krajów Europy Zachodniej33. Uczestniczyli w nim
uczeni, twórcy, literaci, publicy ci, politycy, kombatanci, m odzie  akademicka i
ksi a. Dokona  przegl d dorobku naukowego i osi gni  twórczych Polaków na
obczy nie. Pokaza , e wspólna kultura potrafi zbli y  rozproszone po wiecie
uchod stwo niepodleg o ciowe i Poloni . Relacje w DPiD  podkre la y
yczliwo  i szczególny nastrój, jakie towarzyszy y spotkaniom. Wyg oszone

referaty po up ywie roku ukaza y si  drukiem wydane w Londynie przez Polsk
Fundacj  Kulturaln  przy wsparciu prywatnych sponsorów.

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce w
Wielkiej Brytanii znalaz o si  wielu studentów. W zwi zku z tym powsta a

27  J. Garli ski, wiat mojej pami ci. Wspomnie  tom drugi. Londyn, Warszawa 1998, s. 291, 419.
28 Studium Spraw Polskich – doroczne walne zebranie w POSK, DPiD  1982, nr 186 [nr 32 TP], s.

12.
29  J. obodowski, Obserwator – Studium Spraw Polskich, DPiD  1986, nr 104 [nr 18 TP], s. 16.
30 Instytut Polsko- ydowski w Oxfordzie, DPiD  1984, nr 271, s. 3.
31 Instytut Polsko- ydowski w Oxfordzie, DPiD  1989, nr 84 [ nr 14 TP], s. 13.
32 Kongres Kultury Polskiej 14-20.9.1985, DPiD  1985, nr 205, s. 2; Imprezy artystyczne Kongresu

Kultury Polskiej, DPiD  1985, nr 209, s. 7; Zjazd Profesorów i Absolwentów uczelni
akademickich na obczy nie, DPiD  1985, nr 216, s. 2; W. Strza kowski, Vademecum Kongresu,
dzie  III pod znakiem filozofii, DPiD  1985, nr 217, s. 7; Kongres Kultury Polskiej na
Obczy nie. Londyn 14-20.9.85, DPiD  1985, nr 218, s. 5-8; W. Strza kowski, Vademecum
Kongresu – IV dzie , DPiD  1985, nr 218, s. 7; tego : Vademecum Kongresu – V dzie
Promieniowanie kultury polskiej, DPiD  1985, nr 220, s. 3; Vademecum Kongresu – ostatni
dzie . O wiata. Ksi ka. Prasa, DPiD  1985, nr 221, s. 7.

33 Kongres Kultury Polskiej, DPiD  1985, nr 238, s. 1, 8.
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organizacja Polish Students Appeal Found (dalej: PSAF), która zabiega a o tzw.
wyj tkowe pozwolenie na pobyt na Wyspach Brytyjskich. W 1986 r. pojawi  si
problem z kontynuacj  studiów, bo wi kszo  m odych Polaków nie wyst pi a o
azyl polityczny i nie mog a ubiega  si  o zwolnienie z wysokiego czesnego, ani
wyst pi  o pa stwowe stypendia34. Twórcy PSAF zdaj c sobie spraw  z trudnej
sytuacji prawnej zwrócili si  do wi kszo ci rektorów wy szych uczelni z pro b
o zaoferowanie w ka dej z nich przynajmniej jednego bezp atnego miejsca dla
polskiego studenta. List podpisa  Lord James, b. rektor Uniwersytetu York.
Nap yn o 65 pozytywnych odpowiedzi. Wi kszo  polskich studentów mia a za
sob  trzy lub cztery lata studiów w Polsce, czasem brakowa o im tylko
magisterium. Ró nice programowe spowodowa y, e zostali zakwalifikowani na
pierwszy lub drugi rok studiów. Jedynie cztery osoby przyj to na studia drugiego
stopnia, a dwie osoby na studia doktoranckie. Wiosna 1986 r. okaza a si
najtrudniejszym okresem zbierania funduszy. PSAF wys a o listy do 130
organizacji charytatywnych i banków z pro b  o fundusze, ale odzew by
znikomy. Pewna liczba Polaków samodzielnie poszukiwa a wsparcia, pracowa a
zarobkowo w weekendy i wakacje. Kilka osób otrzyma o stypendia od ró nych
fundacji. W ci gu trzech lat istnienia PSAF udzieli o pomocy ok. 40 osobom,
kolejne 20 osób jesieni  1986 r. otrzyma o finansowe wsparcie na nauk .
Nadmieni  nale y, e wyniki osi gane przez Polaków w nauce na uczelniach
brytyjskich by y powy ej redniej, kilka osób uzyska o pierwsze lokaty.

Latem 1986 r., w 40. lecie powstania Zrzeszenia Studentów i
Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii, ukaza  si  artyku  przypominaj cy
genez  i histori  tej organizacji, która w 1985 r. popar a demonstracj
zorganizowan  w Londynie na rzecz „Solidarno ci”, wspó pracowa a z Polish
Solidarity Campaign i wydawa a studencki kwartalnik zatytu owany „Szczyt”35.
Na miejsce spotka  towarzyskich wybrano Polski Klub Lotników w Londynie na
Earls Court Street. Trzy lub cztery razy do roku organizowano weekendowe
wyjazdy poza Londyn, w celu bli szego poznania si ; równie  spotkania ze
studentami innych narodowo ci, a tak e wieczory dyskusyjne i rozrywkowe.
Organizacja za o y a swoje ko a we wszystkich uczelniach, gdzie studiuj
Polacy.

Londy ski dziennik emigracyjny informowa  czytelników o polskim
yciu akademickim, osi gni ciach polskich uczonych, studentach polskich w

ró nych krajach Zachodniej Europy: Niemczech i Austrii36, Szwajcarii37,

34 Studenci polscy w Wielkiej Brytanii, DPiD  1986, nr 70, s. 6.
35  J. Chmielewski, Polska m odzie  na uniwersytetach angielskich, DPiD  1986, nr 150, s. 4.
36  J. Chwastyk-Kowalczyk, O potrzebie bada  nad „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem
o nierza”, „Rocznik Historii Prozy Polskiej” 2003, t. 6, z. 1; Uniwersytet UNRRA

w Monachium, DPiD  1946, nr 74, s. 4.
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Belgii38, Hiszpanii39, we W oszech40, w Szwecji41, we Francji42. Czasami
podawa  liczb  studentów Polaków w poszczególnych krajach zamieszkania43,
ukazywano trudn  sytuacj  materialn  studentów polskich w Europie, zw aszcza
zbieg ych z Polski44. Pod koniec lipca 1951 r. dziennik zamieszcza  notatk  o
powstaniu Uniwersytetu Wolnej Europy na Uchod stwie w Strasburgu (Free
Europe University in Exil), finansowanym przez w adze ameryka skie45. W roku
akademickim 1951/1952 nauk  podj o na tej wszechnicy ok. stu studentów w
wieku poni ej 30 lat z Polski, Albanii, Bu garii, Czechos owacji, Estonii, otwy,
Litwy, Jugos awii, Rumunii i W gier. Cel uczelni polega  na kszta ceniu kadry
naukowej dla uwolnionych w przysz o ci spod dominacji ZSRR krajów zza

37  Np.; W drówka z Wilna do Szwajcarii, DPiD  1945, nr 67, s. 3; Osi gni cia naukowe Polaków
w Szwajcarii, DPiD  1945, nr 79, s. 3; Prof. Regamey [Konstanty] o Powstaniu Warszawskim –
Genewa, DPiD  1945, nr 106, s. 2; Odczyty dr M. Michaj owicza, DPiD  1945, nr 241, s. 3;
Pods uchane, DPiD  1945, nr 165, s. 4; A. Korczy ski, Studenci polscy w Szwajcarii, DPiD
1947, nr 109, s. 2; 40-lecie obozu uniwersyteckiego we Fryburgu, DPiD  1980, nr 251, s. 3.

38 o nierze I Dywizji Pancernej mog  si  uczy , DPiD  1945, nr 186, s. 3; Polscy studenci w
Belgii, DPiD  1945,  nr  306,  s.  3; Polacy studiuj  w Belgii, DPiD  1946,  nr  18,  s.  4; Studenci
polscy w Belgii, DPiD  1946, nr 199, s. 2; Studenci w Belgii, DPiD  1947, nr 42, s. 3; Polski
Instytut Naukowy w Belgii – w Brukseli, DPiD  1947, nr 140, s. 3; Studenci polscy dzi kuj
Uniwersytetowi w Louvain, DPiD  1951, nr 144, s. 3.

39 Studenci polscy w Hiszpanii, DPiD  1946, nr 290, s. 2; Dzieci i studenci polscy w Hiszpanii pod
opiek  w adz i organizacji spo ecznych, DPiD  1948, nr 139, s. 3; Studenci polscy w Hiszpanii,
DPiD  1956, nr 123, s. 3; prof. dr A. Deryng, Studia wy sze Polaków w Madrycie, DPiD  1966,
nr 301, s. 3.

40 Nauka w II Korpusie, o nierze studiuj  na wy szych uczelniach w oskich w Rzymie, Bolonii,
Mediolanie, Turynie i Florencji, DPiD  1946, nr 84, s. 3; Studenci polscy we W oszech, DPiD
1948, nr 309, s. 3; Studenci polscy we W oszech walcz  z trudno ciami materialnymi, DPiD
1950, nr 214, s. 3; Fundacja Rzymska im. M. J. Umiestowskiej, DPiD  1950, s. 279, s. 3; J.
Bili ski, Studia techniczne we W oszech (Powojenna dzia alno  II Korpusu), DPiD  1987, nr
16, s. 6.

41 Zrzeszenie Studentów Polskich w Szwecji, DPiD  1948, nr 232, s. 4; Dyplomy dla Polaków w
Szwecji – w Instytucie Technicznym w Sztokholmie, DPiD  1949, nr 17, s. 3.

42 Studia o Polsce w Pary u, DPiD  1945, nr 65, s. 3; O rodek studiów polskich w Pary u – Centre
d’Etudes Polonaises za o ony w 1935 r. w Pary u przy Bibliotece Polskiej przez Polsk
Akademi  Sztuki, DPiD  1945, nr 70, s. 2; Uniwersytet w Bolonii o Polakach, DPiD  1945, nr
108, s. 3; Dom Studentów Polskich w Maisons Alfort pod Pary em, DPiD  1948, s. 3; Listy do
redakcji. W sprawie Domu Studentów Polskich w Maisons Alfort, DPiD  1948, nr 87, s. 2; 465
studentów polskich we Francji w ci kich warunkach materialnych, DPiD  1948, s. 3; O 155
stypendiów dla studentów polskich we Francji apeluje polska organizacja akademicka, DPiD
1950, nr 249, s. 3; Studenci polscy we Francji w obronie Biblioteki Polskiej, DPiD  1956, nr 61,
s. 3; Stypendia na studia w Pary u, DPiD  1986, nr 269, s. 7.

43  Z. J., M odzie  polska studiuje w Europie Zachodniej, DPiD  1946, nr 103, s. 2; 2200 studentów
poza Krajem korzysta z opieki Towarzystwa Pomocy Polakom, DPiD  1948, nr 49, s. 3;

44 Ci ka sytuacja studentów na Kontynencie zw aszcza zbieg ych ostatnio z Polski, DPiD  1953,
nr 92, s. 3.

45 Uniwersytet Wolnej Europy na Uchod stwie, DPiD  1951, nr 177, s. 1, 4; B. Wierzbia ski,
Nowe mo liwo ci studiów dla m odzie y wychod czej. Uniwersytet Wolnej Europy w Strasburgu
rozpoczyna swoj  dzia alno , DPiD  1951, nr 250, s. 2.



363

elaznej kurtyny, by m odzi ludzie mogli wzi  udzia  w pokojowej odbudowie
wiata zachowuj c narodow  kultur  i tradycje. Inauguracja roku akademickiego

odby a si  12 listopada 1951 r. w Strasburgu46. Dziennik informowa  o
warunkach uzyskania stypendium na tej uczelni47, o zapisach na kolejne lata
nauki i jej dzia alno ci48. W styczniu 1955 r. skrytykowa  decyzj  w adz
ameryka skich o likwidacji stypendiów dla studentów w tym e roku
akademickim49.

Czytelnicy DPiD  dowiadywali si  równie  o polskim yciu
akademickim w Indiach, Libanie, Egipcie50, Brazylii oraz innych krajach51.

Osobn  kategori  doniesie  stanowi y korespondencje ze Stanów
Zjednoczonych, które opisywa y dzia alno  Fundacji Ko ciuszkowskiej,
Instytutu Polskiego w Chicago, Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Nowym
Jorku, Instytutu Józefa Pi sudskiego, osi gni cia polskich profesorów. Dziennik
informowa  o pomocy udzielanej polskim studentom przez rozmaite organizacje i
instytucje, o go cinnych odczytach polskich uczonych, o polskich studentach na
ameryka skich uniwersytetach. Relacjonowa  protesty polskich uczonych w
Ameryce przeciwko sowietyzacji nauki w Polsce, informowa  o wyró nieniach

46 Dzi  nast pi w Strasburgu otwarcie Uniwersytetu Wolnej Europy dla studentów zza elaznej
kurtyny, DPiD  1951, nr 270, s. 1.

47 Warunki stypendiów na Uniwersytecie Wolnej Europy, DPiD  1952,  nr  60,  s.  3;  W.  F.
Tu asiewicz, Uniwersytet Wolnej Europy, DPiD  1952, nr 103, s. 3.

48 Zapisy na Uniwersytet Wolnej Europy, DPiD  1953, nr 37, s. 3; Kolegium Wolnej Europy w
Strasburgu, DPiD  1953, nr 282, s. 3; Otwarcie zapisów do Kolegium Wolnej Europy, DPiD
1954, nr 13, s. 3.

49 Pods uchane, DPiD  1955, nr 2, s. 4.
50  „Bratnia Pomoc” studentów Polaków w Bejrucie (125 Polaków studiuje), za o ona 19.11.44,

afiliowana przez Studentów Polaków w Wielkiej Brytanii DPiD  1944, nr 282, s. 4; Studenci
polscy w Bejrucie na Uniwersytecie Francusko-Ameryka skim – 266 s uchaczy, DPiD  1946, nr
202, s. 4; Nauka na emigracji, DPiD  1946, nr 304, s. 2; Polska m odzie  akademicka w
Bejrucie, DPiD  1948, nr 160, s. 3; „Lechistan” – praca o Polsce w j zyku arabskim. ycie
kulturalne i naukowe Polaków w Libanie skupia si  wokó  Instytutu Polskiego pod
kierownictwem dra Stanis awa Ko cia kowskiego, DPiD  1948, nr 172, s. 3; Polacy w Libanie –
zako czenie roku na Studium Handlowym, DPiD  1948, nr 181, s. 3.

51 Lektorat polski na uniwersytecie brazylijskim, DPiD  1944, nr 252, s. 4.
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polskich uczonych za osi gni cia naukowe w USA, o solidarno ci z nauk  polsk
w czasie stanu wojennego52.

52 Oddzia  Instytutu Polskiego w Chicago – 7.1.1945 otwarto Instytut Polski Sztuki i Nauki w
Nowym Jorku, DPiD  1945, nr 13, s. 3; Fundacja Ko ciuszkowska dla nauki polskiej, DPiD
1945, nr 26, s. 3; Doktorat H.C. dla prof. [Oskara] Haleckiego na Uniwersytecie Katolickim w
Chicago, DPiD  1945, nr 68, s. 3; Nauka polska w Ameryce, DPiD  1945, nr 77, s. 6; Ameryka
w ho dzie Kopernikowi, DPiD  1945,  nr  296,  s.  4; Prof. [Adam] Sk pski otrzyma  katedr  w
Chicago, DPiD  1946, nr 10, s. 3; Instytut Józefa Pi sudskiego w Ameryce, DPiD  1946, nr 133,
s. 3; Polacy z Indii b d  studiowa  w USA, DPiD  1947, nr 33, s. 3; S. Patkowski, O pomoc dla
studentów polskich prosi SPK uczelnie ameryka skie, DPiD  1948, nr 64, s. 3; Odczyt studenta
polskiego w USA, DPiD  1948, nr 276, s. 3; Studenci stypendy ci wyg aszaj  w USA odczyty o
Polsce, DPiD  1949,  nr  42,  s.  3; Pods uchane [o Janie Karskim jako wyk adowcy], DPiD
1949,  nr  51,  s.  4;  Vigil, Studenci z St. Louis wykpili Winiewicza, DPiD  1949, nr 121, s. 1, 4;
Pods uchane [Fundacja Ko ciuszkowska zorganizowa a obchody chopiniowskie], DPiD  1949,
nr 159, s. 4; USA – k opoty polskich studentów z wizami, DPiD  1949, nr 270, s. 3; Affidavity dla
studentów polskich. American Committee for Resuttlement of Polish D.P., DPiD  1950, nr 14, s.
3; Kombatant Polski na Obczy nie. Studenci polscy w USA, DPiD  1950, nr 45, s. 3; Kombatant
Polski na Obczy nie. Studenci nasi w Stanach Zjednoczonych g osz  prawd  o Polsce, DPiD
1950, nr 51, s. 3; Kombatant Polski na Obczy nie. Przed u ono prawo pobytu studentom polskim
w USA, DPiD  1950, nr 104, s. 3; O rodek studiów otwarty w Nowym Jorku skupi dzia aczy i
uczonych na wygnaniu, DPiD  1950, nr 149, s. 1, 4; Centrum Studiów rodkowo-Europejskich
zbiera materia y o sytuacji za elazna kurtyn , DPiD  1950, nr 203, s. 3; 25-lecie Fundacji
Ko ciuszkowskiej w USA, DPiD  1950, nr 256, s. 3; Protest uczonych polskich w Ameryce
przeciwko sowietyzacji nauki, DPiD  1951, nr 169, s. 3; Stypendia Fundacji Ko ciuszkowskiej w
USA, DPiD  1951, nr 176, s. 3; Stypendia Fundacji Ko ciuszkowskiej na rok 1952/53, DPiD
1952, nr 253, s. 3; 12-lecie Polskiego Instytutu Naukowego w USA na Uniwersytecie Columbia,
DPiD  1954, nr 120, s. 3; Naukowcy polscy w USA, DPiD  1954, nr 291, s. 3; 300-lecie lubów
Jana Kazimierza, Nowojorski Komitet Uczczenia pod egid  Polskiego Instytutu Historycznego,
DPiD  1956, nr 201, s. 3; Polsko-Ameryka skie Stowarzyszenie Historyczne na XIII Zje dzie w
Chicago, DPiD  1957, nr 20, s. 3; P.P. Yolles, Polonia nowojorska a sprawa 20 studentów-
uchod ców Polaków z Austrii, DPiD  1958, nr 73, s. 2; Z. Stahl, Prof. Zbigniew Brzezi ski.
Ameryka ski sowietolog i doradca Bia ego Domu, DPiD  1977, nr 203 [nr 34 TP], s. 1; Prof. Z.
Brzezi ski do Pary a, Londynu i Bonn, DPiD  1977, nr 224, s. 1; Prof. Brzezi ski o Sowietach,
DPiD  1977, nr 225, s. 2; Matematycy polscy w USA, DPiD  1978, nr 42, s. 3; Prof. Brzezi ski
oskar a Sowiety i Kub , DPiD  1978, nr 125, s. 1; Carter w obronie Brzezi skiego, DPiD
1978, nr 148, s. 1; Od redakcji. Piotr Mazur, który od 3 lat komentuje w gazecie sytuacj  i
wydarzenia w Kraju, podj  si  wykonania dla Instytutu Studiów Spraw Rosyjskich na
Uniwersytecie w Harvard pracy naukowej, DPiD  1978, nr 201 [nr 31 TP], s. 3; T. Terlecki,
Polsko-ameryka skie studia. Afera Katedry Stanis awa Bara czaka w Harvardzie, DPiD  1979,
nr  5  [nr  1  TP],  s.  1;  tego : Harvard i Bara czak, DPiD  1979,  nr  77  [nr  13  TP],  s.  5;
Upo ledzenie polonistyki w Ameryce, DPiD  1979, nr 112 [nr 19 TP], s. 5; J. Nowak, Jeden
dzie  w yciu Zbigniewa Brzezi skiego, DPiD  1979, nr 154 [nr 26 TP], s. 5; O wiadczenie
Pó nocno-Ameryka skiego Studium Spraw Polskich, DPiD  1980, nr 309 [nr 52 TP], s. 4; Prof.
Brzezi ski o sytuacji w Europie. Kor. W . Z Waszyngtonu, DPiD  1985,  nr  235,  s.  3;  W.
Wasiuty ski, Instytut Naukowy na bruku – Polish Arts and Science Institute w Nowym Jorku,
DPiD  1986, nr 6, s. 2; Wysokie wyró nienie polskiego naukowca – dr in . Wojciecha
Rostafi skiego w NASA, DPiD  1986, nr 47, s. 3; Wojciech Rostafi ski, DPiD  1989, nr 120, s.
7; J. Wójcik, Zbigniew Brzezi ski na KUL-u, DPiD  1989, nr 150 [nr 25 TP], s. 3, 12.
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Odnotowa  g o n  dymisj  dr. Arthura Pruddena Colemana, prof. j zyka
polskiego i literatury polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku w
dniu 7 lipca 1948 r.53. Prasa polsko-ameryka ska poinformowa a, e rezygnacja
Colemana by a znakiem protestu przeciw przyj ciu od rz du warszawskiego
przez zarz d uniwersytetu dotacji 5 tys. dolarów na wyposa enie katedry j zyka
polskiego. Kongres Polonii Ameryka skiej wezwa  w adze uniwersytetu do
odrzucenia tej dotacji na znak protestu przeciw dyktaturze komunistycznej w
Polsce i ofiarowa  ze swych funduszy tak  sam  sum  na pokrycie kosztów
utrzymania katedry j zyka polskiego i literatury polskiej. Propozycja ta nie
zosta a przyj ta. Profesorem na op acanej przez rz d warszawski katedrze mia
by  Manfred Kridl - ceniony przedwojenny historyk, teoretyk literatury, cz onek
Polskiej Akademii Umiej tno ci, mianowany profesor literatur s owia skich w
Brukseli, od 1932 r. profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie, przebywaj cy tam do 1941 r., kiedy to przez Bruksel  i
Lizbon  dotar  do Stanów Zjednoczonych, gdzie wyk ada  histori  literatury
polskiej w Smith College w Northampton (Massachusetts)54. Rektorem
Uniwersytetu Columbia by  w tym czasie gen. Dwight David Eisenhower.
Redakcja DPiD  z przyczyn politycznych przemilcza a fakt, e Kridl by
znakomitym uczonym, wykszta conym mi dzy innymi we Fryburgu i w Pary u,
który doskonale spe nia  warunki merytoryczne, by obj  katedr  j zyka
polskiego. Ameryka ski korespondent dziennika uwa a  t  decyzj  za
niefortunn , pozwalaj c  na penetracj  komunistyczn  na Uniwersytecie
Columbia, pisa  e „prof. Kridl b dzie po marksistowsku t umaczy  my li
Mickiewicza, /…/ a zrujnowanie katedry j zyka i literatury polskiej na
Uniwerystecie Columbia w Nowym Jorku b dzie z ca  pewno ci  zaliczone
Józefowi Ciniewiczowi [ambasador RP w Waszyngtonie – przyp. aut.] i jego
specowi od penetracji kulturalnej, Czes awowi Mi oszowi”55. Korespondent ten
nie kry  oburzenia, e wietny uczony, rozmi owany w literaturze polskiej, dr A.
P. Coleman, nauczyciel ca ego pokolenia m odych Amerykanów, którym
zaszczepi  mi o  do kultury polskiej, zosta  usuni ty z katedry po dwudziestu
latach aktywnej pracy (od 1928 r.). „New York Times” po wi ci  tej rezygnacji
pierwsza kolumn  swego wydania z 12 lipca 1948 r. i wiele miejsca na amach
wewn trz numeru. Korespondent DPiD  sarkastycznie doda , e Eisenhower
„b dzie musia  rozstrzygn , czy przyj  dar Winiewicza w postaci 30 tys.
dolarów na trzyletni  kadencj  prof. M. Kridla na Katedrze im. A. Mickiewicza
przy Uniwersytecie Columbia lub »dar« odrzuci , odrzucaj c jednocze nie
pro b  dr Colemana o zwolnienie go z zespo u wyk adaj cego na uczelni”56.

53 Profesor j zyka polskiego ust pi  na znak protestu, DPiD  1948, nr 162, s. 4.
54 Ma y s ownik pisarzy polskich na obczy nie 1939-1980, s. 185.
55  Vigil, Prof. Kridl b dzie po marksistowsku t umaczy  my li Mickiewicza, DPiD  1948, nr 169, s.

1, 4.
56  Tam e.
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Zaznaczy  nale y, e dr Coleman i jego ona Marion Moore Coleman uchodzili
za „instytucj ” najbardziej oddan  sprawie polskiej w Stanach Zjednoczonych.
Coleman napisa  ksi k  o Bronis awie Malinowskim i Adamie Mickiewiczu, a
wspólnie z on , oprócz ksi ki o muzyce w twórczo ci Mickiewicza podj
temat polskiego dramatu i teatru, Ignacego Paderewskiego, polskich pisarzy za
granic 57. Uniwersytet Columbia ch tnie tworzy  katedry finansowane z
zewn trz. Niebawem po ukazaniu si  artyku u w „New York Times” Eisenhower
przyj  rezygnacj  Colemana, tym samym przyjmuj c pieni dze z Warszawy.
Korespondent dziennika mówi , e decyzja rektora „zaskoczy a opini  wiatow .
/…/ nie potrafi on przeciwstawi  si  skutecznie komunistycznym metodom
penetracji”58.

Wydarzenia te wywo a y protesty Polonii Ameryka skiej. Nowojorski
„Nowy wiat” z 14 lipca 1948 r. zwróci  uwag , e krzywda wyrz dzona Polonii
przez przyj cie „judaszowego daru bierutowców” zbiega si  z równoczesnym
wyrzuceniem z Polski nauczycieli ameryka skich59. Coleman zabiega  o
spotkanie z Eisenhowerem, obawiaj c si , e nie by  on dostatecznie
poinformowany o sytuacji na Uniwersytecie Columbia. „New York Times” z 16
lipca 1948 r. donosi , e do Eisenhowera zwróci y si  organizacje polonijne –
Federacja M odzie y Polsko-Amaryka skiej (Youth Federation of Polish
Americans) I Ampolities Social Club z pro b  o odrzucenie darowizny rz du
warszawskiego. Prezes Zwi zku Dziennikarzy Polskich w Ameryce, Piotr P.
Yolles, absolwent Uniwersytetu Columbia zwróci  si  z listem otwartym do gen.
Eisenhowera, podkre laj c powa ne skutki jego decyzji. „Nie obawiamy si  –
pisa  w nim – by prof. Kridl móg  zamieni  swych s uchaczy w przedstawicieli
propagandy komunistycznej. Nie potrzeba g osi  marksizmu, by s u y
marksistom. Istniej  liczne sposoby fa szowania historii literatury, by wytwarza
fa szywy jej obraz i s u y  jako ród o wiadomej manipulacji”60. Dnia 22
wrze nia 1948 r. studenci Columbia University urz dzili demonstracj  przeciw
komunistycznej penetracji uczelni z has ami na transparentach: „Dlaczego
Uniwersytet Columbia zawiera kompromis z komunistami?”, „Generale
Eisenhower! Jest Pan bohaterem Ameryki. Dlaczego Pan ust puje czerwonym?”,
„Studenci ameryka scy protestuj  przeciw funduszom Kominformu na Katedr
S owia sk !”, „Czego mo e nas nauczy  prof. Kridl?”, „Nie zapisujcie si  na
wyk ady Kridla!”, „Dlaczego dr Coleman zosta  zwolniony z Uniwersytetu?”,

daj c odrzucenia dotacji 30 tys. dolarów od rz du warszawskiego przez w adze

57  Za: Polonica Zagraniczne, t. 1, Warszawa 1975, s. 150-151; J. Zabielska, Bibliography of books
in Polish or relating to Poland, t. 1 (1939-1951), Londyn 1960, s. 68-7-, poz. 521-532; i
kontynuacja: t. 8, Supplements to 1939-1982, Londyn 2001, s. 14, poz. 210.

58  DPiD  1948, nr 168, s. 4.
59 Prof. Coleman i Polonia Ameryka ska kontynuuj  walk  z bierutow  Katedr  im. A.

Mickiewicza na Uniwersytecie Kolumbia, DPiD  1948, nr 179, s. 4.
60  Tam e.
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uczelni61. Na r ce Eisenhowera nap yn y protesty Polonii Ameryka skiej, które
jednak pozosta y bez odpowiedzi. Awantury zwi zane z przyj ciem dotacji
doprowadzi y do zbadania dzia alno ci Uniwersytetu Columbia przez Komisj
Kongresu USA62. Tadeusz Horko oraz inni publicy ci ledzili na amach pisma
rozwój sytuacji63. We wrze niu 1951 r. Fundacja Rockefellera mianowa a dr.
Colemana, wówczas rektora Alliance College, Cambridge Springs doradc  w
sprawach polskich64. Dnia 3 maja 1952 r. Kongres Polonii Ameryka skiej w
Nowym Jorku ponownie wyst pi  z protestem przeciwko przyjmowaniu przez
Uniwersytet Columbia subwencji od komunistów. W pi mie skierowanym do
Graysona Kirka, urz duj cego przewodnicz cego ameryka skiego Senatu
czytamy: „Jest rzecz  niedopuszczaln , by uniwersytet wolnego kraju
przyjmowa  dary od re ymu komunistycznego, który jest narz dziem w r kach
Moskwy i który systematycznie niszczy tradycj  kulturaln  w ujarzmionej
Polsce. Kongres Polonii ameryka skiej gotów jest p aci  na utrzymanie polskiej
katedry”65. Delegacja Polonii Ameryka skiej, z jej prezesem na czele, dr.
Karolem Rozmarkiem na czele zosta a przyj ta przez Eisenhowera w lipcu
1952 r. Genera  próbowa  t umaczy , e chodzi o jedynie o utrzymanie polskiej
katedry, e nie chcia  z przyj cia dotacji z Warszawy robi  kwestii politycznej.
W jego zapewnienia nie uwierzyli Polacy i Polonia w Stanach Zjednoczonych
ani w Wielkiej Brytanii66. W dzienniku zapewniano, e determinacja Polonii
ameryka skiej uwie czona zosta a sukcesem w czerwcu 1954 r. kiedy nowy
prezydent Columbia University, prof. Hyrron w li cie do prezesa K. Rozmarka
zapewni , e wspó praca z Warszaw  zosta a zako czona, a Katedra im. A.
Mickiewicza i kurs j zyka polskiego b d  odt d utrzymywane z funduszy
Uniwersytetu67. Profesor Kridl kierowa  „polsk ” katedr  do swojej mierci w
1957 r.

Po wielu latach Czes aw Mi osz, który zna  Kridla jeszcze z czasów
wile skich (patronowa  Ko u Polonistów na Uniwersytecie), podkre la  jego
otwarto  i liberalizm polityczny, wyjawi  szczegó y utworzenia (a nie
utrzymania! – przyp. aut.) katedry literatury polskiej imienia Adama

61 Studenci Columbii nie chc  prof. Kridla. Demonstracje przeciw penetracji komunistycznej,
DPiD  1948, nr 228, s. 4.

62 Dzia alno  Uniwersytetu Columbia ma zbada  Komisja Kongresu USA, DPiD  1948, nr 249,
s. 1.

63 Pods uchane, DPiD  1949,  nr  40,  s.  4; Wyk ady prof. Colemana w Kolegium Zwi zkowym,
DPiD  1950, nr 212, s. 3; Prof. Coleman przypomina Amerykanom zas ugi Polski, DPiD  1950,
nr 229, s. 3.

64 Pods uchane, DPiD  1951, nr 229, s. 4.
65 Pods uchane, DPiD  1952, nr 115, s. 4.
66 Delegacja Polonii Ameryka skiej u Eisenhowera, DPiD  1952, nr 180, s. 1, 4.
67 Koniec upokarzaj cej dotacji. Katedr  prof. Kridla b dzie op aca  Uniwersytet Columbia,

DPiD  1954, nr 130, s. 4.
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Mickiewicza na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku68. Wbrew
doniesieniom prasy ameryka skiej z 1948 r. Mi osz stwierdzi , e w ówczesnych
latach w Stanach Zjednoczonych nie by o adnej katedry literatury polskiej.
Zapewni , e kiedy pe ni  funkcj  attaché warszawskiej ambasady w
Waszyngtonie zwróci  si  do niego kierownik Wydzia u Studiów S owia skich
Uniwersytetu Columbia, profesor Simmons z propozycj  utworzenia katedry
literatury polskiej, je eli Uniwersytet otrzyma od w adz PRL 10 tys. dolarów
rocznie na jej utrzymanie. Simmons, który chcia  si  pozby  Colemana,
zaproponowa  na wyk adowc  Kridla jako „powa nego polskiego naukowca,
który w a nie by  bez posady”69. Ówczesny minister spraw zagranicznych
w Polsce, Zygmunt Modzelewski, doprowadzi  do przyznania subsydium.
W 150. lecie urodzin Adama Mickiewicza w 1948 r. Kridl obj  katedr
w Nowym Jorku. Mi osz nie w tpi , e „prostoduszny Coleman i jego ona
Marion chcieli dobrze, Mickiewicza próbowali t umaczy , tyle e brak o im
»poziomu«. Ich polscy przyjaciele byli gminem nie maj cym poj cia o tym, co
reprezentowa  Kridl”70. Stoi to w sprzeczno ci z wcze niejszym doniesieniem
Mi osza w paryskiej „Kulturze” z 1957 r., e „kandydatura prof. Kridla zosta a
wysuni ta nie przez Warszaw , a przez wybitnego slawist  prof. Romana
Jacobsona, wyk adowc  Columbii i Harvard”71.

Pojawia y si  te  w DPiD  informacje o polskim yciu naukowym
w Kanadzie72, komentowano nagrody Nobla73, wa ne odkrycia naukowe74, zgony

68  C. Mi osz, Abecad o Mi osza, Kraków 1997, s. 152-158; równie : Aleksander Fiut, Rozmowy z
Czes awem Mi oszem, Kraków 1981, s. 108-109.

69  C. Mi osz, Abecad o…, s. 156.
70  Tam e, s. 157.
71  C. Mi osz, Manfred Kridl, "Kultura" 1957, nr 1-2 (111/112), s. 125-126.
72 Prof. [Oskar] Halecki wyk ada w Ottawie na zaproszenie Uniwersytetu Francuskiego w

Montrealu. Obj  utworzon  specjalnie dla niego Katedr  Historii Narodów S owia skich,
DPiD  1944, nr 303, s. 4; Polski Instytut Naukowy w Kanadzie wznowi  prace w Montrealu –
pomy lany jako oddzia  Instytutu Polskiego w USA, za o ony Przez prof. Oskara Haleckiego w
1943 r., DPiD  1950, nr 76, s. 3; Leopold Infeld zrezygnowa  z katedry w Toronto, DPiD  1950,
nr  227,  s.  1,  4;  (s.), Polonistyka w Vancouver na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Brytyjskiej
Kolumbii, DPiD  1951, nr 10, s. 3; Profesorowie polscy w Kanadzie, DPiD  1951, nr 153, s. 3;
M. N., Kto i dlaczego uczy si  po polsku na Kanadyjskim Uniwersytecie? W Centrum Studiów
S owia skich na Uniwersytecie w Montrealu, DPiD  1953, nr 16, s.3; Naukowcy polscy w
Kanadzie, DPiD  1957, nr 43, s. 3; Polski psychiatra z Kanady, DPiD  1960, nr 66, s. 3; T. R.,
Dzia alno  Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, DPiD  1977, nr 163, s. 3.

73  Np. Uroczyste wr czenie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. w gierskiemu, Hevesy
przebywaj cemu na uchod stwie, DPiD  1944,  nr  298,  s.  2; Japo ski uczony – laureatem
Nagrody Nobla. Fizyk – prof. Hideki Jukawa, DPiD  1949, nr 264, s. 4; I. K-ski [Kliba ski], 50-
lecie Nagrody Nobla, DPiD  1950, nr 296, s. 2; Nowi laureaci Nobla – w 60. rocznic  mierci
wynalazcy dynamitu i wielkiego magnata przemys owego, DPiD  1956, nr 305, s. 3.
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i rocznice uczonych polskich w Polsce i na obczy nie, prezentowano ich
dorobek75.

Artyku y dotycz ce nauki w Polsce ukazywa y si  na amach pisma ju
w ko cowym etapie drugiej wojny wiatowej. wiadczy to o powa nym
traktowaniu tego problemu przez przymusowych tu aczy-uczonych oraz
dziennikarzy. Nad odbudow  nauki w powojennej Polsce obradowa o na walnym

74 Polak odkry  wirusa raka – dr Ludwik Gross, dyr. Szpitala w Bronx w Nowym Jorku, DPiD
1953, nr 229, s. 4; Mi dzynarodowy sukces polskiego przyrodnika, dr Radzewskiego z Londynu,
DPiD  1954, nr 169, s. 3; Sensacyjna poprawka w podr cznikach geografii – najwy szy szczyt w
Ameryce zdobyli Polacy – Jan Alfred Szczepa ski i Justyn Wojsznis – wulkan Los Ojos w
Andach, w Argentynie, DPiD  1955, nr 50, s. 1; Polak konstruktorem nowego typu awionetki,
DPiD  1956,  nr  123,  s.  3; Polska stacja na Antarktydzie nazwana imieniem Antoniego
Boles awa Dobrowolskiego, DPiD  1959, nr 26, s. 1; Pierwsi badacze na Antarktydzie, DPiD
1959, nr 57 [nr 6 TP], s. 5.

75 Z ycia Polaków w Szwajcarii. Wspomnienie po miertne po wi cone prof. prawa
mi dzynarodowego, Zygmuntowi Cybichowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego
zamordowanego przez Niemców w Warszawie w 1944 r., DPiD  1944, nr 271, s. 2; Zgon
wielkiego astronoma – Sir Arthura Eddingtona, DPiD  1944, nr 181, s. 3; Zmar  dr Bernard
Czemplik, wyk adowca PWL w Edynburgu, DPiD  1944, nr 292, s. 4; Pogrzeb polskiego
uczonego zam czonego przez Gestapo –15.12.44 w Montmorency pod Pary em, DPiD  1944, nr
302, s. 3; Zgon prof. Ludwika Ebermana w Winterthur – 9.4.45, DPiD  1945,  nr  87,  s.  4; p.
Henryk Tanenbaum – prof. ekonomii, DPiD  1946, nr 306, s. 2; p. Prof. Stefan D browski, b.
rektor Uniwersytetu Pozna skiego, chemik, przyrodnik, DPiD  1947, nr 74, s. 2; Zgon prof.
[Karola] Bogdanowicza, nestora geologii, DPiD  1`947, nr 142, s. 4; mier  p k dr, doc.
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Wac awa Lipi skiego w wi zieniu Bezpieki 4.4.49,
DPiD  1949,  nr  94,  s.  1; Zgon prof. Jana Rutkowskiego, historyka gospodarki z Uniwersytetu
Pozna skiego, DPiD  1949, nr 130, s. 2; Zgon przedstawiciela nauki polskiej, prof. Stanis awa
Michalskiego z Krakowa, DPiD  1950, nr 20, s. 2; p. Walerian Charkiewicz – dr filozofii,
polonista, DPiD  1950, nr 155, s. 3; Zgon prof. S[tanis awa] Srokowskiego, wybitnego geografa
z Uniwersytetu Warszawskiego, DPiD  1950, nr 201, s. 1; Zgon prof. [Ernesta] Syma,
biogemika z Akademii Medycznej w Warszawie, DPiD  1950, nr 215, s. 2; p. Prof. Wac aw
Borowy, DPiD  1950, nr 288, s. 2; J. M karska, Eugeniusz Romer – geograf niepodleg ej Polski,
zmar  w Krakowie 28.1.1954, DPiD  1954, nr 55, s. 2; Zgon twórcy teorii wzgl dno ci. Einstein
umar  na zapalenie woreczka ó ciowego, DPiD  1955,  nr  91,  s.  1,  4;  S.  T., Albert Einstein –
pionier wiedzy atomowej, DPiD  1955, nr 94, s. 2; Zgon prof. Stanis awa Stro skiego, DPiD
1955, nr 259, s. 1; Ku czci p. Prof. Stanis awa Stro skiego, DPiD  1955, nr 274, s. 3; (J.), p.
Prof. Jan ukasiewicz zmar  13.2.56 w Dublinie – filozof z Uniwersytetu Lwowskiego, ze szko y
prof. K. Twardowskiego, DPiD  1956, nr 51, s. 3; prof. dr Edward Stenz – zmar  w Sztokholmie,
znakomity geofizyk, DPiD  1956,  nr  80,  s.  3; Jerzy Adolf Sowilski, etnolog ze Lwowa, uczony
polski zamordowany przez Indian w d ungli Paragwaju, DPiD  1956, nr 296, s. 1, 4; J. M., Zgon
polskiego badacza Antarktydy w Waszyngtonie – [Henryka] Arctowskiego, DPiD  1958, nr 59,
s.  2;  J.  Roztworowski, Polak – prawdziwy Europejczyk. Wspomnienie o p. prof. Adamie
ó towskim, DPiD  1958, nr 118, s. 2; F. Ró ycki, 100-lecie Einsteina – jego wszech wiat i

skrzypce, DPiD  1979, nr 68, s. 2; J. So tan, Wczesne lata Einsteina, DPiD  1986, nr 100 [nr 17
TP], s. 5; J. A. P., p. Prof. dr Zdzis aw Steiber, DPiD  1981, nr 211 [nr 36 TP], s. 7; B. Atapin,

p. Tadeusz Klimowski, DPiD  1981, nr 229 [nr 39 TP], s. 8; W. Strza kowski, mier  prof.
Tadeusza Kotarbi skiego, DPiD  1981, nr 256, s. 3; S. Kossowska, prof. Ignacy Wieniewski –
wspomnienie po miertne, DPiD  1986, nr 211, s. 3; Z. J., Jerzy ojek – p. Zmar  7.10.1986 –
historyk i pisarz, znawca epoki stanis awowskiej, prasoznawca, DPiD  1986, nr 263, s. 6.
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zebraniu 25 marca 1944 r. w Londynie Zrzeszenie Profesorów i Docentów
Polskich Szkó  Akademickich w Wielkiej Brytanii76. Powzi to na nim
nast puj ce decyzje: przygotowanie podr czników akademickich, zapewnienie
Polsce drukar , wydanie monografii o historii i martyrologii Wszechnicy Stefana
Batorego w Wilnie, umo liwienie pracy naukowej uczonym polskim
znajduj cym si  na Bliskim Wschodzie; wystosowano apel do w adz
wojskowych, by umo liwi y Polakom podj cie studiów na nowo otwartym
Wydziale Prawa w Oxfordzie. Zrzeszenie zabiega o o nawi zanie bli szych
stosunków z brytyjskimi w adzami uniwersytetów oraz British Council, w celu
zacie nienia wi zi kulturalnych i wspó pracy naukowej równie  po zako czeniu
wojny77.

Protestowano przeciwko zamordowaniu przez Niemców polskich
profesorów, drukowano listy, apelowano do spo eczno ci mi dzynarodowej o
solidarno  z nauk  polsk 78. Zrzeszenie Profesorów i Docentów Polskich Szkó
Akademickich w Wielkiej Brytanii protestuj c na walnym zebraniu odbytym 27
marca 1945 r. w Londynie przeciwko ustaleniom Ja ty, sformu owanym bez
udzia u Polski powzi o uchwa , w której czytamy: „1. Wyra amy przekonanie,
e ycie naukowe polskie stanowi ca o , zwi zan  z ca o ci  obszaru polskiego

i wszystkimi na niej odwiecznymi ogniskami twórczo ci umys owej oraz e
mo e by  ono w pe ni wskrzeszone tylko wraz z ca o ci  i niepodleg o ci
pa stwa, obecnie zagro on  przez rz dy sowieckie w Polsce i poprzez uchwa y
w Ja cie; 2. Sk adamy ho d pracownikom naukowym polskim, którzy od chwili
najazdu, przez pi  lat z gór , nieugi cie trwali w s u bie nauce i tajnym
kszta ceniu m odzie y, przyp acaj c sw  wierno  Polsce cz sto yciem, a
zawsze cierpieniem; 3. Stwierdzamy zupe n  niezgodno  z prawem
mi dzynarodowym o okupacji zarówno rozstrzygania przez w adze okupacyjne
sowieckie o losie instytucji naukowych i wy szych szkó  polskich we wschodniej
cz ci kraju, jak Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie (za . w 1579 r.),
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie (za . w 1661 r.) i Politechniki
Lwowskiej (za . w 1844 r.), jako te  bezprawno  samowolnego przeobra enia
szkolnictwa wy szego polskiego w ca ym Kraju przez w adze okupacyjne
sowieckie, b d  wprost, b d  za po rednictwem osadzonego przez nie tzw. rz du
tymczasowego, wraz z ograniczeniem tre ci i metod nauczania w my l doktryn
obcych narodowi polskiemu i z rozporz dzaniem si  polskim dorobkiem
naukowym i kulturalnym; 4. Zwracamy si  do Rz dów Sprzymierzonych i do
Stowarzysze  Naukowych Narodów Zjednoczonych o uczynienie wszystkiego,

76 Nad odbudow  nauki w Kraju obradowali profesorowie uniwersytetów, DPiD  1944, nr 80, s. 3.
77 O przysz  wspó prac  pomi dzy Cambridge i uniwersytetami polskimi, DPiD  1944, nr 101,

s. 2.
78  E. J., Pami ci zamordowanych profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, DPiD  1944, nr 203,

s. 3; Uroczysty protest Akademii Nauk w Brazylii przeciwko zamordowaniu profesorów
Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki, DPiD  1944, nr 214, s. 3.
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co jest w ich mocy, celem umo liwienia prawowitemu Rz dowi Polskiemu i
Zrzeszeniu Profesorów i Docentów Polskich za Granic  niezw ocznej swobodnej
styczno ci z pracownikami naukowymi w Kraju”79.

Zaznaczy  nale y, e po cofni ciu uznania rz dowi polskiemu na
uchod stwie 5 lipca 1945 r. przez rz d brytyjski i ameryka ski, ca e rodowisko
naukowe polskie rozproszone w wolnym wiecie nades a o do Londynu wyrazy
poparcia, uznania i zapewni o o swojej lojalno ci wobec jedynego prawowitego
rz du polskiego. Od tej pory doniesienia o nauce wy szej w Polsce (obejmuj cej
zagrabione Kresy Wschodnie) obrazowa y uwi d i izolacj  od wiata
zachodniego nauki polskiej, podporz dkowanie jej sowieckiej ideologii, ci kie
warunki materialne, zdrowotne i lokalowe studentów polskich, szykanowanie ze
strony w adz warszawskich polskich studentów – by ych je ców wojennych z
1939 r., kombatantów Armii Krajowej, tworzenie „czarnych list” studentów.
Komentowano likwidacj  autonomii uniwersytetów, chwilowy renesans nauk
humanistycznych na UJ, aresztowania przez S u b  Bezpiecze stwa krakowskich
profesorów, wyroki mierci dla siedmiu studentów za rzekom  przynale no  do
organizacji „Liga Walki z Bolszewizmem” oraz siedmiu studentów z Wroc awia
za przynale no  do nielegalnej organizacji „M odzie  Wielkiej Polski”.
Krytycznie oceniano drastyczne obni enie poziomu nauczania (w 1947 r. nie
wymagano od studentów matury!), przymusow  indoktrynacj  polityczn  kadry
profesorskiej, w której marksizm sta  si  urz dowym wiatopogl dem nauki
polskiej, pomoc Szwajcarii udzielon  polskim uczelniom (2 tys. ksi ek),
zaw aszczenie ideologiczne organizacji studenckich (21 lipca 1948 r. powstanie
Zwi zku M odzie y Polskiej), obleganie przez polsk  m odzie  akademick
kierunków technicznych (1949), na których mniej agitowano politycznie,
zlikwidowanie Wydzia u Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1949),
zakaz studiowania osobom nie nale cym do ZMP. Pisano o zakazie dzia alno ci
„Bratniej Pomocy”, o demonstracjach i oporze studentów Politechniki
Warszawskiej sprzeciwiaj cych si  ograniczeniom nauki i ycia akademickiego
w Polsce (1950), „zatruwaniu ducha m odzie y polskiej” poprzez wysy anie jej
na studia do ZSRR, rugowaniu z uczelni studentów -przeciwników re ymu
warszawskiego, likwidacji w 1951 r. Polskiej Akademii Umiej tno ci i
powo aniu Polskiej Akademii Nauk na wzór sowieckiej na „haniebnym I
Kongresie Nauki Polskiej” w Warszawie. Dziennik konsekwentnie pot pi  brak
podr czników, skryptów i pomocy naukowych na polskich uczelniach,
uprzywilejowanie wydzia ów nauk technicznych i filologii rosyjskiej (1952),
utrudnianie dzia alno ci KUL. Solidaryzowa  si  ze stopniowym nasilaniu si
oporu polskiej m odzie y akademickiej przeciwko wasalskiej pozycji Polski
wobec ZSRR, opisa  Mi dzynarodowy Kongres M odzie y w Warszawie (1953),
ponowne nasilenie represji komunistycznych na wy szych uczelniach (1954),

79 W obronie nauki polskiej Uchwa a Zrzeszenia Profesorów i Docentów, DPiD  1945, nr 81, s. 3.
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niech  polskich studentów do uczenia si  marksizmu-leninizmu, likwidacj  w
1954 r. przez w adze warszawskie Wydzia ów Teologii w Krakowie, Warszawie
i Poznaniu, pobyt polskich uczonych w agrach sowieckich80.

80 Dalsza ewakuacja nauki polskiej. Ze Lwowa usuwane s  wszelkie lady nauki i kultury polskiej,
DPiD  1945, nr 293, s. 4; K. Podd bski, Nauka polska w s u bie nowych w adców, DPiD  1946,
nr  3,  s.  1; Bohaterstwo nauki i pracy, DPiD  1946, nr 60, s. 4; Komuni ci przeciw studentom,
DPiD  1946, nr 96, s. 2; „Czarne listy” polskich studentów. Likwidacja autonomii
uniwersytetów, DPiD  1946,  s.  126,  s.  1; Komuni ci w wojnie z m odzie . Koniec autonomii
uniwersytetów. Utworzenie specjalnego Komitetu ds. demokratyzacji uniwersytetów, DPiD
1946, nr 140, s. 1; Z ycia nauki w Polsce, DPiD  1946, nr 263, s. 2; Aresztowanie profesorów w
Krakowie, DPiD  1946, nr 273, s. 1; Studenci przed s dem wojskowym, DPiD  1947, nr 85, s. 2;
Nauka polska stoi w obliczu pogromu, DPiD  1947, nr 27, s. 2; Wyrok mierci na studentów,
DPiD  1947, nr 32, s. 1; 68 000 m odzie y na wy szych uczelniach w Polsce, DPiD  1947, nr
76, s. 2; G odowe stypendia akademickie, DPiD  1947,  nr  117,  s.  2; Egzaminy polityczne
profesorów i zniesienie nauki religii, DPiD  1947, nr 188, s. 4; St. M., Nauce polskiej grozi
niebezpiecze stwo uwi du, DPiD  1947, nr 247, s. 2; Marksizm urz dowym wiatopogl dem
nauki polskiej. Bierut atakuje zachodni charakter kultury polskiej, DPiD  1948, nr 23, s. 4;
Studenci ucz  si  na schodach – na Akademii Medycznej w Warszawie, DPiD  1948, nr 78, s. 2;
Pomoc Szwajcarii dla polskich uczelni, DPiD  1948, s. 1; Studenci na us ugach re ymu, DPiD
1948, nr 178, s. 2; Oparty na wzorach Komsomo u i Hitlerjugend monopolistyczny Zwi zek
M odzie y Polskiej, DPiD  1948, nr 179, s. 1, 4; Programowa izolacja nauki polskiej od
kontaktów ze wiatem zachodnim, DPiD  1948, nr 212, s. 2; S. M karski, Nauka polska ma by
„radziecka”. Uniwersytety przed totaln  czystk , DPiD  1948, nr 254, s. 2; Bez marksizmu nie
ma rozwoju nauki polskiej. Jubileusz Polskiej Akademii Umiej tno ci wykorzystany do agitacji
komunistycznej – 25.10.48, DPiD  1948, nr 257, s. 4; 80 000 studentów w Polsce, DPiD  1949,
nr  14,  s.  2;  St.  M., Odsiecz Kremla dla bolszewizacji wy szych uczelni polskich po nieudanych
próbach miejscowych marksistów, DPiD  1949, nr 63, s. 2; St. M., Recepta wschodnia dla
uniwersytetów polskich przynios a katastrofalne obni enie poziomu studiów, DPiD  1949, nr
242, s. 2; Skasowanie Wydzia u Prawa na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie, DPiD  1949, nr
258, s. 2; Studia w Polsce… dla komunistów, DPid  1950, nr 26, s. 2; Likwidacja „Bratnich
Pomocy” na uniwersytetach re ymowych, DPiD  1950, nr 78, s. 4; Demonstracja studentów
warszawskich, DPiD  1950, nr 125, s. 1, 4; M odzie  stroni od bolszewickich wyrostków.
Uczelnie w Polsce tylko dla komunistów, DPiD  1950, nr 195, s. 1, 4; Zatruwanie ducha
m odzie y polskiej. 500 maturzystów wyje d a do Rosji na studia fachowe i marksistowskie,
DPiD  1950, nr 202, s. 4; Sito komunistyczne dla studentów, DPiD  1950, nr 230, s. 1, 4;
Wydaleni studenci – 14 z Uniwersytetu Warszawskiego (z Wydzia u Prawa) za „nie
przestrzeganie socjalistycznej dyscypliny”, DPiD  1951, nr 58, s. 2; „Kongres Nauki” likwiduje
niezale n  nauk  polsk , DPiD  1951, nr 157, s. 1; Bywalec, Pods uchane, DPiD  1951, nr 195,
s. 4; 60 studentów wyrzucono z Politechniki za rzekome zaniedbania w nauce, DPiD  1951, nr
282, s. 1, 4; Organizacja Polskiej Akademii Nauk k adzie do grobu wolno  my li polskiej.
Twórczo  uczonych pod kontrol  komunistów, DPiD  1952, nr 2, s. 4; dr Wies aw
Strza kowski, Na polskim uniwersytecie brak skryptów wielka przeszkod , DPiD  1952, nr 67, s.
3; Uprzywilejowanie wydzia ów nauk technicznych i filologii rosyjskiej. Stypendia studenckie w
Polsce, DPiD  1952, nr 85, s. 1, 4; Prezydium PAN w r kach wypróbowanych komunistów,
DPiD  1952, nr 105, s. 2; 3500 studentów KUL, DPiD  1952, nr 181, s. 4; Komsomo
zaalarmowany oporem m odzie y w Polsce. Studenci demonstrowali przeciw re ymowi
kolportuj c ulotki i zdzieraj c afisze, DPiD  1952, nr 286, nr 1; W przededniu kongresu
m odzie y w Warszawie prawd  o losie studentów w Polsce przedstawi  delegatom studenci na
uchod stwie, DPiD  1953, nr 204, s. 1; J.M.B., Jak to by o na wiatowym Kongresie Studentów
w Warszawie?, DPiD  1953, nr 260, s. 2; S. M karski, Zmartwychwstanie komunistów na
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Polityczna odwil  w Polsce w 1956 r. nie wyró ni a si  niczym
szczególnym w kwestii problemów nauki na amach DPiD . Ju  na pocz tku
1957 r. doniesiono o aresztowaniach studentów w Polsce81, o starciach studentów
z policj  w Warszawie podczas pochodu w dniu pierwszego maja, którzy
domagali si  na transparentach zniesienia cenzury82, niech ci studentów do
ZMS83.

Lawin  artyku ów i komentarzy trwaj c  dwa miesi ce na amach
DPiD  wywo a o zamkni cie przez cenzur  w Warszawie w dniu 2 pa dziernika
1957 r. studenckiego tygodnika „Po prostu” (1947-1957), który pocz tkowo by
trybun  „m odej post powej inteligencji”, walcz c  z „oportunizmem, z
bezmy lno ci , z przejawami separatyzmu w ród m odzie y akademickiej”84,
zajmowa  si  te  sprawami kultury, by w 1950 r. (21 kwietnia, w dniu powo ania
Zrzeszenia Studentów Polskich), okre li  „kierunek swej ideowej ewolucji w
kierunku socjalistycznej dyscypliny nauki”, gdzie „m odzi arty ci wybrali
realizm”85. W 1953 r. redakcja przyzna a, e „pisali my zbyt lukrowato o
codzienno ci”86 i od tego czasu „Po prostu” podj o si  „odnowicielskiej roli” z
nowym podtytu em „Tygodnik studentów i m odej inteligencji”87.

Londy ski dziennik informowa  na bie co, na pierwszej stronie, o
trzydniowych zamieszkach ulicznych w Warszawie spowodowanych
zamkni ciem „Po prostu”, starciach studentów z policj  w Krakowie, brutalnym
traktowaniu przez milicj  m odzie y akademickiej i pozosta ych demonstrantów,
zamie ci  przedruk za „Manchester Guardian” dwóch pe nych oburzenia listów
redaktorów „Po prostu” do W adys awa Gomu ki, o wiadczenie do PAP
wzywaj ce studentów do zaniechania manifestacji, o karach wydalenia z partii za
obron  tygodnika, konfiskacie przez w adze re ymowe pisma „Europa”, które

wy szych uczelniach, DPiD  1954, nr 104, s. 2; Prasa re ymowa bije na alarm – studenci nie
chc  si  uczy  marksizmu-leninizmu, DPiD  1954, nr 136, s. 4; Dialektyka nie smakuje
studentom w Polsce, DPiD  1954, nr 169, s. 2; Nowy atak re ymu na Ko ció , DPiD  1954, nr
247, s. 1, 4; agier dla uczonych. Dwóch polskich uczonych w obozie pod Moskw , DPiD  1956,
nr 56, s. 1, 4.

81 Aresztowania studentów w Polsce, DPiD  1957, nr 2, s. 1.
82 Starcia studentów z milicj  w Warszawie, DPiD  1957, nr 105, s. 1, 4.
83 Studenci stroni  od ZMS, DPiD  1957, nr 215, s. 2.
84  T. Mielczarek, Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki spo eczno-kulturalne i spo eczno-

polityczne PRL, Kielce 2003, s. 222; Po mierci Stalina „Po prostu” nadal preferowa o
„infantylny dydaktyzm”, by o „pismem mentorskim, redagowanym bez pomys u i polotu” (s.
225, 227).

85  Tam e, s. 224.
86  Tam e 227.
87  O nowym profilu pisma zob. szerzej: T. Mielczarek, op. cit., s. 228-249.
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mia o kontynuowa  odwil owe tradycje „Po prostu” oraz represjach w adz
zastosowanych wobec niepokornych studentów88.

W latach 1958-1977 londy ski dziennik emigracji niepodleg o ciowej
odnotowywa  coraz wi ksz  niech  polskiej m odzie y akademickiej do
komunizmu, bankructwo partii na uczelniach i bezsilno ci usi owaniach w adz
warszawskich, by temu zjawisku zapobiec, zamieszki, protesty, rezolucje 1968
r.89. Informowano o falach protestów w Kraju, og aszano apele naukowców
wzywaj ce w adze do zaniechania represji wobec cz onków Komitetu Obrony
Robotników (KOR) i wspó pracuj cych z nim osób90, o powstawaniu
Studenckiego Komitetu Solidarno ci (SKS) w Krakowie 25 maja 1977 r., jego
wspó pracy z KOR, prze ladowaniach w adz oddzia ów SKS we wszystkich
o rodkach akademickich91.

Zastanawiaj ce, e DPiD  niezale ne wyk ady z zakresu nauk
humanistycznych i spo ecznych Lataj cego Uniwersytetu w Warszawie,
odbywaj ce si  od pa dziernika 1977 r. w prywatnych domach dzia aczy KOR i

88 Tygodnik „Po prostu” zamkni ty. Po odrzuceniu ultimatum Gomu ki, bo dra ni  kierownictwo
partii za sw  cz st  bezceremonialn  krytyk  stosunków w Polsce, DPiD  1957,  nr  237,  s.  1;
Studenci dalej protestuj  przeciw zamkni ciu „Po prostu”. 20 rannych, 100 aresztowanych. Bunt
w re ymowym zwi zku m odzie y. Warszawa wzburzona brutalno ci  milicji, DPiD  1957, nr
238, s. 1, 4; Na danie Tity zaostrzono cenzur  w Polsce. Gomu ka wygrywa bitw  ze
studentami. Milicja coraz szybciej likwiduje demonstracj , DPiD  1957, nr 241, s. 1, 4;
Aresztowania w „Po prostu”. Zespó  oskar ony o „rozbijanie m odzie y”, DPiD  1957, nr 246,
s. 1, 4; Zespó  „Po prostu” protestuje. Dwa listy do Gomu ki na amach „Manchester
Guardian”, DPiD  1957, nr 248, s. 1, 4; Kara wydalenia z partii za obron  tygodnika „Po
prostu”. Po starciu z milicj  studentów z Krakowa, DPiD  1957, nr 254, s. 1; Konfiskata pisma
„Europa”, DPiD  1957,  nr  264,  s.  1; Surowe kary dla studentów w Warszawie za protest
przeciwko zamkni ciu „Po prostu”, DPid  1957, nr 288, s. 1, 4.

89  Np.: Cyrankiewicz zapowiada szkolenie ideologiczne m odzie y. Skomunizowanie szkó  i
uniwersytetów, DPiD  1958, nr 237, s. 1, 4; Bankructwo partii na uczelniach. Studenci
odwracaj  si  od komunizmu, Gomu ka da „sp acenia d ugu”, DPiD  1960, nr 76, s. 1; 58
rannych, setki aresztowanych. „Trybuna Ludu” oskar a m odzie  akademick . Zamieszki w
pi tek i sobot , DPiD  1968,  nr  62,  s.  1,  4; Po Warszawie, Lublin, Kraków, Pozna . Ponure
pogró ki pod adresem studentów, DPiD  1968, nr 64, s. 1, 4; Rezolucja studentów Politechniki
Warszawskiej. damy przestrzegania 71 art. Konstytucji! Re ym pora ony solidarno ci
m odzie y polskiej, DPiD  1968, nr 65, s. 1, 4; Studenci podtrzymuj  swe dania, DPiD  1968,
nr 71, s. 1.

90 Fala protestów w Kraju nie ustaje. Apel 43 naukowców wroc awskich, DPiD  1977, nr 155 [nr
26 TP], s. 3.

91 Studencki Komitet Solidarno ci. Kraków, DPiD  1977, nr 161 [nr 27 TP], s. 3; Studencki
Komitet Solidarno ci da autonomii na Uniwersytecie. Pot pia polityczn  biurokratyzacj  ycia
akademickiego, DPiD  1977, nr 164, s. 2; 629 studentów z Krakowa w Obronie KOR. Amnestia
rzeczywista czy propagandowe oszustwa?, DPiD  1977, nr 172, s. 1; Wyrafinowane metody
prze ladowania dzia aczy KOR i SKS. Dziekan Uniwersytetu wspiera UB przeciw studentom,
DPiD  1978, nr 49, s. 1; Protest n kanych przez UB studentów, DPiD  1978, nr 243 [nr 41 TP],
s. 2; SKS w obronie wolno ci nauki, DPiD  1979, nr 142 [nr 24 TP], s. 5; Surowe represje
wobec studentów z Wroc awia. Rektor i jego zausznicy wspieraj  akcje UB, DPiD  1979, nr 171,
s. 1.
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wspó pracuj cych z nim intelektualistów odnotowa  dopiero po przej ciu ich
przez, zwalczane przez w adze, Towarzystwo Kursów Naukowych (dalej: TKN)
w styczniu 1978 r.92. W dzienniku ukaza o si  o wiadczenie podpisane 22
stycznia 1978 r. przez 60 profesorów, pisarzy, publicystów, artystów,
przedstawicieli rodowiska katolickiego, proklamuj cego utworzenie TKN
przeciw ograniczeniom intelektualnym – wymieniono wszystkich sygnatariuszy
z imienia i nazwiska93. Od tej pory a  do czerwca 1979 r., gdy TKN zako czy
swoj  dzia alno , DPiD  informowa  o wyk adach i seminariach TKN, które
odbywa y si  pomimo represji ze strony w adz, aresztowa  wyk adowców i
uczestników zaj  przez S u b  Bezpiecze stwa, rozbijania wyk adów przez
bojówki SZSP i ZSMP, o wyrazach solidarno ci wiata naukowego z TKN i jego
akcj  samokszta ceniow , nasileniu terroru w adz, wsparciu Ko cio a
Katolickiego, sta a si  witryn  o wiadcze  i komunikatów KSS-KOR, SKS,
TKN i ROPCiO (Ruch Obrony Praw Cz owieka i Obywatela) oraz wspania ej
patriotycznej postawy prze ladowanych w Kraju Polaków94. Emigracja wspiera a
moralnie akcj  TKN. wiadczy  mo e o tym wiersz Tadeusza Polanowskiego pt.
Na Uniwersytety Lataj ce zamieszczony w DPiD , w którym czytamy:

K amstwo obsiad o dzi  rektorskie stolce
Prawda si  gnie dzi na sublokatorce.

92 Wolno ciowe Stowarzyszenie Kursów Akademickich zacznie wyk ady w Warszawie 20.2.1978 r.,
DPiD  1978, nr 39, s. 1.

93 Powsta o niezale ne Towarzystwo Kursów Naukowych. M odzie  szuka prawdy naukowej przez
samokszta cenie, DPiD  1978, nr 40, s. 1.

94 Wyk ad TKN odby  si  przy udziale 125 s uchaczy mimo nieobecno ci aresztowanego
wyk adowcy Michnika, DPiD  1978,  nr  46,  s.  1; Prof. [Janusz] Groszkowski przeciw
„s u alstwu i cwaniactwu”. Szacunek i uznanie dla dzia alno ci TKN, DPiD  1978, nr 42, s. 1;
Akcja re ymu przeciw wolno ciowym wyk adom. W r kach bezpieki jest ju  14 wyk adowców i
s uchaczy, DPiD  1978, nr 48, s. 1; Nasilenie terroru PRL. O wiadczenie KSS-KOR, SKS, TKN,
DPiD  1978, nr 53 [nr 9 TP], s. 3; Protest Towarzystwa Kursów Naukowych, DPiD  1978, nr
55, s. 1; KOR – Terror przeciw akcji samokszta ceniowej. O wiadczenie SKS we Wroc awiu. List
KSS-KOR do Amnesty International, DPiD  1978, nr 76 [nr 13 TP], s. 3; Wspania a postawa
prze ladowanych studentów. Szósty SKS w Szczecinie. Nowe pismo studenckie „Sygna y”,
DPiD  1978, nr 121, s. 1; Sukces pierwszego roku akademickiego TKN, DPiD  1978, nr 161, s.
1; [Andrzej] Werblan nawo uje do zaostrzenia walki z opozycj . Niebezpieczni s  naukowcy,
pisarze, studenci, DPiD  1978, nr 182, s. 1; Protest krakowskich studentów w ONZ. Ruch Karty
77 b dzie nadal pracowa  z Polakami, DPiD  1978, nr 236, s. 1; Jesienny semestr Lataj cego
Uniwersytetu rozpocz to w warszawskim ko ciele wyk adem o tradycji, DPiD  1978, nr 270, s.
4; Bezpieka uniemo liwi a drugi wyk ad Lataj cego Uniwersytetu – UB aresztowa o Jacka
Kuronia, DPiD  1978, nr 272, s. 1; UB atakuje TKN, DPiD  1979,  nr  32,  s.  1;  W.  Jasi ski,
Studencki Komitet Solidarno ci w Warszawie – Bojówki Bezpieki przeciwko nauce, DPiD  1979,
nr 83 [nr 14 TP], s. 5; Wzmo ona ofensywa MSW na Lataj ce Uniwersytety. Dlaczego Kuro  i
Michnik zawiesili swe wyk ady?, DPiD  1979, nr 84, s. 1; Bojówki Bezpieki przeciwko nauce.
List otwarty prymasa Polski, kardyna a Stefana Wyszy skiego do w adz PRL, DPiD  1979, nr 94
[nr  16  TP],  s.  4; Spo ecze stwo pot pia napady bojówek UB na Lataj ce Uniwersytety.
O wiadczenia ROPCiO, dzia aczy ch opskich i studentów, DPiD  1979, nr 96, s. 1.
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Gnie dzi si  prawda, ale w a nie po to
Aby szybowa  nad wszelk  ciasnot .

Cho  w adze chytre zastawiaj  sid a.
Latanie ma ten plus, rozwija skrzyd a95.

Dziennik poinformowa  czytelników o utworzeniu jesieni  1979 r.
w Londynie Funduszu Pomocy Studentom Szykanowanym przez w adze PRL96.
Nasilenie represji w adz w ko cu lat siedemdziesi tych ub. w. nie pozwala
polskim naukowcom na swobodne wyjazdy na Zachód, nawet wtedy, gdy mieli
oficjalne zaproszenia na obejmowanie polskich katedr na obcych uniwersytetach.
Tak by o ze Stanis awem Bara czakiem, poet , krytykiem, historykiem
literatury, t umaczem, wyk adowc  Uniwersytetu Pozna skiego,
wspó za o ycielem KOR w 1976 r. prof. Tymon Terlecki, który po czternastu
latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie kierowa  katedr  kultury polskiej
Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, wróci  do Wielkiej Brytanii w 1978 r., na
amach londy skiego dziennika, pisa  oburzony: „To si  nie mie ci w g owie, w

kategoriach ani europejskich, ani ameryka skich, ani adnych innych.
Odczuwam to jako wstyd i jako obra aj cy godno  ludzk , nierozum.
Bara czak powinien zacz  wyk ady w pa dzierniku 1978 r. Katedra stoi
pusta”97. Poecie pozwolono na wyjazd dopiero w 1981 r.

DPiD  w latach osiemdziesi tych ub. w. ledzi  na bie co rozwój
sytuacji w kraju, a tym samym sytuacj  nauki polskiej. Donosi  o tworzeniu
niezale nych zrzesze  akademickich na wy szych uczelniach, próbach
uzdrawiania nauki polskiej, roli „Solidarno ci” w nauce polskiej98. Po
wprowadzeniu stanu wojennego, apelowa  do wolnego wiata o niesienie
pomocy zniewolonej nauce polskiej, a do w adz re ymowych o zwolnienie z
wi zie  polskich uczonych. Zapewnia  o solidarno ci ró nych rodowisk

95  T. Polanowski, Na „Uniwersytety Lataj ce”, DPiD  1978, nr 165 [nr 28 TP], s. 1.
96 Fundusz Pomocy Studentom Szykanowanym przez w adze PRL, DPiD  1979, nr 228, s. 1.
97  T. Terlecki, Polsko-ameryka skie studia. Afera Katedry Stanis awa Bara czaka w Harvardzie,

DPiD  1979, nr 5 [nr TP 1], s. 1.
98 Studenci tworz  niezale ne zrzeszenia akademickie, DPiD  1980, nr 234, s. 1; T. Affeltowicz, O

wolno  nauki i ycia akademickiego, DPiD  1980, nr 267 [nr 45 TP], s. 3; O uzdrowienie nauki
polskiej walczy w PAN prof. Janusz Groszkowski, DPiD  1980, nr 291 [nr 49 TP], s. 11; O
wspólnych korzeniach ca ej Europy mówi  Jan Pawe  II do Kongresu uczonych, DPiD  1981, nr
266, s. 1; Kontury. S. M karski, Rola „Solidarno ci” w szkolnictwie, DPiD  1981, nr 274, s. 2.



377

emigracyjnych z Polakami w kraju, pisa  o udzielanej im pomocy99. Powiadamia
czytelników o odwo aniu stanu wojennego z dniem 22 lipca 1983 r. zaznaczaj c,
e w adze z gen. Jaruzelskim na czele zachowa y cz  represyjnego

ustawodawstwa, które dotyczy o równie  funkcjonowania wy szych uczelni100.
Wojna ze rodowiskiem akademickim w kraju trwa a101, a jej zwie czenie
stanowi  koniec autonomii wy szych uczelni w Polsce, którym na o ono
kaganiec re ymowy102. Odnotowano niezadowolenie studentów103, usuwanie ze
stanowisk niewygodnych w adzy rektorów, prorektorów i dziekanów104.
Zamieszczono o wiadczenie PUNO, które z niepokojem ledzi o wznowienie
ataku w adz partyjnych na nauk  i kultur  polsk 105. Kongres Intelektualistów w
Warszawie w styczniu 1986 r. odby  si  „przy akompaniamencie czystek na
wy szych uczelniach”106, bojkocie naukowych rodowisk zagranicznych, a jego
koniec zaakcentowano „aresztowaniami, wzmo on  cenzur , pogwa ceniem
wolno ci s owa”107, jak równie  nowymi czystkami personalnymi na wy szych
uczelniach108. Piotr Za uski przedstawi  czytelnikom gazety ponury i smutny
zbiorowy portret polskiej m odzie y akademickiej, która jest zniech cona i nie
widzi przed sob  perspektyw w zniewolonym Kraju109.

Redakcja DPiD  pami ta a o setnej rocznicy urodzin profesorów
Tadeusza Kotarbi skiego (31 marca 1986 r.) i W adys awa Tatarkiewicza (4
kwietnia 1986 r.)110. Z kolei Andrzej Bogus awski donosi  w swoich
korespondencjach z Pary a, e Wspólnota Polsko-Francuska wyst pi a w obronie

99 O zwolnienie prof. W adys awa Bartoszewskiego, DPiD  1982, nr 15, s. 4; Studenci z Sheffield
my l  o Polsce, DPiD  1982, nr 54, s. 3; Kontury. Dom Studenta Polskiego w Pary u, DPiD
1982, nr 58, s. 3; T. Affeltowicz, Ci ki przednówek studentów NZS –w internowaniu, DPiD
1982, nr 73 [nr 13 TP], s. 1, 4; Odezwa polskich intelektualistów do Niemców, DPiD  1982, nr
108 [nr 19 TP], s. 5; Polski doktorat uratowany na Wydziale J zyków S owia skich na
Uniwersytecie w Glasgow, DPiD  1982, nr 112, s. 3; J. Rostowski, Polak, ekonomista -
m odszym wyk adowc  na Kingston Politechnic, DPiD  1982,  nr  132  [nr  23  TP],  s.  4;  W.
Olejnik, Z pomoc  nauce polskiej, DPiD  1982, nr 186 [nr32 TP], s. 10; Represje na
Uniwersytecie Warszawskim, DPiD  1982, nr 276 [nr 47 TP], s. 2; T. Affeltowicz, M odzie  nie
boi si  WRONy, DPiD  1982, nr 288 [nr 49 TP], s. 3.

100 Koniec stanu wojennego w Polsce, DPiD  1983, nr 172, s. 1.
101  TEN, Wojna ze rodowiskiem akademickim, DPiD  1985, nr 155, s. 2.
102 Koniec autonomii akademickiej, DPiD  1985, nr 177 [nr 30 TP], s. 2; J. Parnos, Nauka polska

w PRL, DPiD  1985, nr 226, s. 3; Czy b d  czystki na uniwersytetach w Polsce?, DPiD  1985,
nr  236,  s.  1; Student z Olsztyna zabity, DPiD  1985, nr 262, s. 1; T. Affeltowicz, Uczelnie
akademickie w kaga cu, DPiD  1985, nr 290, s. 3.

103 Protest studentów na wydarzenia w Polsce, DPiD  1985, nr 288, s. 1.
104 Czystka na uczelniach wzmog a si , DPiD  1985, nr 296, s. 1.
105 O wiadczenie PUNO, DPiD  1985, nr 305/306, s. 15.
106 Kongres Intelektualistów w Warszawie, DPiD  1986,  nr  13,  s.  1; Tylko po owa przyby a na

Kongres Intelektualistów, DPiD  1986, nr 14, s. 1.
107 Koniec warszawskiego Kongresu, DPiD  1986, nr 16, s. 1.
108 Nowe rugi na wy szych uczelniach. „Przegl d kadr”, DPiD  1986, nr 29, s. 1.
109  P. Za uski, Jacy s  studenci Anno Domini 1986 w Polsce?, DPiD  1986, nr 59, s. 4 i nast pne.
110 Rocznica prof. Kotarbi skiego i prof. Tatarkiewicza, DPiD  1986, nr 82, s. 6.
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prof. Bronis awa Geremka111. Anonimowi korespondenci z Polski analizowali na
amach dziennika sytuacj  w rodowisku wy szych uczelni w Polsce a  do

1989 r.112.

111  A. Bogus awski, Wspólnota Polsko-Francuska w obronie Bronis awa Geremka, DPiD  1986,
nr 183, s. 8.

112 Artyku  z Kraju. Sytuacja w rodowisku wy szych uczelni, DPiD  1986, nr 202, s. 3, 7.



Wies aw H adkiewicz, Adam Ilciów

Z PROBLEMÓW YCIA RELIGIJNEGO POLAKÓW
W ZACHODNICH STREFACH OKUPACYJNYCH NIEMIEC

W LATACH 1945-1949

Polacy w okupowanych Niemczech od pierwszego dnia po odzyskaniu
wolno ci odczuwali potrzeb  moralnego oparcia. Z uwi zionych podczas drugiej
wojny wiatowej na terenie Rzeszy niemieckiej polskich ksi y w obozach
koncentracyjnych ponad dwa tysi ce straci o ycie. Zarówno w adze niemieckie,
jak i okupacyjne cz sto dyskryminowa y Polaków, a praktyki religijne u atwia y
prze ycie tragicznych wydarze  w czasie wojny, zwi ksza a poczucie
bezpiecze stwa w pierwszym okresie po jej zako czeniu.

Niezw ocznie po wyzwoleniu poszczególnych miejscowo ci przez
wojska alianckie Polacy starali si  organizowa  pomieszczenia, które mog y
pe ni  funkcje kaplic. W miejscach takich, zaadaptowanych na potrzeby sakralne,
spotyka y si  osoby, które potrzebowa y duchowego wsparcia. W pierwszych
spotkaniach cz sto nie uczestniczyli ksi a. Ich systematyczny nap yw do
poszczególnych miejscowo ci rozpocz  si  w czerwcu 1945 r., kiedy to w
ka dej wi kszej „dipisowskiej” wspólnocie wyznaniowej funkcjonowa y ju
nowe w adze.

Publiczne ycie religijne przez kilka tygodni organizowane by o w
sposób ywio owy. Czas ten by  potrzebny na utworzenie wewn trznej
administracji we wspólnotach wyznaniowych. Najwi cej przygotowa  do
systematycznej pracy duszpasterskiej wymaga a polska wspólnota Ko cio a
rzymskokatolickiego. Podczas wojny obejmowa a ona w zachodnich Niemczech
ponad 90% mieszkaj cych tam Polaków.

Na koniec 1945 r. w strukturze wyznaniowej polskich „dipisów” w
zachodnich Niemczech wyró ni  mo na by o wspólnoty: rzymskokatolick
(95,8%), prawos awn  (2,3%), grekokatolick  (1,2%), ewangelick  (0,6%).
Wierni pozosta ych wyzna  nie przekraczali 0,1% ogó u. Dwa lata pó niej
93,8% polskich „dipisów” w brytyjskiej strefie okupacyjnej okre la o zwoje
wyznanie jako katolickie, 4,7% – prawos awne, 1,2% – ewangelickie,
wymienia o inne wyznanie 0,3%. W kompaniach wartowniczych udzia
praktykuj cych katolików mie ci  si  w przedziale od 47 do 90%. Tak du e
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ró nice mia y miejsce ze wzgl du na zatrudnianie w niektórych jednostkach osób
wyznania innego ni  katolickie oraz osób religijnie zoboj tnia ych1.

W maju 1945 r. utworzono Przedstawicielstwo Polskiego
Duchowie stwa Rzymskokatolickiego w Dachau. Jego prezesem zosta  by y
rektor Seminarium Duchownego we W oc awku ks. Franciszek Korczy ski, a
wiceprezesem ks. Franciszek Jedwabski. Podstawowym ich zadaniem by o
sporz dzenie spisu wszystkich znajduj cych si  w Dachau polskich ksi y oraz
zapewnienie im tymczasowych dokumentów to samo ci. Wybranym ksi om
proponowano prac  duszpastersk  w polskich rodowiskach „dipisowskich” w
Niemczech.

W czerwcu 1945 r. ks. Franciszek Jedwabski zorganizowa  Central
Duszpasterstwa Polskiego, która wspó pracowa a ci le z biskupem polowym
Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, ks. Józefem Gawlin , mianowanym przez
papie a 5 czerwca 1945 r. ordynariuszem dla Polaków w Niemczech2. Dzi ki
temu w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec powsta  ordynariat dla
Polaków podlegaj cy bezpo rednio papie owi. Obejmowa  on wy cznie
Polaków obrz dku rzymskokatolickiego, którzy znale li si  w Niemczech po
l wrze nia 1939 r. Zmiany te nie dotyczy y przedwojennej Polonii niemieckiej
oraz polskich „dipisów” innych wyzna .

Biskup J. Gawlina 30 lipca 1945 r. erygowa  w Monachium Kuri
Biskupi  dla Polaków w Niemczech. Z dniem 21 sierpnia 1945 r. siedziba Kurii
zosta a przeniesiona z Monachium do Frankfurtu nad Menem. Utworzenie Kurii
spowodowa o likwidacj  Centrali Duszpasterstwa Polskiego. Do chwili jej
zniesienia, spe nia a ona wa n  rol , po rednicz c pomi dzy ksi mi a
wspólnotami „dipisowskimi”, kieruj c duszpasterzy do poszczególnych
miejscowo ci.

Wikariuszem generalnym Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech
zosta  ks. Franciszek Jedwabski. Pe ni  on t  funkcj  do 13 listopada 1945 r.,
gdy  zdecydowa  si  na powrót do kraju. Jego nast pc  by  ks. Edward
Lubowiecki, wcze niej wikariusz archidiecezji krakowskiej. Wikariusz generalny
w rzeczywisto ci odpowiada  za kierowanie Kuri , poniewa  ks. biskup Gawlina
stale rezydowa  w Rzymie. Do obowi zków wikariusza nale a o równie
przeprowadzanie duszpasterskich wizytacji kanonicznych we wspólnotach.
Jesieni  1945 r. biskup Gawlina utworzy  Biuro Prasowe dla Polaków w
Niemczech, w 1946 r. wydzia  organizacji charytatywnej „Caritas”. W 1945 r.

1  „Ostatnie Wiadomo ci” z 8 IV 1948; „Lech” z 30 VI 1948 r., s. 4; „Lech” z 10 IV 1948 r., s. 6;
Dziesi ciolecie Polskich Oddzia ów Wartowniczych przy Armii Ameryka skiej w Europie 1945-
1955,  Mannheim  1955,  s.  113;  W.  H adkiewicz, Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych
Niemiec 1945-1949, Zielona Góra 1981, s. 129-130, 150; Z. Sulowski, Polacy  w Niemczech  w
latach 1945-1951, „Studia Demograficzne”, t. 15, Warszawa 1968, s. 71, Cz. uczak, Polacy w
okupowanych Niemczech 1945-1949, Pozna  1993, s. 211.

2  „Ogniwo”, grudzie  1968 r., nr 10, s. 5; Polak w Niemczech, Bochum 1972, s. 15.
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powsta  równie  Inspektorat Nauki Religii, który mie ci  si  pierwotnie w
Lemf rde, nast pnie w Quakenbrück (od 18 grudnia 1946 r.) oraz w
Oerlingshausen (od 18 sierpnia 1948 r.). Kuria wydawa a „Wiadomo ci
Urz dowe Biskupa Ordynariusza dla Polaków w Niemczech”.

Biskup Gawlina na terenie zachodnich Niemiec wydzieli  dwa okr gi do
celów organizacji duszpasterstwa: po udniowy i pó nocny. W okr gu
po udniowym znalaz y si  strefy okupacyjne ameryka ska i francuska, a w
okr gu pó nocnym – brytyjska. Pracami okr gów kierowa  delegat biskupa,
mianowany naczelnym kapelanem i szefem polskiego duszpasterstwa na
terytorium okr gu. W okr gu po udniowym delegatem by  ks. Edmund
Lewandowski, a w pó nocnym – ks. pp k Jan Szyma a. Siedzib  okr gu
po udniowego by o Mannheim, a pó nocnego – Oeynhausen. Delegatom
podlegali ksi a dziekani. Biskup Gawlina w 1946 r. zlikwidowa  stanowiska
delegatów, a ich obowi zki powierzy  szefom duszpasterstwa polskiego w
poszczególnych strefach okupacyjnych. W strefie francuskiej szefem
duszpasterstwa polskiego by  ks. Józef Styp-Rekowski; w brytyjskiej – ks. pp k
Jan Wojciechowski (do l sierpnia 1949 r., wyemigrowa  do USA), a zast pi  go
ks. Wawrzyniec Wnuk; w strefie ameryka skiej obowi zki szefa realizowa
wikariusz generalny.

W polskiej administracji ko cielnej w zachodnich strefach Niemiec
wa nymi elementami struktury by y dekanaty. Pierwsze biskup Gawlina
utworzy  w strefie ameryka skiej ju  w sierpniu 1945 r. Obejmowa y one:
Ratyzbon , Stuttgart, Coburg, Monachium i Mannheim. W pa dzierniku 1946 r.
biskup Gawlina utworzy  dekanaty w Aschaffenburg, Augsburgu i Heilbronn
(zlikwidowany 15 lipca 1947 r.). W strefie brytyjskiej biskup utworzy  trzy
dekanaty, a ich rozmieszczenie powi zane by o z miejscem stacjonowania
poszczególnych jednostek Armii Brytyjskiej. Siedzibami dekanatów by y: D ssel
(nast pnie Emden, Westfalia i Nadrenia, gdzie stacjonowa  l. Korpus Armii
Brytyjskiej), Wentorf (Dolna Saksonia, 30 Korpus) i Meppen (Szlezwik-
Holsztyn i Hamburg, 8 Korpus). Na struktur  ka dego z dekanatów sk ada y si
senioraty obwodów lub samodzielne regiony (Regensburg, Eutin), rejony i
placówki duszpasterskie. Senioratów pocz tkowo by o 18, ale z powodu
zmniejszenia si  liczby Polaków by y one stopniowo likwidowane.

We francuskiej strefie okupacyjnej wydzielono dwa obwody: pó nocny i
po udniowy. Siedzib  pó nocnego by o Landstuhl. Jego pracami kierowa  cznik
Kurii ks. Stanis aw Grabowski, a nast pnie ks. Edmund Stawecki. Siedzib
po udniowego by  Stuttgart (strefa ameryka ska). Po udniowy obwód podlega
w adzom dekanatu w Stuttgarcie. Z dniem 21 stycznia 1946 r. utworzono dla
ca ej francuskiej strefy okupacyjnej jeden dekanat. Jego pracami zarz dza  ks.
Józef Styp-Rekowski. Dekanatom podlega y placówki duszpasterskie. W ca ych
zachodnich Niemczech w ko cu 1945 r. by o ich 694, dwa lata pó niej ju  tylko
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151. Spadek ten wynika  z malej cej liczby Polaków, ze wzgl du na ich
repatriacj  i emigracj .

W strefie brytyjskiej istnia o równie  polskie duszpasterstwo wojskowe.
Ksi a kapelani podlegali polskiej Kurii Polowej w Londynie. Duszpasterstwo
wojskowe funkcjonowa o do momentu wycofania z Niemiec jednostek Polskich
Si  Zbrojnych do Wielkiej Brytanii3.

Przed polsk  administracj  ko cieln  w zachodnich Niemczech stan o
trudne wyzwanie. Musia a rozmie ci  polskich ksi y w miejscowo ciach
stanowi cych czasowy pobyt licznych skupisk Polaków. W momencie
zako czenia wojny liczb  polskich ksi y szacuje si  na oko o 900, z których
zdecydowana wi kszo  (761) przebywa a w Dachau. Z inicjatywy kapelana w
jednostkach Polskich Si  Zbrojnych ks. Franciszka Tomczaka oko o dwustu
ksi y przewieziono w czerwcu i lipcu 1945 r. rodkami transportowymi l
Dywizji Pancernej z Dachau do strefy brytyjskiej, gdzie przewidziano dla nich
miejsca pos ugi kap a skiej.

Wyt ona praca polskiej administracji ko cielnej nie pozwoli a wype ni
wakatów w placówkach duszpasterskich. W du ej mierze przyczyni y si  do
tego: emigracja do innych krajów zachodnich (oko o 250 ksi y do ko ca 1945
r.) oraz repatriacja (108 kap anów do ko ca 1945 r.). Na koniec 1945 r. polska
administracja ko cielna dla 694 placówek duszpasterskich mog a zaproponowa
jedynie 501 ksi y4. Wielu kap anów obs ugiwa o zatem kilka lokalnych
rodowisk „dipisowskich”. Spo ród wszystkich 501 ksi y 251 przypada o na

stref  brytyjsk , 193 – na ameryka sk  i 57 – na francusk . W ci gu kolejnych
pi ciu lat liczba ksi y zmala a do 71. Szacunkowo okre lana liczba ksi y,

3  „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” z 27 III 1945; „Echo Polskie” z 13 VII 1946; „S owo
Polskie” z 14 X 1945; „W Imi  Bo e” z 15 VII i l VIII 1945 r.; F. Korszy ski, Jasne promienie
w Dachau, Pozna  1957, s. 124-125, 138-140; Dziesi ciolecie…,  op.  cit.,  s.  113;  W.
H adkiewicz, op. cit., s. 150; K. Kosicki, Duszpasterstwo w ród Polaków w Niemczech w latach
1945-1950, Lublin 1993, s. 87, 90, 114-120; J. Kowalik, Polonica niemieckie od 1 wrze nia
1939 do 31 grudnia 1948, „Kultura” 1950, nr 5, s. 157; A. Nadolny, Inspektorat Nauki Religii
dla Szkó  Polskich w Niemczech Zachodnich (1945-1950), „Studia Polonijne”, t. 3, Lublin 1979,
s. 209-210; Tam e, Organizacja duszpasterstwa polskiego na terenie Niemiec Zachodnich 1945-
1975, „Studia Polonijne”, t. 2, Lublin 1977, s. 278, 281, 285-300; Tam e, Sto lat polskiego
duszpasterstwa w Hamburgu 1891-1991, Hamburg 1992, s. 42-45,70-72, 84; W. P czek,
Duszpasterstwo Polskiego Okr gu Wojskowego, Wentorf 1946, s. 7-11; J. liwa ski, G ówne
problemy szkolnictwa polonijnego w Hamburgu i okolicy, „Studia Polonijne”, t. 7, Lublin 1983,
s. 370; J. liwa ski, A. Weiss, Z dziejów duszpasterstwa Polaków w Niemczech, „Studia
Polonijne”, t. 1, Lublin 1976, s. 143-146; Cz. uczak, op. cit., s. 212-214.

4  Wed ug raportu Kurii Biskupiej z dnia 31 grudnia 1945 r. na terenie zachodnich stref
okupacyjnych Niemiec dzia a y 694 polskie placówki duszpasterskie (K. Kersten, Repatriacja
ludno ci polskiej po II wojnie wiatowej. Studium historyczne, Wroc aw-Warszawa-Kraków-
Gda sk 1974, s. 177).
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którzy powrócili w latach 1945-1949 z zachodnich stref okupowanych Niemiec
do Polski, mog a wynie  oko o sze ciuset osób5.

Polscy ksi a rozpoczynali pos ug  kap a sk  niemal od pierwszych dni
po wyzwoleniu poszczególnych miejscowo ci przez wojska alianckie. Na
przyk ad 2 maja 1945 r. ks. Jaros aw Krotoszy ski uruchomi  placówk
duszpastersk  w Hamburgu. W dniu 5 maja 1945 r. trzej ksi a, przebywaj cy
wcze niej w Dachau, rozpocz li prac  duszpastersk  w Allach.

Sukcesywnie liczba ksi y wiadcz cych pos ug  kap a sk  w
rodowiskach „dipisowskich” ros a. Ju  w sierpniu 1945 r. wi kszo  du ych

skupisk Polaków w zachodnich Niemczech mia o swojego duszpasterza. Ksi a
byli oczekiwani, po raz pierwszy od dawna wype niali swoje obowi zki, nie
obawiaj c si  utraty ycia. Codziennie odprawiali nabo e stwa, spowiadali,
udzielali sakramentów komunii, chrztu i ma e stwa, chowali i modlili si  za
zmar ych. Z czasem odprawiali równie  nieszpory, roraty, nabo e stwa majowe,
czerwcowe, ró a cowe, stanowe i pasyjne, organizowali rekolekcje oraz
uroczyste procesje Bo ego Cia a (np. w Monachium, Lubece, Wentorf i
Augsburgu). Polscy „Dipisi” ch tnie uczestniczyli w niedzielnych
nabo e stwach. Frekwencja waha a si  od 40 do 90% ogó u mieszka ców.

W latach 1945-1948 Polacy w zachodnich strefach okupowanych
Niemiec zawarli 55 848 ma e stw, ksi a udzielili ponad 60 tys. chrztów,
przygotowali oko o osiem tys. dzieci do pierwszej komunii w., uczestniczyli w
oko o 15 tys. ceremonii pogrzebowych. Do ko ca 1947 r. w strefie brytyjskiej
udzielili 18 894 chrztów, 30 059 lubów, pogrzebali 4317 osób, odnotowali 3690
nawróce . Odbywa y si  równie  pielgrzymki Polaków do sanktuariów w
zachodnich Niemczech (Kevelaer, Alt tting, Beuron i Maria Eich) oraz we
W oszech (m.in. Rzym, Asy , Loreto)6.

Polscy ksi a prowadzili równie  katechez . Nad prawid owym jej
przebiegiem sprawowa  nadzór Inspektorat Nauki Religii. Decydowa  on mi dzy
innymi o obsadzie stanowisk nauczycieli religii (by a ona obowi zkowym
przedmiotem we wszystkich polskich szko ach podstawowych i rednich);
negocjowa  z w adzami alianckimi i niemieckimi w sprawie zapewnienia
pomieszcze  dla nauczania religii; wydawa  instrukcje dotycz ce programów
nauczania; sprawowa  nadzór nad ich w a ciw  realizacj ; wizytowa  zaj cia
dydaktyczne z religii; kontrolowa  ich poziom merytoryczny i metodyczny;

5  K. Kosicki, op. cit., s. 126; A. Nadolny, Organizacja…, op. cit., s. 282-283; Tam e, Sto lat…, op.
cit., s.47; W. Osajda, Dzia alno o wiatowo-kulturalna Polonii zachodnioniemieckiej po drugiej
wojnie wiatowej, Warszawa 1979, s. 127; J. liwa ski, A. Weiss, op. cit., s. 142-144; Cz.

uczak, op. cit., s. 215.
6  „Lech” 18 III 1946 i 22 V 1948; „Ostatnie Wiadomo ci” z 8 IV 1948; „Przewodnik Katolicki” z

10 Xl 1991; „S owo Polskie” z l Xl 1945; „Tagespost” z 8 I 1949; Dziesi ciolecie…, op. cit., s.
213; Dwana cie miesi cy Polaków w Fuldzie, Fulda 1946, s. 9-11, 40, 94; K. Kosicki, op. cit., s.
144, 159, 187; A. Nadolny, Sto lat…, op. cit., s. 70, 84; W. P czek, op. cit., s. 55-64, 95, 99; J.

liwa ski, A. Weiss, op. cit., s. 142-143.
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opiekowa  si  polskimi studentami; zaopatrywa  szko y i m odzie  w pomoce
dydaktyczne do nauki religii7.

Duszpasterstwem polskim w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec
kierowa  przez d ugi okres czasu ks. dziekan J. Wojciechowski. W ród polskich
wiernych pracowa o w tej strefie w 1948 r. 79 ksi y, udzielaj c im pomocy
duchowej i materialnej. Utworzyli oni 59 parafii ko cielnych w obozach dla
wysiedle ców polskich, obs ugiwali 57 szpitali (2782 chorych), 21 wi zie
(1851 osób). W 42 o rodkach polskich prowadzili „ ywy Ró aniec”, w 29 ko a
ministrantów. Zorganizowali dwie krucjaty eucharystyczne, dwie placówki
„Veritas”, sze  placówek „Caritas”, pi  kó  Ko cielnych dla Polek,
Stowarzyszenie dla M czyzn, Ko a Mi o ników Religii i jedena cie chórów
ko cielnych.

Przy Radzie Stowarzyszenia Katolików Polskich mie ci a si  siedziba
inspektora religii, któr  prowadzi  ks. kan. P. Kajka. Ksi a polscy uczestniczyli
aktywnie w akcji pomocy materialnej dla polskich wychod ców wojennych. Na
terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec rozprowadzili w ród 5875
chorych 5390 papierosów, tyto , 28 kg myd a – od Rady Polonii Ameryka skiej,
3800 kg ywno ci – z Kanady i Polskiej YMCA, 1318 sztuk ubra , 64 pary
obuwia oraz artyku y pi miennicze na sum  21 tys. marek.

Na terenie francuskiej strefy okupacyjnej Niemiec prac  duszpastersk
prowadzi o w 1947 r. dwunastu ksi y, z których ka dy obs ugiwa  pi -sze
obozów dla polskich wysiedle ców. Frekwencja na nabo e stwach niedzielnych
wynosi a oko o 90%8. Sakramenty wi te w czasie Wielkanocy przyj o 80-90%
polskich katolików. Ksi a polscy brali ywy udzia  w akcji opieki nad polskimi
wysiedle cami chorymi na gru lic . Idea utworzenia sanatoriów narodzi a si  w
obozie koncentracyjnym w Dachau, a jej twórc  by  ojciec Kasjan Wolak –
ówczesny kapelan obozowy9. Naczelne kierownictwo nad utworzonymi po
wojnie sanatoriami sprawowa  francuski kapelan wojskowy o. Gamelin10.

W ród polskich ksi y wa n  grup  w zachodnich strefach okupowanych
Niemiec stanowili kapelani. Pracowali oni w jednostkach Polskich Si  Zbrojnych
i w kompaniach wartowniczych. Prac  ksi y w Zwi zku Harcerstwa Polskiego
organizowa  Kapelan G ówny. Funkcj  t  w okresie od 6 lipca 1946 r. do 2
wrze nia 1948 r. pe ni  ks. Józef Warszawski, a nast pnie ks. W adys aw K os.
Zadaniem Kapelana G ównego by o m.in. mianowanie kapelanów chor gwi,
hufców i dru yn. Decyzje te wymaga y akceptacji Kurii Biskupiej dla Polaków w
Niemczech. Liczba kapelanów w ZHP wynosi a: w 1946 r. – 53, w 1947 r. – 41,
w 1948 r. – 39. Zmniejszanie si  liczby kapelanów mia o zwi zek z malej c
liczb  harcerzy. Dla obozu Polaków by ych o nierzy Wehrmachtu utworzonego

7  Cz. uczak, op. cit., s. 217-218.
8  „S owo Katolickie”, z 12 VI 1948.
9  „Polska”, z 19 XII 1945.
10  W. H adkiewicz, op. cit., s. 130-131.
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w Riem równie  przydzielono kapelana. By  nim ks. Czes aw Kozal. Jego prac
wspomagali ks. dziekan Ma ecki oraz ks. Alfons Kropid owski. Nie mniej istotn
rol  odgrywali kapelani pracuj cy z wi niami. Poza swoimi obowi zkami
duszpasterskimi cz sto anga owali si  w organizacj  pomocy materialnej dla
wi niów i kontaktowali si  z ich rodzinami. Podobnie pozytywnie oceniano
prac  polskich kapelanów w szpitalach, którzy nawi zywali z chorymi osobiste
kontakty11.

Za szczególne wydarzenie w yciu religijnym uzna  nale y biskupie
wizytacje, którym towarzyszy a przewa nie ceremonia sakramentu
bierzmowania, a kilkakrotnie równie  udzielenie Polakom wi ce  kap a skich
(np. 22 lipca 1945 r. w Pullach). Ks. biskup Józef Gawlina wizytowa  ponad
trzysta wspólnot, odwiedza  tak e kompanie wartownicze, a 3 maja 1945 r.
wyzwolony obóz jeniecki kobiet – o nierzy AK w Oberlangen. Wizyty biskupa
prowadzi y do o ywienia religijno ci w polskich rodowiskach „dipisowskich”12.

Pocz tek pracy polskiego ksi dza w danej miejscowo ci wi za  si
najcz ciej z poszukiwaniem pomieszczenia odpowiedniego dla odprawiania
nabo e stw. Niemieccy ksi a dosy  cz sto udost pniali polskim „dipisom”
budynki sakralne w okre lonych ci le dniach tygodnia i godzinach, cz  z nich
nawet oddawa a je Polakom do wy cznego u ytkowania (np. w Monachium,
Bobingen i Butzbach). Zdarza o si  jednak, e niemieccy ksi a nie pozwalali na
odprawianie w swoim ko ciele mszy w. w j zyku polskim. Wówczas polscy
„dipisi” organizowali kaplice w pomieszczeniach, które wcze niej mia y
diametralnie inne przeznaczenie (np. gara e, piwnice), albo budowali je na nowo.
Powstanie osobnej kaplicy by o czasami wymuszone niech ci  cz ci „dipisów”
do udzia u w nabo e stwach w niemieckich wi tyniach, albo te  ch ci
posiadania w asnej wi tyni. W zachodnich strefach Niemiec zaadaptowano na
kaplice lub wybudowano nowe kaplice w liczbie kilkudziesi ciu, m.in. we
Flossenburgu i Ratyzbonie. W Ratyzbonie „Polacy po wi cili kaplic  Matce
Boskiej i ustawili w niej figur  Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Marii

11  „Dziennik Polski” z 26 X 1946; „Dziennik Zarz dze  i Informacji Centralnego Komitetu dla
Spraw Szkolnych i O wiatowych”, 1946, nr 3/6, s. 2; „Ostatnie Wiadomo ci” 8 IV 1948; „S owo
Polskie” z 14 X 1945; „Tagespost” 8 I 1949; A. Nadolny, Duszpasterstwo w Zwi zku
Harcerstwa Polskiego w Niemczech Zachodnich po II wojnie wiatowej, „Colectanea
Theologica” 1980, z. 2, s. 183-184; Tam e, Duszpasterstwo w Zwi zku Harcerstwa Polskiego w
Niemczech Zachodnich po II wojnie wiatowe, „Duszpasterz Polski Zagranic ” 1980, nr 1, s. 91;
Tam e, Sto lat…, op. cit., s. 72, 101; Cz. uczak, op. cit., s. 218-219.

12  „Dziennik Polski i Dziennik o nierza” z 4 V 1945; Dziesi ciolecie…,  op.  cit.,  s.  115;  K.
Kosicki, op. cit., s. 94, 180-181.
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Panny z umieszczonym napisem: „Naj wi tszemu Sercu Matki Boskiej – dusze
poleg ych, los ywych – polecaj  wierni Polacy”13.

Praca duchownych w polskich rodowiskach „dipisowskich” przynosi a
pozytywne efekty. Stanowili oni wsparcie duchowe dla wielu Polaków, niekiedy
stawali si  jedynymi powiernikami ich tajemnic. Wzmacniali uczucia
patriotyczne „dipisów”, m.in. organizuj c nabo e stwa po czone z
okoliczno ciowymi akademiami w dniach polskich wi t pa stwowych i
narodowych. Uczestnictwo ksi y w celebrowaniu wi t narodowych wp ywa o
na wzrost przywi zania polskich „dipisów” do Ko cio a rzymskokatolickiego.
Pojawia y si  publiczne o wiadczenia popieraj ce Ko ció , organizacje wieckie
kierowa y si  w swojej dzia alno ci zasadami chrze cija skimi, powszechne by o
wyra anie moralnego wsparcia wspólnocie katolickiej prze ladowanej przez rz d
komunistyczny w kraju. Zwi zek Harcerstwa Polskiego w Niemczech na
zje dzie 28-29 maja 1945 r. podj  uchwa  o wprowadzeniu nowej sprawno ci
harcerskiej „S u ba Bogu”. W dniu 17 pa dziernika 1947 r. w Heilbronn na
zje dzie delegatów AK w strefie ameryka skiej oddano ho d Ko cio owi
rzymskokatolickiemu za „jego niew tpliw  postaw  w kraju w walce narodu o
s uszne prawa do samodzielnego bytu”. Taka postawa, wyra ana powszechnie
przez Polaków w zachodnich Niemczech, satysfakcjonowa a ksi y.

Podniesieniu poziomu ycia religijnego polskich „dipisów” nie sprzyja o
nieprzychylne nastawienie cz ci niemieckiego duchowie stwa wobec polskich
ksi y i wieckich dzia aczy katolickich. Zdarza o si , e byli oni bezpodstawnie
krytykowani. Za przyk ad mo e pos u y  cho by list pasterski biskupa Fryburga
Gr bera. Pewn  trudno  w wype nianiu pos ugi duszpasterskiej sprawia o
stanowisko przedstawicieli UNRRA i IRO, którzy – wed ug ks. Kazimierza
Kosickiego – co najwy ej j  tolerowali14.

Pos uga kap a ska nie by a jedyn  dziedzin  polskiego ycia religijnego
w zachodnich Niemczech. Wa na by a tak e dzia alno  wydawnicza. Du ym
problemem by o zaspokojenie popytu na polskoj zyczne podr czniki oraz
pomoce dydaktyczne do nauczania religii (ksi eczki, piewniki, inne
wydawnictwa o tre ci religijnej). W 1945 r. powsta o kilka specjalistycznych
wydawnictw. By y to: Wydawnictwo Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech;
„Drukarnia Polska” (Wydawnictwo ks. Ignacego Rabsztyna) w Lorch-
Schwäbisch Gmünd; Wydawnictwo w. Antoniego w Dachau (pó niej w
Monachium i Dillingen); Instytut Wydawniczy „Rod o” w Murnau;
Wydawnictwo „Polski Chrystusowej” w Monachium (pó niej w Darmstadt) oraz
Wydawnictwo Inspektoratu Nauki Religii. Publikacje religijne wydawa y tak e

13  „Lech” z 22 VI 1948; L. Bielerzewski, Ksi dz nie zostaje sam, Pozna  1976, s. 167; K. Kosicki,
op. cit., s. 131-132; A. Nadolny, Sto lat…, op. cit., s. 62-63, 108; Cz. Wieczorkiewicz, Polonia w
Niemczech Zachodnich w latach 1945-1952,  „Przegl d  Zachodni”  1965,  nr  3/4,  s.  120;  Cz.

uczak, op. cit., s. 219-220.
14  „Kronika” z 24 X 1948; K. Kosicki, op. cit., s. 130-131; Cz. uczak, op. cit., s. 221.
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Polskie Si y Zbrojne, kompanie wartownicze oraz niektóre obozy „dipisowskie” i
redakcje czasopism15.

W zachodnich Niemczech ukaza y si  102 ksi ki i broszury (nak ad 700
tys. egzemplarzy), w tym 54 o tre ci religijnej (nak ad 497 tys. egzemplarzy).
Wydrukowano równie  5,5 mln sztuk druków liturgicznych, obrazków i
formularzy. Spo ród wydanych ksi ek i broszur tylko 27 napisano po wojnie w
zachodnich strefach Niemiec. Najwi ksz  liczb  publikacji wyda a „Drukarnia
Polska” – Wydawnictwo ks. Ignacego Rabsztyna (450 tys. egzemplarzy
ksi ek)16.

Powa n  rol  w kszta towaniu wiadomo ci religijnej polskich
„Dipisów” odgrywa y czasopisma. W zachodnich strefach Niemiec ukazywa y
si  nast puj ce czasopisma katolickie: „G os Polski” (pierwszy numer ukaza  si
3 maja 1945 r., 23 maja 1945 r. zmieniono nazw  na „S owo Polskie”, a
nast pnie na „S owo Katolickie”); „Polska Chrystusowa” z dodatkiem „Pos aniec
Serca Jezusowego” (ukazywa  si  od 14 pa dziernika 1945 r. w Darmstadt);
tygodnik „W Imi  Bo e” (wydawany jeszcze w Armii Polskiej na Wschodzie, a
nast pnie w 2 Korpusie Polskim); tygodnik „S owo Bo e” (ukazuj cy sie w
latach 1945-1947); wydawane dla dzieci „S ówko Bo e”; ponadto biuletyn „Byle
Pr dzej” oraz dodatek do „Czerwonych Maków” zatytu owany „Nasza
Przysz o ”. Polskie Si y Zbrojne wydawa y czasopismo „Dobra Nowina” dla
o nierzy wyznania ewangelickiego. Ukazywa a si  równie  gazeta „Das

jüdische Wort”, wydawana przez Agudath Israel. Ukazywa y si  tak e publikacje
o charakterze informacyjnym i dzienniki rozporz dze : „Wiadomo ci Urz dowe
Biskupa Ordynariusza dla Polaków w Niemczech”, „Okólnik dla Dekanatu
Coburg”, „Wiadomo ci Dekanatu Rzymskokatolickiego na Terenie 30 Korpusu
Armii Brytyjskiej”, „Wiadomo ci Dekanatu Rzymskokatolickiego Polskiego
Okr gu na Terenie 8 Korpusu Brytyjskiego” i „Okólnik dla senioratu Celle-
Brunszwik”. Trzy ostatnie z wymienionych czasopism zosta y zast pione w
pa dzierniku 1946 r. przez „Wiadomo ci Polskiego Duszpasterstwa
Rzymskokatolickiego na terenie Brytyjskiej Armii Górnego Renu”, a nast pnie w
sierpniu 1947 r. tytu  ten zmieni  nazw  na „Wiadomo ci Polskiego
Duszpasterstwa Rzymskokatolickiego na Stref  Brytyjsk ”. Twórcami czasopism
katolickich, ich redaktorami i autorami byli przewa nie ksi a. rodki finansowe
na ich funkcjonowanie pochodzi y z ofiar Polaków oraz z malej cych dotacji
polskiego rz du na uchod stwie w Londynie17.

15 Dziesi ciolecie…, op. cit., s. 115; J. Kowalik, Polonica…, op. cit., nr 5, s. 157; nr 7-8, s. 235; nr
10, s. 154-157.

16  Cz. uczak, op. cit., s. 225.
17  Ibidem. s. 227.





Maria Kalczy ska

Z HISTORII I WSPÓ CZESNO CI POLAKÓW
W WIELOKULTUROWYM DYNEBURGU,

W KRAINIE ATGALII1

atgalia to kraina geograficzna wpisana w obszar nadba tyckiej otwy,
regionu o wielokulturowych tradycjach europejskich2.  W  XIII  w.  ziemie  te
stanowi y cz  Inflant Polskich, osiedleni wówczas tutaj Polacy przynie li ze
sob  bogat  kultur  i tradycje, które pocz y przenika  na rdzenne ziemie otwy.
W czone w 1561 r. przez króla Zygmunta II Augusta do Rzeczpospolitej Obojga
Narodów prze ywa y rozkwit cywilizacyjny3.

W latach 1621-1629 cz  pó nocna zdobyta zosta a przez Szwedów, a w
XVIII w. kraj w czono do Cesarstwa Rosyjskiego. Podczas pierwszej wojny
wiatowej atgalia znalaz a si  pod okupacj  niemieck . Niepodleg o  pa stwa
otewskiego proklamowano 18 listopada 1918 r.

Od tej prze omowej daty zacz y powstawa  liczne placówki o wiatowo-
kulturalne mniejszo ci narodowych zamieszkuj cych na tych terenach (polskiej,
rosyjskiej, bia oruskiej oraz ydowskiej). Jednak niepodleg o  na otwie nie
trwa  d ugo, bo w 1940 r. w czono j  do ZSRR – jako otewsk  SRR, w latach
1941-1945 jej terytorium okupowa a III Rzesza, by po jej kapitulacji w tym e
roku znów powróci  w adztwo ZSRR4.

Dopiero w maju 1990 r. na fali zrywu niepodleg o ciowego, og oszono
deklaracj  przywrócenia otwie niepodleg o ci. otysze poczuli si  wreszcie
dumni ze swojej wolno ci. Odrodzi  si  ich j zyk, zacz y powstawa  otewskie
media (prasa, TV, radio), szkolnictwo narodowe nabra o nowego wymiaru;
powrócono tak e do dawnych tradycji i zwyczajów ludowych ( wi to Ligo,
wi to pie ni).

1  Autorka dzi kuje za cenne uwagi prof. Józefowi Byczkowskiemu – ur. w 1927 r. w Dyneburgu,
oraz Anicie Truszkowskiej z Dyneburga, studentce Politechniki Opolskiej.

2  atgalia, pochodzi od nazwy plemienia atgalów. Jedna z czterech krain historycznych
sk adaj cych si  na wspó czesn  otw , le y we wschodniej cz ci kraju. Dawne – Inflanty
Polskie, pojawi a si  po pokoju w Oliwie w 1660 r. Stolic  Inflant by  Dyneburg.

3  Ówczesna szlachta Inflant Polskich by a pochodzenia rycerskiego – Zakon Kawalerów
Mieczowych, o proweniencji niemieckiej, zwi zana licznymi w z ami cywilizacyjnymi z Polsk .
Wyda a przedstawicieli wielu znanych rodów m.in.: Rejtanów, Denhoffów, Romerów,
Weissenhoffów, Platerów, Manteuffelów i innych.

4 Polacy na otwie, pod red. E. Walewandra, Lublin 1993.
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Jak ju  wspomniano, korzenie polskie na otwie s  wielowiekowe i po-
mimo cz sto niekorzystnych wydarze  zachowa y si  do dzisiaj. Polacy stanowi
zwart  i odr bn  grup  etniczn , o specyficznej kulturze mniejszo ci narodowej.

Najliczniejsza zbiorowo  ludno ci polskiej, lub polskiego pochodzenia
zamieszkuje atgali , a szczególnie okolice Dyneburga (Daugavpils), Kras awia
(Kraslava) i Rze ycy (Rezekne). Szacuje si , e jest ich ok. 30 tys., z czego w
Dyneburgu – ok. 18 tys., co stanowi 15,1% ogó u mieszka ców miasta. W skali
ca ego kraju Polacy stanowi  ok. 2,3% ludno ci. Dyneburscy Polacy s
potomkami rodzin szlacheckich, by ych XIX wiecznych powsta ców, którzy na
ziemi otewskiej szukali schronienia, uchodz c przed carskimi prze ladowaniami
oraz pracowników sezonowych zatrudnianych w latach mi dzywojennych w
tamtejszym rolnictwie, jak równie  obywateli polskich zamieszkuj cych kresy
pó nocno-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej, którzy po napa ci 17 wrze nia
1939 r. ZSRR na Polsk  uciekli na otw . Byli te  i tacy, którzy zostali
wywiezieni na Syberi  w okresie mi dzywojennym i powrócili na otw  po
drugiej wojnie wiatowej jako repatrianci.

Dla rozwoju lokalnych polsko- atgalskich kontaktów kulturowych wa na
by a inicjatywa podj ta przez jezuit  polskiego ojca Jana ukaszewicza, który
przebywaj c w Osuniu w pobli u Dyneburga przet umaczy  w 1753 r. z j zyka
polskiego pierwsz  ksi k  atgalsk . By a to Ewangelia toto anno, która wed ug
badacza Inflant Gustawa Manteuffla5 wpisa a si  doskonale w potrzeby
tamtejszej katolickiej ludno ci. Sta a si  podr cznikiem do nauki j zyka i
u ywanym powszechnie w praktykach religijnych modlitewnikiem. Ksi ka
zosta a wydrukowana w Wilnie polskim alfabetem, poniewa  otewskiego
alfabetu wtedy jeszcze nie by o.

Dzi ki staraniom ucji Stankiewicz (polska lekarz medycyny i
pasjonatka historii atgalii) uda o si  upami tni  ten fakt historyczny
wmurowuj c specjalny pami tkowy kamie  w kszta cie otwartej ksi ki przy
ko ciele pw. Podwy szenia Krzy a w. w Osuniu. „To miejsce – jak uwa a
Stankiewicz – i historyczne wydarzenia wa ne s  nie tylko dla otyszy,
zw aszcza atgalczyków, lecz równie  dla nas Polaków, od pokole  tu yj cych.
Wa ne jako przeciwstawienie wci  jeszcze pokutuj cym pogl dom o historii
Inflant Polskich jako okresu zacofania, polonizacji i niszczenia kultury

atgalczyków” 6.
Dyneburg (Daugavpils), to drugie co do wielko ci miasto w po udniowo-

wschodniej cz ci otwy, po o one nad D win . W latach 1559-1772 znajdowa
si  w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, uznany za stolic  Inflant
Polskich. Po pierwszym rozbiorze w czony zosta  do Rosji, sta  si  miastem

5  G. Manteuffel (1832-1916), Zarys dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant w a ciwych
(tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozyli , Kurlandii i Ziemi Pilty skiej, Kraków 2007
(reprint z 1912 r.).

6  Informacje . Stankiewicz, Osu , lipiec 2009 r. Por. tak e: „Polak na otwie” 2009, nr 1.
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Guberni Witebskiej. W 1833 r. rozbudowano tu nowoczesn  fortec , która w
1812 r. broni a si  przed najazdami wojsk napoleo skich. Wspó cze nie stanowi
wiadectwo dawnego budownictwa militarnego pó nocnej Europy. W XIX w.

uruchomiono w mie cie kolej elazn , tu krzy owa y si  drogi z Petersburga
(1860), Rygi (1861), Warszawy (1862). Dyneburg sta  si  znacz cym o rodkiem
przemys u i handlu, czynnych by o tutaj ok. 60 warsztatów rzemie lniczych i
przedsi biorstw kolejowych zatrudniaj cych wielu Polaków. W 1883 r. Polak –
hrabia Plater-Zyberk za o y  niedaleko Dyneburga zak ad przyrodoleczniczy
„Pohulanka”, ze wzgl du na dobry klimat i wody zdrojowe zacz li przyje d a
tutaj kuracjusze z Warszawy oraz z ca ej Europy.

Ze wzgl du na dogodne po czenie z Warszaw , przed pierwsz  wojn
wiatow  tutejsi Polacy organizowali cz sto pielgrzymki do Wilna i do

Cz stochowy – na Jasn  Gór . Kult maryjny by  bardzo rozpowszechniony
w ród otewskiej Polonii.

W czasie pierwszej wojny wiatowej Dyneburg podupad , t dy
przechodzi  front rosyjsko-niemiecki, wielu Polaków wyjecha o do Petersburga.
Odnowa miasta rozpocz a si  po 1920 r., kiedy oddzia y polskie dowodzone
przez gen. E. Rydza- mig ego wyzwoli y miasto od boleszewików. atgalia
przesz a pod w adze niepodleg ej otwy. Dzisiaj wiadcz  o tym tak e groby
legionistów polskich (237) znajduj ce si  na specjalnym cmentarzu wojskowym
na S obódce. Zosta y one pieczo owicie odrestaurowane przez Zwi zek Polaków
w Dyneburgu w 1992 r. W czasie polskich wi t narodowych odbywaj  si  tam
patriotyczne manifestacje. M odzie  z Pa stwowego Polskiego Gimnazjum im. J.
Pi sudskiego szczególnie anga uje si  w przygotowania rocznicowych obchodów
(inscenizacje s owno-muzyczne, warta honorowa, sk adanie wie ców itp.).

Okres mi dzywojenny (1918-1939), tak jak ju  powiedziano wcze niej,
sprzyja  przetrwaniu polsko ci w atgalii. W 1920 r. czynne by y dwa polskie
przedszkola i cztery szko y rednie, które dzia a y nieprzerwanie do 1934 r.
Wówczas do w adzy doszli nacjonali ci otewscy, którzy ograniczyli w pewnym
sensie dzia alno  instytucji polskich. W 1935 r. po czono w jedno – gimnazjum
polskie, rosyjskie i bia oruskie. W latach 1935-1948 funkcjonowa o pod nazw  II
Pa stwowe Gimnazjum w Daugavpils.

Ludno  polska wyznania katolickiego, dla praktyk religijnych
u ytkowa a wówczas w mie cie dwa ko cio y (NMP i w. Piotra w okowach),
obok Polaków modlili si  w nich tak e katolicy innych narodowo ci. Szczególne
zas ugi dla rozwoju ycia religijnego w Dyneburgu po o yli ksi a: Boles aw

awrynowicz i Józef Gajlewicz.
Aktywne by o w tym czasie tak e harcerstwo polskie. W 1927 r. liczy o

ponad o miuset cz onków. Po 1934 r., w okresie pogorszenia warunków dla
mniejszo ci narodowych, liczba ta utrzyma a si  na podobnym poziomie.
M odzie  harcerska ch tnie garn a si  do pracy spo ecznej i kultywowania
polsko ci.
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Z inicjatywy aktywnych miejscowych Polaków wydawano gazety w
j zyku polskim: „Dzwon” (1928-1931), „Nasz G os” (1931-1934), „Nasze ycie”
(1934-1940) oraz „Polak-Katolik” (1934-1936)7.

Wa nymi instytucjami integracji narodowo ciowej Polaków by y
organizacje piewacze, nawi zuj ce do ludowych tradycji otewskich. W 1918 r.
powsta o Stowarzyszenie Pie ni i Ta ca „Harfa”, którym kierowa  Jerzy Britc. W
pracach Stowarzyszeniu bra o udzia  ok. pi set osób, dzia a y tak e polski teatr
dramatyczny, zespo y sportowe, spotykali si  cz sto mi o nicy literatury polskiej.
W 1929 r. powsta o Stowarzyszenie „Promie ”, celem którego by o wychowanie
m odzie y w duchu katolickim. Jego dzia acze wydawali pismo religijno-
edukacyjne „Promie ”.

W 1931 r. dosz o w Dyneburgu do konsolidacji wszystkich instytucji
polskich, bowiem w tym roku otrzyma y one now  siedzib . Uzyskano j  w
zakupionym ze rodków w asnych wielopi trowym budynku w centrum miasta.

W 1932 r. odby  si  w Domu Polskim pierwszy Kongres Polaków na
otwie, wa ne wydarzenie dla ówczesnych Polaków, których zamiarem by o

powo anie naczelnej organizacji polskiej na ca ej otwie. Niestety plan ten nie
powiód  si , bo otysze widzieli w tych dzia aniach pewne zagro enie dla swojej
odradzaj cej si  pa stwowo ci.

Po drugiej wojnie wiatowej, gdy Dyneburg znalaz  si  w granicach
ZSRR, polskie ycie kulturalne zosta o os abione, zlikwidowano szko y i
rozwi zano wszelkie zwi zki. Jednak dzi ki instytucji Ko cio a katolickiego
Polacy zachowali wiar , j zyk i tradycj  narodow . Wspó cze nie katolicy
atgalscy s  w przewa aj cej wi kszo ci osobami przyznaj cymi si  do

polsko ci.
Od 1991 r. Dyneburg rozwija si  w wolnej i niepodleg ej Republice

otwy. Obecnie miasto liczy ok. 150 tysi cy obywateli. Na ka dym kroku wida
jego wielokulturowo . Obok wi ty  katolickich, spotykamy prawos awne
cerkwie, molelnie staroobrz dowców, domy modlitwy baptystów, adwentystów i
ydowskie synagogi (1850 r.). Na ulicy s ycha  j zyk rosyjski, otewski, polski

oraz dialekt atgalski.
O polskiej historii wiadcz  liczne polonika, a zw aszcza cztery ko cio y

katolickie: Niepokalanego Pocz cia NM Panny, ul. Andreja Pumpura 11a (na
Nowym Planie), w. Piotra w Okowach ul. Rygas 39, Serca Jezusa na Nowym
Forsztacie, Grzywski Katolicki Ko ció  na ul.Baznicas. Co dwa tygodnie,
naprzemiennie, odprawiane s  msze w. w j zyku polskim i otewskim, a w
czasie wi t tak e w j zyku rosyjskim. W ród tamtejszych duchownych s  tak e
Polacy, jeden z nich uko czy  polskie gimnazjum. M odzie  do przyj cia
sakramentów w. przygotowuje si  dwuj zycznie po polsku i po otewsku, co

7  R. Stankiewicz, Z dziejów o wiaty Polaków w atgalii w okresie mi dzywojennym, w: Latgale un
Daugavpils: v sture un kult ra, pod red. J. Šteimans, Daugavpils, 1996, s. 155-163.
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wiadczy tak e o specyfice tego regionu. Ludzie s  tutaj najcz ciej
wieloj zyczni i kosmopolitycznie nastawieni do wiata. Wiele jest rodzin
mieszanych, ale przychylnych poznawaniu kultur, j zyka i historii swoich
najbli szych. Na katolickim cmentarzu dyneburskim odnajdujemy wiele grobów
otewskich, rosyjskich i polskich, wiadcz cych o wielonarodowej historii tego

kresowego miasta.
Wspó cze nie s  one otoczone opiek  Polskiego Towarzystwa Inflant.

Pod kierunkiem historyka Haliny Szakiel archiwizuje si  i restauruje polskie
mogi y. Zebrano ju  dane o ponad pi dziesi ciu grobach, w ród których mo na
wymieni  – konsula RP Stanis awa Syrewicza, wojskowego Aleksandra
Micha owskiego, Jana M czy skiego (1885-1939) – dyrektora Gimnazjum
Polskiego w Dyneburgu w latach 1921-1934, Jadwig  Bau yk – nauczycielk  w
szkole polskiej (1945-1948); Jana Wierzbickiego (1888-1946) –
wiceprzewodnicz cego Rady Miejskiej, od 1922 r. pos a na Sejm otwy (1922-
1934); ks. Boles awa awrynowicza (1892-1971), dzia acza Polonii otewskiej w
dwudziestoleciu mi dzywojennym i wielu innych.

Warto wspomnie  tak e o tradycji pielgrzymkowej katolików z ca ej
otwy, tak e i z Dyneburga, do sanktuarium Matki Boskiej Ag o skiej.

Miejscowo  Ag ona le y ok. 40 km od Dyneburga, nad jeziorem Ruszo skim w
tzw. otewskiej Cz stochowie. Sanktuarium za o one przez polskich
dominikanów w 1700 r. jest w czasach wspó czesnych miejscem kultu
religijnego dla wielu katolików zamieszkuj cych otw . W 1986 r. odby a si
tutaj uroczysto  800.lecia Chrztu otwy. Jeszcze ma o znane w Polsce, cho  ju
u wi cone obecno ci  papie a Jana Paw a II w 1993 r. w czasie jego podró y na

otw 8. Najwa niejsze dla trwania dzisiejszych Polaków w Dyneburgu jest to, e
mog  si  uczy  bez przeszkód j zyka polskiego i kultywowa  tradycje narodowe
swoich przodków.

W 1991 r. w odrestaurowanym Domu Polskim zacz li znowu spotyka
si  Polacy. Znajduj  si  tam obecnie siedziby najwa niejszych organizacji:
Zwi zku Polaków na otwie „Promie ” (1922), Centrum Kultury Polskiej
(kierowane przez ann  Stankiewicz), biblioteki, chóru, teatru kukie kowego,
Zespo u Pie ni i Ta ca Kuku eczka i Izby pami ci.

Szczególnie wiele imprez jest organizowanych w Centrum Kultury,
gdzie przychodz  nie tylko Polacy, ale otysze i Rosjanie. Popularne s
M odzie owe Festiwale Polskiej Piosenki Religijnej, uroczysto ci narodowe (3
maja, 11 listopada). We wspó pracy ze Zwi zkiem Polaków „Promie ”
organizuje si  coroczne 3 maja wi to Ulicy Warszawskiej, imprezy o
charakterze etnograficznym. W ten sposób piel gnuje si  polskie obrz dy i
tradycje. W Domu Polskim odbywaj  si  spotkania z wybitnymi Polakami,
organizuje si  przy tej okazji koncerty i wystawy.

8  Por. Polacy na otwie…, op. cit.
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Obecnie Zwi zek Polaków przyjmuje tak e w Domu Polskim wnioski na
przyznanie Karty Polaka. Prawo do sk adania wniosku maj  te osoby, które mog
udowodni , e maj  polskie korzenie narodowe, znaj  j zyk polski. Od 2008 r. w
Dyneburgu z o y o wnioski 452 osoby, w wieku od 3 do 96 lat, najwi cej by o
ch tnych w wieku 60 lat i starsi9.

M odzie  ucz ca si  w polskiej szkole stara si  tak e o Kart  Polaka, aby
móc potem studiowa  w Polsce. Jak wiadomo osobom takim przys uguje
bezp atna nauka w Polsce oraz inne prawa wynikaj ce z pa stwowych
przepisów. W roku 2009 z okazji takiej skorzysta o ok. dziesi ciu osób. Wszyscy
dostali si  na studia w Polsce, m.in. na: Europeistyk  na Politechnice Opolskiej,
Stosunki Mi dzynarodowe na Uniwersytecie Wroc awskim, In ynierii
Medycznej na Uniwersytecie w odzi, Dziennikarstwo i Filologi  Polsk  na
Uniwersytecie Warszawskim.

Przygotowaniu m odzie y sprzyja yczliwa atmosfera i wysoki poziom
kszta cenia realizowanego w Pa stwowym Polskim Gimnazjum w Dyneburgu.
Dyrektor Gertruda Grave wspólnie z kadr  nauczycielsk  od 1991 r. prowadzi
szko  na wysokim poziomie. W uznaniu za jej prac  uhonorowana zosta a w
2002 r. „Z otym Krzy em Zas ugi” przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w
2003 r. otrzyma a podzi kowanie Ministerstwa O wiaty Republiki otewskiej, a
w 2008 r. Order Trzech Gwiazd – nagroda pa stwa otewskiego. Szko a ta jest
drug  polsk  szko  redni , po ryskiej, na otwie10.

W 2008 r. budynek szko y zosta  odremontowany, rocznie uczy si  w
nim ponad czterysta dzieci. W prowadzeniu lekcji pomagaj  nauczyciele z
Polski, w roku 2008/2009 na dziesi ciu nauczycieli trzech przyjecha o z Polski.
Do szko y przyjmowane s  dzieci, które mog  wykaza  si  polskim
pochodzeniem. Dzi ki temu, e na Uniwersytecie Dyneburskim (drugim po
Rydze) mo na studiowa  polonistyk  na Wydziale Humanistycznym oraz
wyje d a  do Polski by kontynuowa  nauk , nie ma problemów z doborem
kadry pedagogicznej. M odzie  w Dyneburgu garnie si  do polsko ci, zach t  s
tak e dobrze wyposa one w nowoczesne media i multimedia pracownie szkolne,
mo liwo  wyjazdów do Polski na kolonie letnie i kursy, udzia  w zespo ach
folklorystycznych, harcerstwie polskim, korzystanie z dobrze zaopatrzonej
biblioteki (20 tys. vol.), itp.

Zas ugi w promocji polskiej kultury i podtrzymywaniu tradycji
narodowych na otwie pomna a szkolny zespó  Ta ca Ludowego Kuku eczka,
który 1 maja 2006 r. zosta  laureatem nagrody TV Polonia, za s awienie Polski i
polsko ci na otwie. Odby  ponad 300 koncertów, wyst powa  podczas wielu
festiwali, m.in. na Festiwalu Kultury Polskiej na otwie, Festiwalach Kultury
Kresowej w Mr gowie, "Bursztynowa Kolia Ba tyku" w Elbl gu,

9  Ustawa o Karcie Polaka wesz a w ycie 31 marca 2008 r.
10 Diaspora kobiet polskich, t. III, pod red. J. Leo skiego i L. W tróbskiego, Szczecin 2009.
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Mi dzynarodowym Festiwalu Folkloru na Kaszubach, Mi dzynarodowym
Festiwalu Dzieci cych Zespo ów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju,
Mi dzynarodowym Festiwalu Mniejszo ci Narodowych na W gorzewie oraz w
Mi dzynarodowym Festiwalu Folkloru w Szwecji. Obecnie 60.osobowym
zespo em kieruje choreograf anna Stankiewicz. W swoim repertuarze preferuje
ta ce sieradzkie, l skie, kurpiowskie, przeworskie, mazurskie, górali ywieckich
oraz ta ce i piosenki otewskie.

Kszta ceniu m odzie y sprzyjaj  tak e praktyki j zykowe organizowane
w Polsce dla najlepszych uczniów z otwy. M odzie  z Dyneburga uczestniczy
co roku w Parafiadzie, odbywaj cej si  w Warszawie. Wówczas mo na lepiej
pozna  Polsk , rówie ników, zaprezentowa  tak e swoj  kultur  i zwyczaje
regionalne.

Od kilku lat m odzie  polska z Dyneburga bierze udzia  w Olimpiadach
J zyka Polskiego, organizowanych na kilku szczeblach. Pocz tkowo wybiera si
najlepszych – z danej szko y, kolejny etap dotyczy ju  wyboru najlepszych z
danego pa stwa. Nast pnie m odzie  z ca ej Europy przyje d a do Warszawy i
tam odbywaj  si  eliminacje g ówne. W 2009 r. uczniowie z Dyneburga Anita
Lacha i Anita Truskowska dosz y do fina u. Zdoby y cenne do wiadczenia,
zawar y nowe znajomo ci oraz pog bi y znajomo  j zyka i literatury polskiej.

otewscy Polacy korzystaj  swobodnie z mediów, które prowadzone s
przez rodowiska mniejszo ci narodowej. W j zyku polskim ukazuj  si  czaso-
pisma: „Polak na otwie”, „S owo Polskie”, „Sejczas”, „Nasza Gazeta”, odbiera-
na jest lokalna telewizja „Dautkom”. Raz na dwa tygodnie w TV otewskim
poprzez TV kablow  mo na s ucha  audycji „Akcenty Polskie”. Przygotowuj  je
dwie m ode Polski z Dyneburga Irena Wi cyna i Olga Szerszniowa. Dost pne s
tak e w Internecie. Audycja pokazuje g ównie Polaków yj cych w Dyneburgu,
zwraca uwag  na wa ne polsko- otewskie wydarzenia.

W ród spotkanych w Dyneburgu Polaków nie brakuje osób zwi zanych z
biznesem, jednym z nich jest Wiktor Kalans, który wraz z polskimi partnerami
od paru lat prowadzi poka ny zajazd „Gosiewski” na drodze do Rygi. Nie sposób
jest omin  tego miejsca, kusi dobra polska kuchnia, mi a obs uga, mo liwo
przenocowania, zorganizowania wesela, wzi cia bani czy sauny.

Polacy w Dyneburgu czuj  si  chyba dobrze, wro li w to
wielokulturowe, pe ne niezapomnianego uroku miasto. Wielu z nich swoimi
dzia aniami daje dowód przywi zania do polsko ci, z dum  podkre laj  swoje
pochodzenie. Swobodnie porozumiewaj  si  w j zyku polskim, teraz ju  tak e
bez przeszkód odwiedzaj  Kraj swych przodków.





Roman Nir

PIERWSZY KARDYNA  POLSKIEGO POCHODZENIA W AMERYCE
JAN J. KRÓL (1910-1996) A POLONIA

Hierarchia Ko cio a katolickiego w Stanach Zjednoczonych zosta a
ustanowiona przez Stolic  wi t  z chwil  nominacji ks. Johna Carrolla na
pierwszego biskupa w Baltimore, konsekrowanego 15 sierpnia 1790 r. Od tego
czasu ponad trzy tysi ce biskupów s u y o w stolicach biskupów. Z tej liczby 52
biskupów by o polskiego pochodzenia. Pierwszy by  konsekrowany 29 lipca
1908 r. bp Pawe  P. Rohde, a ostatni 26 kwietnia 2010 r. bp. Józef C. Bambera.
Pierwszym kardyna em w Ameryce by  abp Jan J. Król, wyniesiony do tej
godno ci 26 czerwca 19671.

Sylwetka kardyna a Jana Króla

Urodzi  si  26 pa dziernika 1910 r. w Cleveland, rodzice – Jan i Anna z
domu Pietruszka. Rodzina wywodzi a si  z Siekierczyny pod Limanow . Jako
kap an, biskup, arcybiskup i kardyna  b dzie odwiedza  te strony. Szko
podstawow  uko czy  w parafii w. Jacka w Cleveland, gimnazjum – Cathedral
Latin (1923-1927). W latach 1927-1928 pracowa  fizycznie w wielkim sklepie
spo ywczym Krogera w Cleveland. W latach 1928-1931 uko czy  studia
filozoficzne w Kolegium NMP w Orchard Lake, Michigan ze stopniem
baka arza. W latach 1931-1937 studiowa  teologi  w Seminarium NMP w
rodzinnym Cleveland. wi cenia kap a skie uzyska  20 lutego 1937 r. w
katedrze w. Jana z r k bpa J. Schrembs. W latach 1937-1938 zostaje asystentem
w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Cleveland. W latach 1938-1940
studiowa  na Uniwersytecie Gregoria skim w Rzymie na Wydziale Prawa
Kanonicznego i otrzyma  licencjat z prawa kanonicznego. W sierpniu 1939 r.
przebywa  na wakacjach w Siekierczynie. Wezwany 30 sierpnia przez ambasad

1  Centralne Archiwum Polonii Ameryka skiej w Orchard Lake, John Cardinal Krol, teczki, dalej
cytuj  APOL;  R.  Nir, Polsko-ameryka scy biskupi ko cio a rzymskokatolickiego, w: Materia y
VII Mi dzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 17-18 pa dziernika 2002,
Duchowie stwo Polskie w wiecie, red. A i Z. Judyckich, Toru  2002, s. 218-231; R. Nir,
Komisja Spraw Wyznaniowych przy Zarz dzie G ównym Kongresu Polonii Ameryka skiej 1968-
1986, „Rocznik Archiwum Polonii”, Vol. 3, 2007 Orchard Lake, Michigan s. 9-175; „PAPA
Bulletin”, April 2010, s. 1.
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ameryka sk  w Warszawie tego samego dnia musia  opu ci  Polsk . W latach
1940-1942 studiowa  na Wydziale Prawa Kanonicznego na Katolickim
Uniwersytecie w Waszyngtonie, otrzymuj c doktorat z prawa kanonicznego.

W roku 1942 zosta  profesorem prawa kanonicznego w Seminarium
NMP w Cleveland. Funkcj  vice-kanclerza diecezji w Cleveland pe ni  w latach
1943-1951. w latach 1951-1953 pe ni  funkcj  kanclerza. W latach 1949-1967
by  prezydentem Stowarzyszenia Prawa Kanonicznego w Ameryce. Pius XII w
1945 r. mianowa  go Kapelanem Papieskim, a w 1951 r. papieskim pra atem
domowym. By  s dzi  spraw ma e skich w S dzie Biskupim. Dnia 11 lipca
1953 r. konsekrowany na biskupa pomocniczego diecezji Cleveland. W herbie
biskupim umie ci  motto Deus Rex Meus.  W dniu  22 marca  1961 r.  Jan  XXIII
mianowa  go arcybiskupem Archidiecezji Filadelfijskiej, w której s u y  do 11
lutego 1988 r.

Piastowa  najwy sze urz dy w hierarchii Episkopatu Ameryka skiego,
najpierw przewodzi  komisjom: M odzie owej, Edukacyjnej, Radia i Telewizji.
Wreszcie by  wiceprzewodnicz cym i przewodnicz cym Konferencji Biskupów
Episkopatu Ameryka skiego w latach 1971-1974. W dniu 26 czerwca 1967 r.
wraz z arcybiskupem Karolem Wojty  otrzyma  kapelusz kardynalski. Nie
ogranicza  swej dzia alno ci do Ko cio a w Ameryce. Jego rozleg a wiedza i
niezwyk y talent organizacyjny sprawia y, e Stolica Apostolska powierza a mu
funkcje obejmuj ce dzia alno  ca ego Ko cio a Powszechnego. Najpierw, w
1962 r. by  podsekretarzem Soboru Watyka skiego II (funkcj  sekretarza pe ni
abp W adys aw Rubin). W 1963 r. Dyrektorem Komisji Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Ameryka skiego. W 1964 r. powo ano go
na przewodnicz cego Papieskiej Komisji do Spraw Mediów. Z polecenia Stolicy
Apostolskiej wizytowa  kilka razy Polsk , Irlandi  i Ziemi  wi t .

O pe nym jego zaanga owaniu w pracach Stolicy Apostolskiej niech
wiadczy wymienienie pe nionych funkcji: Cz onek Kongregacji ds.

Ewangelizacji Narodów (1967-1972); Kongregacji ds. Ko cio ów Wschodnich
(1967-1985); Kongregacji Nauczania Katolickiego (1973-1988); Kongregacji ds.
Duchowie stwa (1985-1988); Papieskiej Komisji ds. Rewizji Prawa
Kanonicznego (1968-1988); Przewodnicz cy Prefektury ds. Ekonomicznych
Stolicy Apostolskiej (1982-1992), po nim przewodnicz cym zosta  kard. Edmund
Szoka. By  przewodnicz cym Fundacji Jana Paw a II w Stanach Zjednoczonych
(1988-1996). Przynale no  do tych wa nych urz dów Stolicy Apostolskiej
wymaga a wielkiego znawstwa problematyki ko cielnej. Kardyna  czynnie
uczestniczy  w tych pracach. Przygotowywa  odpowiednie dokumenty, które
stawa y si  urz dowymi zaleceniami Watykanu.

Rozleg a by a te  dzia alno  Kardyna a na polu ekumenicznym i
spo ecznym. Bra  udzia  w organizowanych sympozjach ekumenicznych,
wyg aszaj c na nich zasadnicze referaty. Interesowa y go zawsze zagadnienia
spo eczne, w cza  si  w ruch zawodowy. Od 1968 r. by  Przewodnicz cym
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Konferencji Episkopatu Ameryka skiego w Komisji Dialogu Chrze cija sko-
ydowskiego. W 1970 r. przewodniczy  konferencji i nabo e stwu

ekumenicznemu w Bia ym Domu. W 1974 r. na wiatowym Synodzie Biskupów
w Rzymie przewodniczy  Mszy w. w obronie ycia (Pro-Life). W 1975 r.
przewodniczy  pielgrzymce archidiecezji filadelfijskiej do Narodowego
Sanktuarium Niepokalanego Pocz cia NMP w Waszyngtonie w uroczysto
Zwiastowania NMP.

W 1977 r. by  organizatorem 41 Mi dzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego w Filadelfii, z udzia em biskupów z ca ego wiata, m.in. z
Polski przyjecha o ponad 20 biskupów. Przeprowadzi  kanonizacj  w. Jana
Nepomucena Neumanna. Go ci  kard. Karola Wojty  w 1969, 1977 i w 1979
roku, jako Jana Paw a II, odbywaj cego pielgrzymk  do Stanów Zjednoczonych.
W 1980 r. na ogólno ameryka skiej Konferencji Katolickich Kobiet wyg osi
zasadniczy referat na temat roli katolickiej kobiety. W 1981 r. reprezentowa
prezydenta Reagana na uroczysto ciach pogrzebowych kardyna a Stefana
Wyszy skiego w Warszawie. By  organizatorem i mówc  na uroczysto ciach
rocznicowych: 150 rocznicy za o enia Seminarium w. Karola Boromeusza w
Filadelfii; 175 rocznicy za o enia archidiecezji. W 1984 r. w rocznic  zrzucenia
bomby atomowej 6 sierpnia 1945 r. na Hiroszim , wyg osi  s ynne
przemówienie, które odbi o si  szerokim echem w wiecie politycznym nie tylko
w Stanach Zjednoczonych, ale by o prawdziwym g osem Ko cio a pot piaj cym
ten akt. W 1985 r. by  wiceprezydentem nadzwyczajnego synodu Biskupów w
Rzymie.

W wyniku odpowiedzialnych prac na wielu odcinkach dzia alno ci
otrzyma  szereg nagród i tytu ów. Z oty Medal Fundacji Paderewskiego (1961);
Odznaczenie Ameryka skiego Komitetu Migracji (1962); Medal Rycerza w.
Jana (1964); Medal Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów i Narodowego
Stowarzyszenia Medycznego i Dentystów (1965); Z oty Medal Stowarzyszenia
Braterstwa (1966); Medal Rady Zwi zków Zawodowych Robotników AFL-CIO
(1966); Odznaczenie Katolickiego Instytutu Literatury (1967); Nagroda
Pierwszej Unii Katolików S owackich (1967); Nagroda Ekumeniczna John
Wesley Ko cio a Metodystów (1967); Narodowej Konferencji Dialogu
Chrze cija sko- ydowskiego (1968); Nagroda Legionu Korneliusza
Protestanckich Policjantów w Filadelfii (1969); Fidelitas Medal, najwy sze
odznaczenie Polskiego Seminarium o Orchard Lake (1968); Odznaczenie of
Temple Adath Israel (1970); Odznaczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy
Filadelfijskich (1970); Order Republiki Czadu (1970); Odznaczony Komandori
Wielkiego Krzy a Republiki W oskiej (1971); Cedrowy Order Republiki Libanu
(1973); Order Polsko Ameryka skich Klubów Kulturalnych (1973); Nagroda
Dziedzictwa Polskiego Kongresu Polonii Ameryka skiej (1973); Kardyna  Roku
Kongresu Polonii Ameryka skiej Oddzia  w Arizonie (1974); Nagroda Roku
Departamentu Zdrowia, Edukacji i Opieki Spo ecznej (1974); Nagroda
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Stowarzyszenia Chorób Starszych Osób na Wschodni  Pennsylvani  (1975);
Nagroda Gubernatora Stanu Ohio – Wielki Cz owiek (1976); Z ota Plakietka
Ameryka skiej Akademii za Osi gni cia (1976); Narodowa Nagroda
Towarzystwa Miko aja Kopernika w Nowym Jorku (1978); Nagroda Polskiego
Dziedzictwa, Winona, Minnesota (1978); Nagroda Wolno ci Filadelfia (1978);
Cz owiek Roku Alumnów Polskiego Seminarium w Orchard Lake (1978); Z oty
Medal Towarzystwa Ociemnia ych w Laskach, Polska (1978); Medal Wolno ci
Prezydenta Stanów Zjednoczonych (1978); Medal Stra aków Filadelfijskich
(1978); Nagroda Fundacji Towarzystwa Diabetyków (1979); Srebrny Medal
Ameryka skich Skautów (1979); Nagroda Dziedzictwa Religijnego
Stowarzyszenia Ksi y Waszyngton (1983); Odznaczenie Stowarzyszenia
Katolickich Historyków (1985).

Doktoraty honoris causa przyzna o Kardyna owi szesna cie
uniwersytetów, m.in.: John Carroll University, Cleveland (1955); Villanova
University, Villanova (1961); Temple University, Filadelfia (1964); St. John
University, Nowy Jork (1964); Alliance College, Cambridge Springs (1967);
Drexel University, Filadelfia (1970); Holly Family College, Filadelfia (1977);
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin (1977)2.

Przez ca e ycie nurtowa y Kardyna a trzy najwa niejsze po wszystkie
czasy warto ci: najwi kszy dar Bo y – religia, najpi kniejszy twór ludzki –
kultura, i bosko-ludzki organizm – naród i spo ecze stwo . Dorasta  w okresie
rzekomych patriotów spod znaku Natywistów, Ku-Klux-Klanu, którzy chcieli
tworzy  naród ameryka ski w oparciu o dyskryminacj  rasow , j zykow ,
kulturow  i religijn . Walczyli o totaln  asymilacj  kultur przynoszonych przez
wci  nap ywaj ce rzesze imigrantów, zw aszcza katolików ze rodkowej i
Po udniowej Europy. Mieli oni wszyscy zosta  wrzuceni do wspólnego „tygla” i

2  W ho dzie Najdostojniejszemu Alumnowi ks. Biskupowi Janowi Królowi, „Alumnus” 18 (1953)
No. 57, s. 766, 788; Dinner On The Occasion Of The Consecration of The Most Rev. John J.
Król, STD As Titular Bishop Of Cadi And Auxiliary To The Bishop Of Cleveland, September 2,
1953; Ks. Arcybiskup Jan Król, „Sodalis”, 42 (1961) No. 3, s. 77-79; Archbishop John Krol
Goes To Philadelphia, „Alumnus”, 26 (1961) No.2, s. 1181-1182; Dlaczego Polonia si  cieszy z
nominacji ks. Arcybiskupa Jana Króla na Kardyna a, „Sodalis” 46 (1967) No. 7, s. 193-196;
John Joseph Cardinal Krol OL Alumnus Becomes First Pole to be Named Cardinal in America;
Selection Highlights Outstanding Church Career, „Alumnus” 32 (1967) No. 3, s. 1522-1523;
Pierwszy Kardyna  Polskiego Pochodzenia w Ameryce, „Naród Polski” 81 (1967) No. 11, s. 1;
1875 – Archdiocese of Philadelphia 1975, „The Catholic Standard and Times”, Philadelphia,
February 6, 1975, s. 64, ilustr.; The History Of The Archdiocese Of Philadelphia,  ed.  J.  F.
Connelly, Philadelphia 1976, s. 666 ilustr.; Twenty-Fifth Anniversary Of The Episcopal
Consecration Of His Eminence, John Cardinal Krol, Philadelphia, September 17, 1978, s. 35;
John Cardinal Krol 25 Years in Philadelphia, A Commemorative Edition, „The Catholic
Standard and Times”, Philadelphia, April 3, 1986, s. 112 ilustr.; Who’s Who In Polish America,
1st edition 1996-1997, New York 1996, s. 229-230; The Encyclopedia Of American Catholic
History, ed. M. Glazier, Collegeville, Minnesota 1997, s. 781; New Catholic Encyclopedia,
Jubilee Volume The Wojty a Years, Washington, D.C., 2001, s. 330-332; Encyklopedia Polskiej
Emigracji I Polonii, pod red. K. Dopiera y, T.3, K-O, Toru  2004, s. 57.
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po intensywnym przegotowaniu i puryfikacji – mieli wychodzi  w stu proc.
Amerykanami. Z tego ród a narodzi a si  „Kardyna a Króla teoria pluralizmu
etniczno-kulturowego”.

Na Ogólno-Ameryka skim Kongresie Ko cio a Katolickiego odbytego w
dniach 21-23 pa dziernika 1976 r. w Detroit, wyra nie podkre li : „Filozofia
spo eczna Ko cio a katolickiego, obejmuj cego wszystkie narody i rasy wiata,
odrzuca teori  asymilacji w zasadzie i w praktyce”. W Filadelfii bp Neumann
(1811-1860) Czech z pochodzenia, kanonizowany – postawi  sobie za punkt
honoru opanowanie j zyków, jakimi mówili jego wielonarodowo ciowi
diecezjanie, i pierwszy zacz  zak ada  w USA parafie i szko y narodowe.
Nale y „zachowa  i propagowa  bogat  ró norodno  kultur rasowych i
etnicznych, by da  ka demu cz owiekowi poczucie dumy i zakorzenienia w
przodkach, i w ten sposób ubogaci  kultur  spo ecze stwa ameryka skiego,
poniewa  – jak to mocno podkre li  Kardyna  – najlepsze warto ci ka dej z nich
(kultur) mog  wchodzi  w ogóln  kultur  pluralistyczn , jak  jest kultura
ameryka ska. Dzieje si  to na zasadzie integracji, a nie asymilacji, to znaczy, e
nie ukrywa si  pochodzenia poszczególnych warto ci tej kultury”. Tylko taka
polityka kulturalna jest – wed ug Kardyna a – zgodna z podstawowymi prawami
osobowego rozwoju cz owieka, gdy  ka dy „odrzucaj cy lub ignoruj cy
dziedzictwo przej te po swoich przodkach, staje si  »wykorzenionym« kalek ,
nie maj cym sk d czerpa  soków do w a ciwego rozwoju duchowego; cz owiek
nie respektuj cy swej w asnej przesz o ci, choruje na kompleks ni szo ci i nigdy
nie zdob dzie sobie szacunku u innych”.

Takiej polityki domaga si  z samej natury, niepodobne zupe nie do
innych, nietypowe spo ecze stwo ameryka skie, w którego godle pa stwowym
widnieje has o „E Pluribus-Unum” – jedno  z wielo ci. Kardyna  Król jako
wierny syn tego narodu, by  przekonany, e ta herbowa zasada, realizowana
przez najlepsz  cz  narodu i jego przywódców, uczyni a z USA pa stwo o
du ym potencjonalne humanistycznym, „otwar a szeroko drzwi Ameryki dla
wszystkich g odnych, zm czonych i biednych tego wiata; dala dach nad g ow
uciekinierom i prze ladowanym”. Stany Zjednoczone s  dla niego faktycznie
spo ecze stwem licznych kultur, religii, szkó , instytucji, partii politycznych oraz
grup narodowych i etnicznych. Nie mo na ich wrzuci  do jednego kot a bez
szkody dla narodu, który do dzi  jeszcze nosi w swym onie wiele
nierozwi zanych problemów, wynik ych z b dnej polityki uniformizmu i
asymilacji. Zasada integracji jest jedyn  s uszn  zasad  rozwoju spo ecze stwa
ameryka skiego; jest to jedyna zasada poparta realiami historycznymi, jedyna
zasada, która z powodzeniem przesz a drog  ognia3.

3  H. D. Wojtyska, Ks. Kardyna  Jan Król i jego zas ugi dla Polonii, „Sodalis Polonia”, 58 (1978)
No. 2 s. 46-50; E.M. Jones, John Cardinal Krol and the Cultural Revolution, Philadelphia 1995,
s. 665.
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Kardyna  nigdy nie zapomnia  o swych narodowych korzeniach. W
Stanach Zjednoczonych by  pierwszym kardyna em polskiego pochodzenia. Czu
dum  ze swej polsko ci i dumna by a z niego Polonia. Jego kontakty z Polsk ,
kardyna em Wyszy skim, metropolit  krakowskim kardyna em Karolem Wojty
i innymi biskupami, jego rola jako przedstawiciela Watykanu w rozmowach z
komunistycznym rz dem w Polsce – to dzia alno  bardzo wa na, której nie
mo na po wi ci  kilka zda , ale osobne studium. Mo e nieco wi cej miejsca
po wi cimy relacjom Kardyna a z Poloni . By  bardzo zaanga owany w pracach
polonijnych organizacji. Interesowa  si  i uczestniczy  w licznych zjazdach
Kongresu Polonii Ameryka skiej. Popiera  zawsze uchwalane rezolucje
dotycz ce obrony praw cz owieka, które jawnie amali komuni ci. By
zdecydowanym przeciwnikiem narzuconego Polsce rz du komunistycznego i
zwolennikiem przywrócenia narodowi polskiemu wolno ci i pe nej demokracji.
W diecezji Cleveland i archidiecezji Filadelfii bardzo interesowa  si
dzia alno ci  Ligi Katolickiej Religijnej Pomocy Polsce. Corocznie w sierpniu, w
specjalnym li cie kierowa  apel do wiernych, by hojnie sk adali ofiary na rzecz
Ko cio a w Polsce. Patronowa  budowie kaplicy Matki Boskiej Cz stochowskiej
w narodowym sanktuarium Niepokalanego Pocz cia w Waszyngtonie. Z wielkim
zapa em podj  si  trudnego zadania ratowania finansowo Ameryka skiej
Cz stochowy w Doylestown. Przewodzi  uroczysto ciom Tysi clecia Chrztu
Polski, urz dzanym w 1966 r. w ró nych diecezjach w USA. Uczestniczy  w
ró nych uroczysto ciach Alma Mater – Seminarium Polskiego w Orchard Lake4.

Tysi clecie Chrztu Polski

Katolicy polskiego pochodzenia na ca ej kuli ziemskiej w czyli si  w
uroczysto ci Tysi clecia Chrztu Polski. Pierwsze diecezjalne obchody Milenium
w Stanach Zjednoczonych mia y miejsce 12 listopada 1961 r. w Pittsburghu,
Pennsylvania. Mszy w. pontyfikalnej przewodniczy  ordynariusz bp Jan
Wrighta. Bardzo mocne kazanie wyg osi  Arcybiskup Filadelfii Jan Król do 50
tys. wiernych, tylko w j zyku angielskim. Papie  Jan XXIII nades a  yczenia i
b ogos awie stwo. Kardyna  S. Wyszy ski nades a  specjalny list. W
uroczysto ciach uczestniczy o wielu biskupów, duchowie stwa, przedstawiciele
organizacji nie tylko polonijnych i w adze rz dowe. Uroczysto ci mia y
zdecydowanie charakter obejmuj cy kilka stanów.

Cytuj  fragmenty tego niezwyk ego kazania abp. Jana Króla: „…The
political and religious history of Poland dates to the well recorded event of the
baptism of Duke Mieszko in 966, and the subsequent Christianization and
unification of the Polish tribes. The Christianization of Poland and its integration

4  APOL,  teczki;  R.  Nir, Wielki Kardyna , Wielki Polak, „Nowy Dziennik”, „Przegl d Polski”
(Nowy Jork) 14 marca 1996, s. 4, 12.
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into the European community of nations, began the history of a Christian nation.
The Communist regime forced upon the Polish people tries to divert attention
from the Christianization of Poland in 966 which gave simultaneous beginning to
the religious and political history of the nation…

The history of Poland is the history of a Christian nation. For a thousand
years , the history of the Catholic Church in Poland and the history of the Polish
nation and people have been intimately and inseparably interwoven. The Church
was not foreign to the land or its people. It was the principle source of national,
social and cultural heritage. The birth and baptism of Poland are traced to one
single event. This event was followed by the establishment of a Diocese in
Poland by Pope John XIII. Before his death, Mieszko I placed his realm in the
hands of the Pope to insure the protection of the defender of large and small
nations. Polish armies entered battle with the traditional song of the Mother of
God. John Sobieski and his armies attended Mass before the decisive victory at
Vienna. When in the mid-17th century Poland was deluged by a powerful enemy,
Our Lady of Cz stochowa inspired her children to heroic effort and victory. She
inspired youngsters to rout the Bolsheviks in 1920 in a victory which is referred
to as the Miracle of Warsaw – Cud nad Wis .

During the span of one thousand years, Catholicism has been an essential
element of the Polish character, to such a degree that the definition of a Pole was
inseparable from that of a Catholic. Living under the motto >>God and
Country<< the Pole was an intransigent idealist. He was ready to defend God and
Country with his life, but he could also stubbornly resists, as he did for a century
and a half, the efforts of strong occupying powers to de-christianize and de-
nationalize. The program for the observance of Poland’s Millennium of
Christianity is orientated of the future. His Eminence Cardinal Wyszynski
pointed out that reflection on the past should produce firm resolutions for
strengthening Poland’s Christianity in the future.

The future can only be appraised in the light of events occurring since the
Nazi-Soviet invasion of Poland. Truth is irresistible but warrants repetition, and
the truth is that the blackest pages of history have not recorded acts such as those
perpetrated against the Polish people since 1939. That year, with the security of
the August 23rd pact with the Soviets, Hitler on September 1st unleashed the fury
of 87 divisions against Poland. On September 17, 100 divisions of the Soviet
Army without provocation, without declaration of its intention attacked the
Polish Forces engaged in desperate struggle with Nazi Forces. The aggressors
planned annihilation rather than conquest, and by a treaty of September 28,
divided Poland’s territory among themselves. On October 8, Molotov boastfully
reported to the Supreme Soviet of the USSR: One swift blow to Poland, first by
the German Army, and then by the Red Army, and nothing was left of this ugly
offspring of the Versailles Treaty.
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After Hitler attacked his Soviet accomplice, Poland on July 30, 1941
made peace with the Soviets and on December 4th entered an alliance to fight
with them against Hitler. The Soviets, promising help, encouraged the Warsaw
uprising of August 1, 1944, but while the Polish underground fought valiantly for
63 days, the same Soviet Marshall Rokossovsky, who later was imposed on
Poland as Minister of Defense, stood by while the Poles were being
annihilated… After the farcical elections, the Communist regime began a
relentless and systematic persecution of the Church… Confiscation, outright or
by taxation was used to destroy the Church. In the fall of 1960 a 65% income tax
was levied on all religious orders. Last winter the same tax placed on all parishes,
seminarians and institutions – except those schismatic National Church, and the
tax was made retroactive for ten years. Last July, the Parliament claimed
ownership of all Church property in former German…

Poland’s glorious one thousand year record of Christianity gives cause
for joyous and prayerful thanksgiving. But the events of recent years, give cause
for serious concern – not about the inevitable eventual victory of truth and justice
– but about the immediate future of Christianity of Poland. Shrouded in the
gloom of Communism, the people of Poland are enduring a relentless campaign
of terror and persecution designed to suffocate and exterminate every form of
religious influence. And it is a tragedy that such scant notice is paid to a
persecution which pales the brutality of Herod and the savagery of Nero…”5.

Pe ny tekst niezwykle wa nego kazania Arcybiskupa wraz z
komentarzami zamie ci y presti owe dzienniki: „The New York Times”, „The
Washington Post”, „The Philadelphia Inquirer, „The Pittsburgh Post-Gazette”,
„The Detroit Free Press” . Polonijna prasa zamie ci a równie  pe ny tekst, ale
tylko w j zyku angielskim. Wielu polityków nawet w Kongresie odnios o si  do
tre ci tekstu, co jednak nie wywo a o adnej reperkusji politycznej.

W kazaniu wyg oszonym 15 wrze nia 1963 r. na otwarcie 34. Sejmu
Zwi zku Narodowego Polskiego w Filadelfii, Jan Król wezwa  Amerykanów
polskiego pochodzenia do energicznej akcji na terenie Kongresu Stanów
Zjednoczonych i na forum Narodów Zjednoczonych maj cej na celu obron  praw
Ko cio a i praw Polaków do pe nej wolno ci religijnej w Polsce.

Przypomnia  dobrze ju  znane fakty wiadcz ce o systematycznym
kr powaniu dzia alno ci Ko cio a przez w adze komunistyczne w Polsce i
ograniczania swobód obywatelskich katolików polskich. Ma e seminaria zosta y
zamkni te, zabrano równie  cz  budynków wy szych seminariów
duchownych. Wbrew porozumieniu z roku 1950 wcielano seminarzystów do
wojska i w czasie s u by wywiera o na nich presj , by nie wracali do
seminariów. Nauczanie religii w punktach katechetycznych napotyka o na du e

5 Poland’s Millennium Of Christianity, „Sodalis” 43 (1962) No. 1, s. 4-8; Ks. Kardyna  Król do
Kap anów I Ludu Bo ego Polonii w sprawie ksi gi pami tkowej „Akt Oddania Narodu
Polskiego”, „Sodalis” 46 (1968) No. 5, s. 130.
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trudno ci, ograniczenia, a nawet sankcje karne. Dzieciom sp dzaj cym wakacje
na koloniach letnich zakazuje si  chodzi  do ko cio a, a je li pójd  wbrew
zakazowi, s  karane i one i ich opiekunowie. Zakonnice zosta y usuni te z
ochronek, szkó , szpitali i z niektórych klasztorów i pozbawione mo no ci pracy
dla spo ecze stwa i rodków do ycia. Ucisk podatkowy wobec duchowie stwa i
instytucji ko cielnych stale wzrasta . Za zaleg o ci podatkowe zajmuje si
w asno  ko cieln , a nawet w asno  prywatn  ksi y cznie z urz dzeniami i
odzie .

Arcybiskup odczyta  w czasie kazania urywki z listu kap ana, który
niedawno powróci  z d u szej podró y po Polsce. Kap an ten pisa , e
prze ladowanie Ko cio a bardzo si  wzmog o. W rozmowach z rodakami z
Ameryki, Polacy wyra aj  zdziwienie i al z powodu tego „ e my na Zachodzie
milczymy, e nie korzystamy z Organizacji Narodów Zjednoczonych, e nie
dopominamy si  na forum ca ego wiata np. w UNESCO, o wolno  religii w
Polsce, e organizacje takie jak Kongres Polonii Ameryka skiej, Zwi zek
Narodowy Polski, Zwi zek Polek, Zjednoczenie Polsko Rzymsko-Katolickie i
Polonia wiata, kap ani polskiego pochodzenia milcz … Na oczach ca ego
wiata katolickiego i co gorzej na oczach ca ej Polonii, Ko ció  Bo y w Polsce

jest bezprzyk adnie duszony i zabijany… Pomoc pieni na nie jest
najwa niejsza, ale potrzebne jest stanowcze wyst pienie przed ONZ, UNESCO,
w prasie, radio, telewizji; wskazane s  interpelacje w senacie i Kongresie oraz
demaskowanie metod prze ladowania i zak amania”. Prezes KPA i ZNP Karol
Rozmarek zapewni , e organizacje skieruj  odpowiednie rezolucje i protesty do
miarodajnych czynników w Waszyngtonie i do odno nych organów Organizacji
Narodów Zjednoczonych6.

Na wiatowej Wystawie w Nowym Jorku podczas programu „Dnia
Polskiego” w dniu 2 sierpnia 1964 r., p omienne przemówienie wyg osi
ordynariusz archidiecezji filadelfijskiej arcybiskup Jan Król do 50 tys.
uczestników w j zyku polskim i angielskim. Mówi  m.in., e jako wierni
Amerykanie, prawdziwi Chrze cijanie i wdzi czni spadkobiercy
chrze cija skiego dziedzictwa naszych polskich rodziców nie mo emy
ignorowa  niewolnictwa i cierpienia wolno  kochaj cego narodu polskiego. Nie
jeste my zwiedzeni samozwa czym tytu em „Rz d Ludowy” przez klik , nie
pracuj c  dla ludu, ale raczej dla celów partii komunistycznej, klik , która
niezmordowana w swoich bezbo nych wysi kach niszczy chrze cija sk  kultur  i
wiekopomne tradycje narodu polskiego. Polska sta a i sta  b dzie bohatersko i
wiernie przy swych zwyczajach i obyczajach. Polityczna i narodowa historia i
ycie, bior  pocz tek z chrztu ksi cia Mieszka. Przez wieki staje si

przedmurzem chrze cija stwa i zas ania cywilizacj  Europy przed nawa nic

6  Arcybiskup Król, Ambasada Polska i Kardyna  Wyszy ski o pogwa ceniu wolno ci religijnej w
Polsce. Dopominajmy si  na forum ca ego wiata o wolno  religii w Polsce – Ks. Arcybiskup
Jan Król, „Sodalis” 44 (1963) No. 8, s. 228-229.
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poga sk . M nie znosi rozbiory i powstaje jako niezbity wiadek za lepienia
tyranów i ich mocarstw. Po pierwszej wojnie wiatowej, skrwawiona, cudownie
broni Europ  przed hordami bolszewizmu. Pierwsza podnosi bro  przeciw
bezbo nemu nazizmowi i waleczny stawia opór dopóty zdradziecka i
komunistyczna Rosja nie zaatakowa a pleców armii polskiej. Polska toczy a
wiekowe walki o Europ , a  nareszcie wycie czona chwilowo straci a w asn
wolno .

„W swej przem drej Opatrzno ci, Polska prze y a wszystkie objawy
przemocy i ucisku. ywo wierzymy, e z Twoj  pomoc , prze yje i tera niejsze
niewolnictwo. B agamy Ci  o Królu Narodów, przyspiesz ten dzie , kiedy
Polska znowu powstanie, jako mi dzynarodowy wiadek Twej wi tej
sprawiedliwo ci. Pomó  im powróci  do domów swoich i jako wolnym dzieciom
szerzy  nabo e stwo i mi o  do Twojego Boskiego Syna i Jego Matki Naszej
Pani Cz stochowskiej” – zako czy  swe kazanie abp Król.

Dzienniki wydawane w Nowym Jorku i Filadelfii zamie ci y w ca o ci
przemówienie Arcybiskupa w j zyku angielskim z ilustracjami MB
Cz stochowskiej, abp. Króla oraz przepe niony amfiteatr Singer Bowl. Polonijny
dziennik „Nowy wiat” z 22 sierpnia 1964 r. na pierwszej stronie wielkimi
literami zamie ci  cytat z przemówienia Arcybiskupa: „Nie zwiedzie nas
komunistyczna klika nie wybrana przez Naród Polski”. Uroczysto  z udzia em
w adz rz dowych mia a charakter ywio owej manifestacji narodowej i zapisa a
si  z otymi g oskami w historii Polonii ze stanów wschodnich7.

Arcybiskup Jan Król zaproponowa  katolikom polskiego pochodzenia,
aby w roku 1966 przygotowano nowenn  Polonii, z tej okazji wyda  list
pasterski: „Do Braci Kap anów i Ludu Bo ego Polonii Ameryka skiej”, w
którym m.in. napisa :

„W najbli szym czasie rozpoczynaj  si  szczytowe obchody Tysi clecia
Chrztu Polski, który zdecydowa  o katolicyzmie Polaków a tym samym nas
wszystkich katolików Polonii Ameryka skiej. Poniewa  jest to rocznica przede
wszystkim religijna i ko cielna nale y j  obchodzi  w sposób religijny i
ko cielny. Konieczn  wi c jest rzecz  aby gruntownie zdawa  sobie spraw  ze
znaczenia Chrztu jednostki i narodu, który w my l przyrzecze  przy Chrzcie
wypowiedzianych ma da  wiadectwo odwrócenia si  od b dów i grzechu, a
ca ym sercem przylgn  do Boga, do Prawdy, Mi o ci i ycia.

Wspania ym przyk adem religijnej czno ci naszej Katolickiej Polonii z
Krajem Królowej Polski jest Kaplica Matki Bo ej Cz stochowskiej w
Sanktuarium Narodowym Ameryki ku czci Niepokalanie Pocz tej w
Waszyngtonie. Nowenna Polonii, któr  z serca polecam jest modlitewnym i
duszpasterskim ukoronowaniem tych waszych uczu , których wyrazem

7  APOL, teczki; Nie zwiedzie nas komunistyczna klika nie wybrana przez Naród Polski, „Nowy
wiat-Dodatek tygodniowy Ogniwo” No. 31, 1964, 22 sierpnia, s. 1-4, ilustr.
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widomym sta a si  pe na czaru Kaplica. Szczere i sumienne korzystanie z tej
Nowenny przyczyni si  do pog bienia ycia katolickiego Polonii, a tym samym
do wzbogacenia Ko cio a w Ameryce. Gor co wi c polecam t  Nowenn
duchowie stwu i wiernemu Ludowi Bo emu Polonii naszej”

Integracja, a nie dyskryminacja

Arcybiskup Jan Król, metropolita filadelfijski, zosta  uczczony tytu em
najwybitniejszego Amerykanina-Polaka na rok 1965 „MAN OF THE YEAR
1965” na wspólnej konwencji dwu polsko-ameryka skich organizacji o zasi gu
krajowym: National Advocates Society, Inc., i The National Medical and Dental
Association, Inc. W  dniu  28  lipca  1965  r.,  za  zas ugi  dla  Ko cio a,  Ameryki  i
Polonii. Msz  w. odprawi  ks. arcybiskup Król przy przeno nym o tarzu,
ustawionym w jednej z najpi kniejszych sali hotelu w Kiamesha Lake, N.Y.
Nabo e stwo by o wydarzeniem religijnym bez precedensu w historii hotelu
Concord. Sala by a zape niona przez uczestników konwencji, a do komunii w.,
przyst pi o tak wielu, e zabrak o komunii w. By  to pi kny akt wiadcz cy o
g bokich uczuciach przywi zania polsko-ameryka skich profesjonalistów do
Ko cio a i Wiary.

Arcybiskup wyg osi  g ówne przemówienie i zachodzi pytanie na czym
polega jego wyj tkowo ? Przecie  mieli my w historii Polonii wiele
przemówie . Wyra a y si  one pi knie o Polsce i jej historii, o Ko ciele w
Polsce. Inni zachwycali si  pobytem Ko ciuszki, Pu askiego w Stanach
Zjednoczonych. Zwrócono te  uwag  na to co Ameryka zrobi a dla Polski, lub co
Liga Katolicka uczyni a dla Ko cio a w Polsce, dla Polskich Instytucji
Ko cielnych w Rzymie lub Pary u. W tych jednak przemówieniach uderza
przeoczenie najwa niejszego czynnika, samej Polonii Ameryka skiej jako takiej.
Kim albo czym ona w a ciwie jest, jak si  jej powodzi w organizmie spo ecznym
w Stanów Zjednoczonych, jakie sprzeczne pr dy atakuj  jej rozwój wewn trzny?
Jak na ni  ma patrze  wspó czesny Katolik Ameryka ski.

Przecie  bez tej ywej Polonii pomoc dla Polski w dziedzinie
politycznej, ko cielnej, ekonomicznej jest nie do pomy lenia. Bez Polonii Liga
Katolicka, Rada Polonii, Kongres Polonii, prasa polska w Ameryce, inne
organizacje by yby zawieszone w pró ni. Bez Polonii nie by oby ani polskich
parafii, ani zgromadze  polskich. Bez Polonii nie by oby Polskiego Seminarium
Duchownego w Orchard Lake. Wyj tkowo  przemówienia ks. Arcybiskupa
Jana Króla polega na tym, e bodaj e jako pierwszy przedstawiciel Hierarchii
Ameryka skiej zajmowa  si  zasadniczo Poloni  w perspektywie historii i
socjologii Ameryka skiej. Zdemaskowa  on te fa szywe kierunki asymilacji,
które w Ameryce podgryza y zdrowy rozwój Katolickiej Polonii ameryka skiej i
które niema o szkód wyrz dzi y Narodowi i Ko cio owi w Ameryce. Arcybiskup
Król mówi  o wspó czesnej ywej Polonii, o jej harmonii dziedzictwa
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Katolickiego, Polskiego i Ameryka skiego o jej ywych organizacjach, jakimi s
Polonijne zrzeszenia adwokatów, lekarzy i dentystów, i wreszcie o ich roli dla
przysz o ci8.

Znamienna wypowied  Arcybiskupa pochodzenia polskiego i przywódcy
duchowego katolickiej Polonii, wyra aj ca wiat e i odwa ne pogl dy na
problematyk  grup etnicznych i praw imigracyjnych w Ameryce trwale
zanotowa a si  w historii Polonii. Cytuj c jako b dne i nierealne ró ne teorie
socjologiczne, które silnie nurtowa y przez ca e stulecie i wci  jeszcze
odzywa y si  w pewnych grupach spo ecze stwa ameryka skiego, a których
wyrazem by  pe ny uprzedze  i dyskryminacji stosunek do grup etnicznych i
przybywaj cych do tego kraju imigrantów nie anglosaskiego pochodzenia, ks.
arcybiskup Król przeciwstawi  tym teoriom wiatopogl d Ko cio a, nie
uznaj cego dyskryminacji cz owieka z powodu jego pochodzenia narodowego,
rasy czy religii.

Integracja, a nie dyskryminacja. Spo eczna filozofia Ko cio a przyjmuje
zasad  rozwoju i wspó ycia kultur poszczególnych grup etnicznych a Ameryce,
a nie ich asymilacj  przez stopniowy proces stapiania si  w tyglu ycia
ameryka skiego. Ten pogl d jest zgodny z duchem ameryka skiej demokracji i z
has em, które Stany Zjednoczone umie ci y na swoim oficjalnym godle Or a
Ameryka skiego, g osz cego zasad : „E Pluribus-Unum”. Has o wysz o z duszy
i serca Ameryki. Otworzy o ono szeroko drzwi wszystkim przybywaj cym do
tego kraju g odnym, zm czonym i biednym tego wiata. Ofiarowa o ono
schronienie uchod com i prze ladowanym.

„My l  – powiedzia  ks. arcybiskup Król – e to motto »E Pluribus
Unum« w godle Ameryki i gwarantowana przez ni  wolno  jednostkom i
grupom stanowi  wiern  zasad  naszej zbiorowej spo eczno ci – spo eczno ci, w
której bogata ró norodno  grup kulturalnych i etnicznych ma prawo do wolnych
zebra , prawo do egzystencji oraz do przeciwstawienia si  próbom asymilacji”.
Wyrazem tego pogl du by o stworzenie przez Hierarchi  w Ameryce parafii
narodowo ciowych, które powsta y po to, aby umo liwi  poszczególnym grupom
etnicznym w tym kraju zachowanie i rozwój swego dziedzictwa narodowego,
j zyka, kultury i zwyczajów, aby tym dorobkiem mog y one wzbogaca  ycie
Ameryki, oparte na pluralizmie spo ecznym.

O poszanowanie w asnej przesz o ci. „Cz owiek, który wypiera si
zwi zków swego pochodzenia narodowego i który ignoruje dziedzictwo
duchowe i kulturalne swoich przodków, jest cz owiekiem bez podstaw.
Cz owiek, który nie szanuje swojej w asnej przesz o ci, przyznaje si  do
kompleksu ni szo ci, i nie mo e spodziewa  si  poszanowania od innych” –
powiedzia  ks. arcybiskup Król. Przechodz c do spraw polskich Arcybiskup

8 Nowenna Polonii – Do Braci Kap anów i Ludu Bo ego Polonii Ameryka skiej, „Sodalis”, 45
(1965) No. 12, s. 370.
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przypomnia  w pi knych s owach wielkie dziedzictwo chrze cija skiej Polski:
„Ograniczony czas nie pozwala mi przedstawi  bogactwa dziedzictwa religijnego
i kulturalnego Polski. Ca e tomy i ksi gi mo na by pisa  na temat skarbów
duchowych narodu polskiego. W z otym wieku swej historii Polska by a jednym
z najwi kszych mocarstw Europy. U progu Milenium Chrze cija stwa Polski,
warto przypomnie , e wszystkie chwalebne fakty z historii Polski, jej o wiata,
literatura i sztuka, odzwierciedlaj  ducha Wiary wi tej. Przez ca e swoje dzieje
Polacy yli has em: »Bóg i Ojczyzna«. Polska w pe ni zas u y a sobie zaszczytny
tytu  »Polska zawsze wierna« i »Polska przedmurzem Chrze cija stwa«.
Pierwszy zbiór praw polskich – Statuty Wi lickie z r. 1347, zawieraj  trosk  o
prawa jednostki. Traktat Paw a W odkowica na temat prawa mi dzynarodowego
i polityki, spisany w 1415 r. dla Soboru Powszechnego w Konstancji, zawiera
idee, które rozwa a i rozwija Sobór Watyka ski II. Polska by a g ównym
czynnikiem w nawracaniu Litwy na wiar  chrze cija sk  i ponownej unii z
Rzymem pewnych ko cio ów ruskich i ormia skich.”

„Naród polski – mówi  ks. arcybiskup Król – by  i pozostanie zawsze
narodem mi uj cym wolno . Nawet w czasie pó torawiekowego rozbioru,
Polacy zachowali swoj  wiar  i dziedzictwo kulturalne, jako obron  przeciw
próbom wch oni cia ich przez zaborców. Podczas rozbiorów Polska próbowa a
wielokrotnie odzyska  niepodleg o . W tym samym czasie jej synowie:
D browski, Ko ciuszko i Pu aski, oraz wielu innych przy czy o si  do innych
narodów, aby pod has em »Za nasz  i wasz  wolno « walczy  dla sprawy
wolno ci i niepodleg o ci. Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie jest najstarszym
w centralnej Europie. Da  on wiatu Miko aja Kopernika i ca e zast py
wybitnych Prometeuszy nauki i kultury. Nie mam czasu, aby wymieni  i
powtórzy  za histori  nazwiska i postacie Polaków, którzy uzyskali
mi dzynarodow  s aw  na polu nauki, literatury, sztuki i religii”. Wypowied  ks.
abp. Króla pozosta a w pami ci wszystkich uczestników konwencji, jako g os
przewodni, który nape nia uczuciem dumy i otuchy nie tylko profesjonalistów,
ale ka dego Amerykanina pochodzenia polskiego, ka dego Polaka w Ameryce9.

Sanktuarium Narodowe Matki Boskiej Cz stochowskiej w Doylestown

Dnia 16 pa dziernika 1966 r. arcybiskup Jan Król dokona  po wi cenia
Sanktuarium ku czci Matki Bo ej Cz stochowskiej w Doylestown, Pennsylvania
w obecno ci ponad 200 tys. wiernych. Kazanie po polsku i angielsku wyg osi  ks.

9  W. Jasi ski, Polish-American Man of the Year: Ks. Arcybiskup Jan J. Król, „Sodalis” 45 (1965)
No. 11, s. 333-334; Address by: His Eccellency Mos Rev. John J. Krol, Archbishop of
Philadelphia – „The 1965 Polish-American Man Of The Year”, „Sodalis” 45 (1965) No. 11, s.
335-339; S. Soko owski, Arcybiskup Król o dziedzictwie polskiego pochodzenia, „Naród Polski”
79 (1965) No. 16, s. 2; A Timely Address by Archbishop Krol, „Alumnus” 31 (1966) No. 1, s.
1440-1442.
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bp W adys aw Rubin, osobisty reprezentant Prymasa Polski, Stefana Kardyna a
Wyszy skiego. Po po udniu na akademii g ównym mówc  by  prezydent Stanów
Zjednoczonych, Lyndon B. Johnson, którego przedstawi  gospodarz
Archidiecezji Filadelfijskiej abp. J. Król. Obszerne relacje z uroczysto ci wraz z
ilustracjami oraz przemówienie Prezydenta zamie ci a prasa w Nowym Jorku i
Filadelfii. T umaczenie na j zyk polski zamie ci a prasa polonijna w ro nych
miastach10.

Ks. Kardyna  Jan Król poinformowa  5 pa dziernika 1975 r., e obj
przewodnictwo nad „Narodowym Komitetem Pomocy Sanktuarium Matki
Boskiej Cz stochowskiej w Doylestown”. Celem nowo uformowanego Komitetu
by a pomoc Ojcom Paulinom w utrzymaniu i pracy w Sanktuarium w
Doylestown, Pa., które zosta o po wi cone czci Matki Boskiej Cz stochowskiej.
Sanktuarium, które obci a blisko $ 8 mln d ugu znalaz o si  w ci kiej sytuacji
finansowej na przestrzeni kilku ostatnich lat. Problemy finansowe powsta y na
skutek ambitnego planu budowy, która osi gn a zad u enia.

Ojcowie Paulini zaci gn li po yczki na krótko terminowe sp aty z
nadziej  ich odnowienia na przysz o . Jednak e, kiedy po yczki te dojrza y,
procenty w kraju osi gn y szczytowe proporcje. Ojcowie równie  doznali
powa nej pora ki w ró nych inwestycjach przynosz cych straty. Problemy
ekonomiczne w jakich znalaz a si  Ameryka w ostatnich dwóch latach
pogorszy y jeszcze bardziej sytuacj  finansow  Sanktuarium. Zaistnia a wtedy
gro ba prawnego zamkni cia Sanktuarium.

W odpowiedzi na pro by niektórych cz onków Wspólnoty Ojców
Paulinów, wierzycieli banków oraz innych stron zainteresowanych, w
pa dzierniku 1974 r., Stolica Apostolska zamianowa a dwóch wizytatorów
apostolskich w osobach J.E. George H. Guilfoyle’a, biskupa z Camden i
Prowincja a Ojców Pasjonistów, Ojca Paul Boyle’a z Chicago. Wizytatorzy
apostolscy pracowali z Ojcami Paulinami nad reorganizacj  prac Sanktuarium.
Studium i reorganizacja Sanktuarium wykaza a wielk  potrzeb  kampanii na
skal  narodow . Obok kardyna a Jana Króla, przewodnicz cego kampanii na
rzecz Cz stochowy Ameryka skiej, do Komitetu Narodowego nale eli bp Alfred
L. Abramowicz z Chicago i bp Artut H. Krawczak z Detroit. Nadto nast puj cy
biskupi zg osili swój udzia  w pracach Komitetu: Tomasz Noa, Henryk
Klonowski, Alojzy Wycis o, Stanis aw Brzana, Kenneth Pavish, Edmund Szoka,
Daniel Pilarczyk i Norbert Gaughan. Pierwszym zadaniem by o zwerbowanie
nowych cz onków do Komitetu Narodowego, w sk ad którego wejdzie
duchowie stwo, osoby zakonne i wieckie z polsko-ameryka skiej spo eczno ci
w Stanach Zjednoczonych.

10  Z. Peszkowski, Spod D bu w Panna Maria Teras – Do Cz stochowy Ameryka skiej w
Doylestown, Pa., „Sodalis” 46 (1966) No. 9, s. 262-265; Po wi cenie Sanktuarium Narodowego
Matki Boskiej Cz stochowskiej w Doylestown, Pa., by o olbrzymi  manifestacj  religijno-
narodow , „Naród Polski” 80 (1966) No. 21, s.1, 5, ilustr.
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Kardyna  Król og osi  równie , e celem Komitetu Narodowego jest
zebranie $ 5 mln. Oczekuje si , e po zebraniu tej kwoty, Sanktuarium powinno
sp aci  pozosta e $ 3 mln. Kardyna  stwierdzi : „Polacy zawsze dokonywali
najwi kszych wysi ków w obliczu trudno ci. Dlatego ufam, e duchowni, osoby
zakonne i wieccy ca ej Polonii skupi  swoje si y we wspólnym wysi ku w tym
celu, aby ojcowie paulini w Doylestown utrzymali swoje Sanktuarium i jego
dzia alno  dla chwa y Matki Naj wi tszej”. Nowo wybrany genera  ojców
paulinów, ojciec Grzegorz Kotnis, OSP., przyby  z Polski, aby uczestniczy  w tej
kampanii. Ojciec Genera  wyrazi  g bok  wdzi czno  polonijnemu
duchowie stwu, osobom zakonnym i wieckim za ich hojn  odpowied  a akcji
ratowania Sanktuarium Matki Boskiej Cz stochowskiej i wspomo enia pracy
ojców paulinów w Doylestown.

Ojciec Kotnis o wiadczy : „Jako genera  Zakonu oo. Paulinów wyra am
w imieniu Zakonu g bok  wdzi czno  dla Stolicy Apostolskiej, która poprzez
wizytatorów w osobie bpa Guilfoule i o. Boyle dok adnie zbada a i ujawni a
tragiczn  sytuacj  finansow  Sanktuarium w Doylestown. Jestem równie
g boko wdzi czny J. K. Kardyna owi Królowi i ks. biskupom polskim za ich
ojcowsk  i g bok  trosk  o nasze Sanktuarium w Doylestown oraz za apel
skierowany do ca ej Polonii w Ameryce celem uratowania tego wspania ego
Pomnika Millenium w Ameryce”. W 1974 r. Komitet Ratowania Sanktuarium z
przyjació mi ameryka skiej Cz stochowy wraz z Towarzystwami Bratniej
Dobroczynno ci, bardzo czynnie pracowa  nad sp acaniem bie cych p atno ci
Sanktuarium. Komitet ten wszed  równie  do Komitetu Narodowego. Obecnie
opracowuje si  plany rozpocz cia kampanii w ród osób prywatnych, parafii oraz
organizacji polsko-ameryka skich na terenie ca ych Stanów Zjednoczonych11.

Przed dniem dorocznej pielgrzymki do Sanktuarium w dniu 26 sierpnia
1978 r. w ko cio ach polskich parafii w domach zakonnych, organizacjach
polonijnych w prasie polonijnej ukaza  si  Apel Kardyna a Króla nast puj cej
tre ci: „Czuj  si  osobi cie bardzo mocno zobowi zany wobec Was, którzy
poparli cie Apel Ratowania Ameryka skiej Cz stochowy, aby Was informowa
o post pie prac w ocaleniu Sanktuarium. Okazali cie Wasz  trosk  poprzez
ofiarne dary pieni ne, dlatego macie prawo spodziewa  si  informacji od tych,
którym powierzyli cie wasz  wiar  i cze  Matki Bo ej. Jako Krajowy
Przewodnicz cy Komitetu Ratowania Ameryka skiej Cz stochowy, pragn
poinformowa  Was, e Sanktuarium otrzyma o w darach sum  4,8 milionów
dolarów. Równocze nie informuj , e naszym celem jest zebranie przynajmniej
pi  milionów dolarów.

11 Kardyna  Król obejmuje opiek  nad Ameryka sk  Cz stochow , „Sodalis Polonia” 55 (1975)
No. 8, s. 242-243; W. Jasi ski, Nowa faza rozwoju Ameryka skiej Cz stochowy, „Sodalis
Polonia” 55 (1975) No. 8, s. 244-245: Kardyna  Jan Król przewodnicz cym Narodowego
Komitetu Pomocy Sanktuarium Matki Boskiej Cz stochowskiej w Doylestown, „Naród Polski” 89
(1975) No. 20, s. 9.
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Z pewno ci  b dzie Wam mi o us ysze , e apel ten spotka  si  z
poparciem szerokich rzesz, w czaj c mieszka ców wszystkich stanów od
oceanu do oceanu. W szczególny sposób chwyta za serce wiadomo  o szeroko
rozprzestrzenionej czci Matki Bo ej Cz stochowskiej. Uwa am za w a ciwe
teraz przes a  Wam ten raport. W dniu 26 sierpnia obchodzimy uroczysto
Matki Bo ej Cz stochowskiej, a najbli sza niedziela jest dniem dorocznej
pielgrzymi do Sanktuarium. Jest to dzie  w którym przypominamy nasz
histori , nasz  kultur  i nasz  religijn  wiar  poprzez nasze nieustanne
nabo e stwo do Matki Bo ej Cz stochowskiej królowej Polski i Patronki Stanów
Zjednoczonych. W zwi zku z t  radosn  i uroczyst  okazj  prosz  Was, aby cie
stali si  stró ami wi tego Obrazu Matki Bo ej i zawsze Go strzegli. Z okazji
tego wielkiego wi ta prosz  Was, aby cie na nowo zechcieli z o y  dar w Jej
Imi . B d  pami ta  o Was, którzy bronicie Sanktuarium, w moich Mszach w.,
a szczególnie w Uroczysto  Matki Bo ej Cz stochowskiej”12.

Kardyna  Jan Król w sprawie ratowania Sanktuarium Maryjnego, bardzo
intensywnie pertraktowa  z najwy sz  osobisto ci  Rycerzy Kolumba,
stowarzyszeniem katolickich m czyzn i najstarsz  i najwi ksz  organizacj
charytatywn  a zarazem najbardziej presti ow . Autorytet Kardyna a Króla
sprawi , e Rycerze Kolumba udzielili po yczki 8 milionów dolarów i w
przeddzie  licytacji Kardyna  sp aci  d ug bankom. Uratowa  Sanktuarium od
bankructwa a z drugiej strony odwa nie przyj  na siebie sp acenie po yczki
Rycerzom Kolumba. Wy ej wymieniony komunikat Kardyna a potwierdza, e
Polonia ofiarnie popar a ratowanie Ameryka skiej Cz stochowy. D ug wkrótce
zosta  ca kowicie sp acony13.

Seminarium Polskie w Orchard Lake

Ks. kardyna  Jan Król, ucze  Kolegium NMP w Orchard Lake,
utrzymywa  sta y kontakt z Seminarium Polskim. Przyje d a  na Sejmy
Alumnów, jako biskup i arcybiskup przewodniczy  nabo e stwom sejmowym i
wyg asza  kazania, zabiera  g os na obradach sejmowych. Nale a  do Rady
Zarz dzaj cej Szkó . Interesowa  si  sprawami naukowymi i finansowymi
Zak adów. W dowód wdzi czno ci, dnia 29 maja 1968 r. otrzyma  „Medal
Fidelitas”, najwy sze odznaczenie, które Zak ady Naukowe w Orchard Lake daj
tym, którzy w wybitny sposób dali dowód wierno ci tym wysokim idea om
Katolickiej Polonii Ameryka skiej dla których Opatrzno  powo a a Seminarium
Polskie i z nim zwi zane szko y. Przy tej okazji ks. Kardyna  wyg osi  dwa
przemówienia, jedno polskie o kulturalnym dziedzictwie polskim a drugie

12 Apel Kardyna a Króla i podzi kowanie Polonii za otrzymane dary na ratowanie Ameryka skiej
Cz stochowy, „Naród Polski” 92 (1978) No. 16, s. 11.

13  APOL, teczki.
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angielskie o przesz ej i przysz ej roli Zak adów Naukowych w Orchard Lake. Oto
wyj tki z tekstu o Seminarium w t umaczeniu polskim.

„Polonia ameryka ska przechowa a i piel gnowa a dobrze swoje
dziedzictwo wiary: swoj  religi  i swoj  kultur . Obecnie trzecia i czwarta
generacja Polonii ameryka skiej chce udoskonali  swoje wi cej ni  stuletnie
zdobycze po tej stronie Atlantyku, aby mog a odgrywa  swoj  w asn , now ,
charakterystyczn  rol  w pluralizmie Ameryki i wiata kulturalnego. Polonia
ameryka ska zachowa a swoj  charakterystyczn  to samo , zachowa a swoje
dziedzictwo i pozosta a wiern  wierze, zwyczajom i tradycjom. Historyk
opisuj cy dzieje drugiej po owy XIX i pierwszej po owy XX wieku i chc cy
wyt umaczy  t  wierno  Polonii Ameryka skiej, wskazywa  b dzie jako na
jedn  z najbardziej decyduj cych racji tej wierno ci Zak ady Naukowe w
Orchard Lake, które przygotowa y wi cej ni  20 tys. ksi y i wieckich, aby si
troszczyli o dobro duchowe i inne potrzeby imigrantów, ich dzieci i wnuków. A
ksi a ci znali swój lud, rozumieli go, kochali go, pracowali dla niego, szanowali
jego uczucia, jego sposób ycia, jego j zyk, jego zwyczaje i tak e znali jego
dodatnie i s abe strony charakteru.

W ostatnich dziesi tkach lat mo na zauwa y  kurczenie si  tradycyjnej
aktywno ci Polonii, je eli chodzi o dzienniki i inne publikacje, o zapisy do szkó
i do parafii, po o onych w centrum miast, i do organizacji. Czy móg by kto
odmawia  parafiom j zykowym prawa bytu? Nie mo na argumentowa  przeciw
rzeczywisto ci. Prawo do istnienia wyp ywa oczywi cie z faktu istnienia. Je eli
liczba uczniów w szkole i wiernych w parafii spada, to nie dlatego, e kto  im
odebra  prawa, lecz dlatego, e maleje ucz szczanie do nich, co znowu zale y od
samego ludu a nie od Konferencji Episkopatu, jak tego niektórzy si  obawiali.
Nigdy nie s yszano, aby Konferencja Episkopatu erygowa a, zmieni a albo
likwidowa a jak kolwiek parafi  albo instytucj  diecezjaln .

W wietle tych ró nych pr dów mo na si  zapyta , jak  przysz o  maj
szko y w Orchard Lake. Wiemy, e Orchard Lake ma powa ne trudno ci
finansowe i co do liczby studentów. Ale czy jest jakakolwiek podobna instytucja
prywatna, która si  nie boryka z podobnymi a nawet gorszymi trudno ciami?

miem twierdzi , e przysz o  i ostatecznie rola i los Zak adów Naukowych w
Orchard Lake le y w r kach ani biskupów, ani ksi y, ani rektora, ani fakultetu,
ale w r kach ludu, który pomóg  wybudowa  te szko y w Orchard Lake, który je
utrzymywa  w przesz o ci, który je popiera teraz i który mo e je popiera  w
przysz o ci. Wspólnym wi c naszym zadaniem i wspóln  nasz
odpowiedzialno ci  jest, aby budzi  zainteresowanie ludu Polonii, wspiera
Zak ady Naukowe w Orchard Lake, aby mog y nadal odpowiada  najwy szym
wymaganiom zawodowym i akademickim. Szko y bowiem studentów nie
przyci gaj , je eli kursy w nich udzielane nie odpowiadaj  wspó czesnym
wymaganiom, albo je eli same szko y nie s  akredytowane.
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W tym samym czasie powinni my sobie jasno zdawa  spraw  z
g bokich przemian, które si  dokonuj  w szko ach wieckich i ko cielnych.
Ponadto powinni my by  czu ymi na natchnienia Ducha wi tego, my wszyscy:
biskupi, ksi a, rektor, rada nadzorcza, cz onkowie korporacji, alumnat,
przyjaciele i dobrodzieje. Oczywi cie nie jestem prorokiem. Nie mog
przepowiedzie  natchnie  Ducha wi tego. Odpowiadaj c potrzebom swoich
czasów ks. Józef D browski wpad  na ide  za o enia Seminarium Polskiego,
które z biegiem lat rozwija o si  w dzisiejsze Zak ady Naukowe w Orchard Lake.
Powinni my z równ  gotowo ci  odpowiada  wyzwaniu naszych czasów i
odwa nie zdecydowa  si  na wszystkie zmiany, które oka  si  potrzebne, aby
zachowa  jego ide , a mianowicie, e najbardziej konieczn  s u b
ameryka skiej Polonii jest troska o zachowanie religijnego i kulturalnego
dziedzictwa naszych przodków. Czyli trzeba nam czyni  wszystko, co w naszej
mocy, aby zachowa  wiar  i wierno  Semper Fidelis (zawsze wiernego) Narodu
Polskiego”14.

Stuletnia rocznica za o enia Seminarium Polskiego obchodzona 25 lipca
1985 r., zgromadzi a tysi ce amerykanów polskiego pochodzenia, by ych
wychowanków, biskupów i delegacj  Episkopatu Polskiego na czele z
metropolit  pozna skim arcybiskupem Jerzym Strob , Stolic  Apostolsk
reprezentowa  pronuncjusz arcybiskup Pio Laghi, KUL rektor Piotr Hemperek.
W uroczysto ciach uczestniczyli prezesi wszystkich organizacji polonijnych,
hierarchowie Polskiego Narodowego Ko cio a Katolickiego i innych wyzna ,
w adze rz dowe Stanu Michigan oraz kongresmeni i senatorowie ze Stanu
Michigan.

Mszy w. Pontyfikalnej przewodniczy  abp. Edmund Szoka,
koncelebrowa o oko o tysi c kap anów, kazanie w j zyku polskim i angielskim
wyg osi  wychowanek Seminarium Polskiego Kardyna  Jan Król. Homilia w
znacznej cz ci po wi cona by a historii i roli jak  spe niaj  szko y w yciu
spo eczno ci ameryka skich katolików. „Dzisiaj z wielk  rado ci  i z uczuciem
wdzi czno ci, uroczy cie obchodzimy stuletni  rocznic  istnienia i s u by
Seminarium w. Cyryla i Metodego, oraz Kolegium i Wy szej Szko y
Naj wi tszej Maryi Panny w Orchard Lake, Michigan” – mówi  kardyna  na
wst pie. Dalej nawi za  do historii – „Bogu dzi kujemy za sympatyczne
wsparcie projektu przez biskupa Borgess z Detroit, który naznaczy  ks. Józefa
D browskiego, aby rozpocz  budowanie Polskiego Seminarium w Detroit.
Dzi kujemy Bogu za po wi cenia, i mozoln  prac  ks. D browskiego. Nie atwo
jest nam dzisiaj wyobrazi  sobie ogromne trudno ci budowania i organizowania

14 Ks. Kardyna  Jan Król o przesz o ci i przysz o ci Zak adów Naukowych w Orchard Lake,
„Sodalis”, 46 (1968) No. 7, s. 206-208; John Cardinal Krol Orchard Lake Homors 1968
Fidelitas Medalist. Excerpts From Cardinal Krol’s Speech. A Biography of Cardinal Krol.
Cardinal’s Visit Marked By Splendor and Magnificence, „Alumnis” 32 (1968) No. 2, s. 1-4,
ilustr.
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Seminarium. Ks. D browski z wielk  odwag  i determinacj  walczy  o byt
projektu przez 18 lat, a  do chwili mierci w 1903 r.

Biskup Foley mianowa  by ego Wice-Rektora, ks. Witolda
Buhaczkowskiego, jako drugiego Rektora Seminarium Polskiego. Ks.
Buhaczkowski znacznie powi kszy  budynki, ale robi  to z przekonaniem, e
Seminarium powinno by  poza miastem Detroit. Marzenia Buhaczkowskiego
zi ci y si  w roku 1909, kiedy Akademia Wojskowa – The Michigan Military
Academy w Orchard Lake – by a na sprzeda . Za rad  i poparciem bpa Foley,
Akademia by a kupiona za 83 tys. dolarów. W dniu 9 wrze nia 1909 r.
Seminarium Polskie otwar o drzwi dla 250 studentów. Delegat Apostolski abp.
Diomede Falconio w obecno ci biskupów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady
po wi ci  Polskie Seminarium”.

Kardyna  J. Król w dalszej cz ci mówi  o przychylno ci Hierarchii
Ameryka skiej do powsta ej instytucji: „A co mo na powiedzie  o biskupach
ameryka skich, którzy wspierali t  instytucj ? Niemo liwe jest z o y  nale yte
dzi ki Biskupom z Detroit. Nie tylko Biskupi Borgess i Foley ale ca y szereg
biskupów jak bp Gallegher, Kardyna owie Mooney i Dearden i obecny rodak
nasz arcybp. Szoka. Nie przesadzam, gdy mówi  e w wielkiej mierze
zawdzi czamy powodzenie Seminarium Polskiego Biskupom z Detroit. Jako
dowód tej rzeczywisto ci popatrzmy na obecnych z hierarchii – Pro-Nuncjusz
Apostolski, arcybp. Laghi; kard. Dearden, arcybiskupi i biskupi obecni.
Obecno ci  swoj  na tej uroczysto ci wiadcz , jak wielce ceni  ten instytut i jak
wielce ceni  lud polskiego pochodzenia. Jak wielce ceni  po wi cenia, aby
zachowa  to wielce zas u one Seminarium i Szko y. 25 lat temu, p. Kardyna  S.
Wyszy ski napisa  te s owa: »S uszn  zaiste jest rzecz  w tym pami tnym roku
zastanowi  si  nad swoj  przysz o ci  i pomy le  o przysz o ci«. Ojcowie II
Soboru Watyka skiego podkre lili, e Ko ció  aby nale ycie pe ni  sw  misj ,
zawsze ma obowi zek bada  znaki czasów”.

Ko cowe refleksje Kardyna  po wi ci  przysz o ci tej instytucji, która
„zale e  b dzie na aktualnym badaniu znaków i potrzeb czasów dzisiejszych.
Tak jak ojciec Moczygemba pozna  potrzeby swoich czasów, tak i my mamy
obowi zek pozna  potrzeby czasów trafniejszych. Czasy si  zmieniaj . Nowe
prawa dramatycznie ograniczy y imigracj . Nowe pokolenia, tak polskie jak i
innych narodowo ci, zaniechaj  j zyka praojców. Skutkiem tych przyczyn, wiele
czasopism polonijnych upad o. Badaj c te znaki czasów, przyzna  musimy, e
przysz o  instytucji b dzie wymaga a nadzwyczajnych wysi ków. Praca
zachowania tego Seminarium i Szkó  b dzie trudna – ale b dzie mo liwa –
przysz o  tych Szkó  musi by  zapewniona. Siedem lat temu (1978) Ojciec

wi ty Jan Pawe  II wypowiedzia  swe pragnienie Kanclerzowi ks.
Milewskiemu, »aby Ojciec wi ty mia  z Orchard Lake pociech «”. Kardyna
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zako czy  s owami „Pracujmy razem, aby to pragnienie by o ziszczone – co daj
Bo e”15.

Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce

W maju 1943 r. na zje dzie duchowie stwa polskiego w Buffalo
powo ana zosta a „Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce”, której zadaniem
by o po odzyskaniu wolno ci przez Polsk  pomaga  Ko cio owi polskiemu w
odnowieniu ycia religijnego, spieszy  z pomoc  hierarchii katolickiej, w
odbudowie ko cio ów, kaplic, sieroci ców i innych instytucji, po wi conych
celom religijnym, dobroczynnym, spo ecznym i naukowym w Polsce.
Zaopatrywa  zniszczone ko cio y w Polsce w sprz ty ko cielne, naczynia,
przyrz dy i szaty liturgiczne. Od 1943 r. utrzymuje dwie bardzo wa ne instytucje
w Rzymie, a mianowicie Instytut Polski i Kolegium Polskie, w których odbywaj
studia specjalistyczne polscy ksi a. Liga spe nia wa ne zadanie wobec
Polskiego Seminarium w Pary u, które kszta ci m odzie  do stanu duchownego z
terenu Europy. Pomoc materialna Ligi ma równie  inn  warto , a mianowicie
ogromnej wi zi duchowej emigracji ameryka skiej z Polsk 16.

Arcybiskup Jan Król czynnie w cza  si  w dzia alno  Ligi Katolickiej,
bra  udzia  w zjazdach, jako arcybiskup filadelfijski ka dego roku w sierpniu,
miesi cu zbiórki pieni nej kierowa  apele do wiernych zach caj c do sk adania
datków na Ko ció  w Polsce. W dniu 6 pa dziernika 1968 r. z okazji 25. rocznicy
dzia alno ci Ligi Katolickiej, podczas pontyfikalnej Mszy w. w Amfiteatrze
Chicagoskim Kardyna  Król wyg osi  kazanie, którego tekst ze wzgl du na
wa no  dla dzia alno ci Ligi Katolickiej w niewielkim skrócie przytaczam:

„Drodzy Bracia i Siostry! Obchodzimy 25. lecie Ligi Katolickiej, 25 lat
pracy pomocy religijnej Polsce. W pierwszych miesi cach 1940 roku w Rzymie,
w poufnym spotkaniu si  z kardyna em Augustem Hlondem, z jego ust mia em
sposobno  dowiedzie  si  o okropno ciach, przez jakie przechodzi a Polska.
Ojciec w. Pius XII wezwa  ca y wiat do wspó czucia i pomocy dla Polski.
Odezwa y si  serca Polonii ameryka skiej, bp. S. Wo nicki, wówczas biskup
pomocniczy w Detroit, razem z wybitnymi przedstawicielami ludu polskiego w
Stanach, pierwsi rzucili zr by organizacyjne pod Lig  Katolick , by tym kana em
da  pomoc religijn  zagro onemu Ko cio owi w Polsce.

Dochodzi do skutku pierwszy sejm Ligi Katolickiej w Cleveland.
Arcybiskup Hoban gor cym swym apelem wita  Zjazd w swojej diecezji.
Pomaga em mu w tej pracy. Przed mymi oczyma przewijaj  si  wspania e

15 Homily of John Cardinal Krol Archbishop of Philadelphia, w: A Commemoration Of 100 Years
The Orchard Lake Schools 1885-1985, s. 40-45.

16  APOL, Archiwum Ligi Katolickiej bez sygnatur; Liga Katolicka Pami tnik Pierwszego Zjazdu
Krajowego w dniach 26-27 wrze nia 1944 roku w Cleveland,  Chicago,  Ill.,  s.  124;  R.  Nir,
Katalog Archiwum Ligi Katolickiej Religijnej Pomocy Polsce, Orchard Lake 2006, s. 9-59.
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postacie uczestników tego Zjazdu, ich zapa , entuzjazm, gor ce s owa i czyny.
Potem Zjazd w Pittsburghu, Scranton i innych o rodkach polonijnych. Razem
dotychczas dziewi  Zjazdów krajowych, za którymi kryje si  wiele prac, ofiar i
jako rezultat – wiele pomocy danej Polsce.

Tak si  rozpocz o. Dzi  up ywa 25 lat. Liga Katolicka ma za sob
powa ne osi gni cia w ka dej prawie dziedzinie pomocy religijnej. Mo e
wykaza  si  cyframi sum pieni nych, u ytych na zakup materia u i sprz tu
ko cielnego, przes anego do ko cio ów w Starym Kraju. Na kszta cenie kleru
polskiego w instytucjach papieskich w Rzymie i Pary u. Na wyposa enie
biskupów polskich, przebywaj cych w Rzymie podczas Soboru Watyka skiego.
Ja sam po redniczy em w tych pracach, by umo liwi  biskupom polskim pobyt w
Rzymie i zabezpieczy  spokojny udzia  w pracach soborowych, lub kiedy
chodzi o o zdobycie pieni dzy na pokrycie kosztów przesy ki msza ów polskich
do Polski. Liga mo e si  wykaza  sumami id cymi w miliony dolarów.
Arcybiskup Gawlina my l c o tym pisa  do Ligi w swój ujmuj cy sposób:
»Ca uj  dobroczynn  r k  Polonii Ameryka skiej, za wszystko dobro, co robi dla
naszych braci«. Ten e niezmordowany pracownik dla sprawy Ko cio a w Polsce
nie przestawa  prosi , nalega , by prac Ligi Katolickiej nie przerywano, e mimo
narastaj cych lat dzia alno ci i ofiar, rola Ligi jest jeszcze ci gle aktualna i
potrzebna.

Kardyna  Stefan Wyszy ski, Prymas Polski, nie tak dawno pisa  do nas o
pracach Ligi Katolickiej: »Rok milenijny, gdy w drowali biskupi polscy po
wszystkich 24. stolicach biskupich, da  nam mo no  lepiej oceni  zas ugi Ligi
Katolickiej. Wsz dzie na tym szlaku historycznym tysi clecia chrztu,
spotkali my si  w katedrach i wi tyniach z darami, które otrzymali my od Ligi
Katolickiej. W d oniach kap anów widzieli my brewiarze, dar Wasz i na
o tarzach sprawowali my Naj wi tsz  Ofiar  przy pomocy kielichów, msza ów i
ornatów przez Lig  Katolick  u yczonych«. Bóg b ogos awi , mo emy
stwierdzi , teraz z przestrzeni 25 lat. Ale czy prac  mamy na tym zako czy ?
Czy kraj naszych Ojców ju  nie potrzebuje wi cej naszej pomocy?
Przypomnia em sobie powiedzenie jednego z biskupów polskich: »Potrzeba nam
waszej pomocy moralnej. Zawsze b dziemy mieli co  zje , czym si  okry  i
mieszka  pod dachem. Nie to jest zasadnicze. Zasadnicze jest, eby my si  nie
czuli sami, zdani na ask  i nie ask  si  przeciwnych. Potrzeba nam waszej
pomocy moralnej, wiadomo ci, e duchowo, ideowo, moralnie jeste cie z
nami«. Czujemy wszyscy, e do tego maj  prawo nasi bracia i siostry w Polsce. I
dzi  za p. Pra . M otkowskim, moim pierwszym proboszczem, chc  powtórzy :
»Jest naszym obowi zkiem przyj  z pomoc  krajowi naszych przodków, nie
tylko ekonomicznie, lecz duchowo i religijnie«.

Rola Ligi Katolickiej si  nie sko czy a. Pomoc religijna dalej musi st d
p yn  i dlatego niech mi b dzie wolno wyrazi  nadziej , e w tej chwili,
dzi kuj c Bogu za minione 25 lat, prosimy Go równie , poprzez po rednictwo
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Maryi Cz stochowskiej, o pomoc dla siebie na dalsze lata pracy w ramach Ligi
Katolickiej, jak d ugo b dzie trwa a potrzeba. Liga Katolicka nie ma celów
propagandowych, ani prowadzenia wojny na ka dej p aszczy nie. Liga Katolicka
zorganizowa a si , by pozytywnie pomaga  w dziedzinie duchowej Polsce, tam i
tak d ugo, jak tej pomocy potrzeba. Bolejemy, e Polska jeszcze ci gle jest na
li cie krajów wiata, gdzie nawet uczuciom i praktykom religijnym nie mo na
da  swobodnego upustu, e tysi cletnie chrze cija stwo nara one jest na
bezkompromisowe ataki walcz cego bezbo nictwa. Nasz  odpowiedzi  jest
pomocna r ka mi o ci bratniej i chrze cija skiej. Nie tylko s owa wspó czucia –
ale pozytywna pomoc. Niech Maryja Cz stochowska ma w swojej opiece nas i
Kraj naszych Ojców. Niech prowadzi ich i nas, by my wiernie pozostali w
wierze Jej Syna, by my zjednoczeni byli z sob  dla wi kszej si y, mocy i
wytrwania”17.

Nowojorska prasa przytoczy a tekst kazania zniekszta cone w
nast puj cych s owach: „Na dwudziestej pi tej dorocznej konwencji »Catholic
League for Religious Assistance to Poland« ten polskiego pochodzenia ksi
Ko cio a stwierdzi  wyra nie, e w ci gu ostatniego wier wiecza po o enie
katolików w Polsce ulega sta emu pogorszeniu. Zadawszy w swym
przemówieniu retoryczne pytanie, czy »istnieje nadal konieczno  dzia ania« tej
katolickiej Ligi, Kardyna  Król podkre li , e »odpowied  powinna by  jasna, bo
komunizm nie zmieni  swych celów – wypowiedzia  on totaln  wojn  przeciw
religii«.

Komentuj c sowieck  interwencj  w Czechos owacji, kardyna  okre li
j  jako »wstrz saj cy dla wiata dowód komunistycznego zdecydowania do
utrzymania pod swoj  kontrol  – przy u yciu brutalnej si y, w razie potrzeby –
krajów, nad którymi uzyska o oni (komuni ci) w adz «. »Katolicka Liga Pomocy
Polsce ma wi c obecnie – stwierdzi  z naciskiem arcybiskup Filadelfii –
wa niejsz , ni  w ci gu dwudziestu pi ciu lat swej dotychczasowej egzystencji,
rol  do odegrania w walce z komunizmem«.

Tymczasem nie znajdujemy w kazaniu ani jednego s owa o walce Ligi
Katolickiej z komunizmem w Polsce, ani o inwazji na Czechos owacj , gdy
kardyna  Król zupe nie s usznie nie uwa a  momentu nabo e stwa religijnego za
nadaj cy si  do wypowiedzi politycznej. Wszystko co przytoczy a nowojorska
prasa by o przekr cone i naci gni te do swoich poj . A wed ug tej prasy, Liga
Katolicka istnieje na to, by prowadzi  walk  z komunizmem, wzgl dnie z
rz dem komunistycznym w Polsce. W kazaniu ks. kardyna a Króla, wbrew temu
co pisa a prasa angielskoj zyczna, znajdujemy tak  wypowied : „Liga
Katolicka nie ma celów propagandowych, ani prowadzenia wojny na adnej
p aszczy nie. Liga Katolicka zorganizowa a si , by pozytywnie pomaga  w

17 Rola Ligi Katolickiej nie sko czy a si -Kardyna  Jan Król, „Naród Polski” 82 (1968) No. 21, s.
5; Catholic League For Religious Assistance To Poland Siver Anniversary, Religious
Observance October 6, 1968, Chicago, Illinois.
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dziedzinie duchowej Polsce tak d ugo, jak tej pomocy potrzeba”. Tak mówi
w swoim kazaniu Jego Eminencja Ks. Jan Kardyna  Król. Przez stawianie Ligi
Katolickiej w roli czynnika wojuj cego z rz dem komunistycznym w Polsce,
mog o nast pi  wstrzymanie wszelkiej pomocy Ligi Katolickiej dla Ko cio a w
Polsce, pod wp ywem nacisku rz du ameryka skiego18.

Kardyna  Król nigdy Lidze nie odmawia  swego przewodnictwa i dla
spraw Ko cio a kraju ojców naszych czyni  wszystko, aby jego sprawy by y
znane wiatu i spo ecze stwu ameryka skiemu, aby pomoc by a przekazywana
Ko cio owi w Polsce. Na ka dy Krajowy Zjazd Ligi Katolickiej przesy a  adresy
gratulacyjne, zach caj ce do wzmo onej pomocy materialnej instytucjom
ko cielnym w Polsce jak równie  polskim instytucjom w Rzymie i Pary u.
Osobi cie zawsze przewodniczy  Mszy w. pontyfikalnej i wyg asza  kazanie. Na
XI Krajowym Zje dzie Ligi Katolickiej odbywaj cym si  w dniach 19-21
pa dziernika 1975 r. w Chicago, w którym uczestniczy o 10 tys. osób, g ównym
mówc  by  ks. kardyna  Jan Król. W przemówieniu swoim stwierdzi : „Jak d ugo
polityka w adz w Polsce b dzie zmierza a do zniszczenia Boga w sercach
ludzkich, gdy ludno , duchowie stwo i Hierarchia s  w braterskiej walce
podziwiane przez ca y wiat, tak d ugo trzeba b dzie nie  pomoc Ko cio owi w
Polsce za po rednictwem Ligi Katolickiej”. W dniu 21 pa dziernika 1975 r. w
Katedrze Naj wi tszego Imienia w Chicago ks. kardyna  Jan Król w asy cie
biskupów i licznego duchowie stwa odprawi  pontyfikaln  Msz  w.
Okoliczno ciowe kazanie wyg osi  ks. bp Szczepan Weso y z Rzymu. Na XVI
Krajowym Zje dzie Ligi Katolickiej w dniach 27-30 pa dziernika 1991 r. w
Filadelfii, ju  jako emeryt ostatni raz przewodniczy  pontyfikalnej Mszy w. i
dzi kowa  w homilii, e ju  blisko 50 lat Liga s u y Ko cio owi w Polsce tak
owocnie szczególnie w budowaniu nowych ko cio ów. Ostatnie yczenia przes a
Lidze z okazji jubileuszu 50. lecia 24 pa dziernika 1993 r. Kardyna  Jan Król by
przewodnicz cym Ligi Katolickiej w latach 1961-199619.

18  APOL, teczki; Nowy wiat szkodzi Lidze Katolickiej w Ameryce i Ko cio owi w Polsce, „Naród
Polski” 82 (1968) No. 21, s. 4.

19 Z obrad 11-go Zjazdu Ligi Katolickiej, „Naród Polski” 89 (1975) No. 21, s. 10; The Catholic
League for Religious Assistance to Poland Sixth National Convention October 15-17 1956,
Detroit, Michigan, s. 18; The Catholic League for Religious Assistance to Poland Seventh
National Convention, Scraton, Pa., May 10-12, 1960; The Catholic League for Religious
Assistance to Poland 9th National Convention, September 11-13 1967, Buffalo, New York; The
Catholic League for Religious Assistance to Poland Eleventh National Convention October 19-
21, 1975, Chicago, Illinois; The Catholic League for Religious Assistance to Poland 12th

National Convention October 21-24, 1979, Cetroit, Michigan s.1,12-13; The Catholic League for
Religious Assistance to Poland 14th National Convention, October 18-21, 1987 Scranton, Pa.;
The Fifteenth National Convention of the Catholic League for Religious Assistance to Poland,
October 27-30, 1991, Philadelphia, Pa.; The Catholic League for Religious Assistance to Poland,
50th Anniversary, October 24-27, 1993, Detroit, Michigan.
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„Polonia 78 – Polonia Jutra”

Inicjatywa zwo ania wiatowego Zjazdu Polonii w wolnym wiecie nie
by a inicjatyw  now , omawiano j  w ród Polonii od dawna. W okresie
obchodów Milenium Polski Chrze cija skiej w roku 1966 w Kanadzie, Kongres
Polonii Kanadyjskiej ponowi  t  ide . Na podstawie uchwa y Zarz du G ównego
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, po porozumieniu i uzgodnieniu z Kongresem
Polonii Ameryka skiej postanowiono, by w dniach 25-28 maja 1978 r. zwo a  do
Toronto wiatowy Zjazd Polonii pt. „Polonia 78 – Polonia Jutra”. Na spotkaniu
Prezesa KPK w Warszawie, ks. Kardyna  Stefan Wyszy ski wyrazi  swoje
zadowolenie z o ywienia idei zjednoczenia Polonii wiatowej i przys a
specjalny list na Zjazd. Kardyna  Jan Król przyj  zaproszenie na „Wielk
Manifestacj  Religijn ” organizowan  w czasie Konferencji „Polonia 78 –
Polonia Jutra”. W Konferencji uczestniczy  ks. bp Szczepan Weso y z Rzymu,
który wyg osi  referat pt. „Wspó praca mi dzy parafiami w zakresie ycia
spo ecznego i narodowego na emigracji”20.

W niedziel  28 maja 1978 r. na zako czenie Konferencji „Polonia 78 –
Polonia Jutra” zosta a odprawiona Msza w. Pontyfikalna koncelebrowana przez
Kardyna a Jana Króla, arcybiskupa Filadelfii w asy cie ks. bp. Szczepana
Weso ego, kilkunastu ksi y, kilku prowincja ów zakonów, oraz obecnych na
Konferencji ks. bpa Mateusza zwierzchnika Polskiego Ko cio a Prawos awnego
na Emigracji, ks. bpa W adys awa Fierli, zwierzchnika Polskiego Ko cio a
Augsbursko-Ewangelickiego na Emigracji oraz ks. bpa Józefa Niemi skiego
ordynariusza diecezji kanadyjskiej Polskiego Ko cio a Narodowego.

Na Msz  w. przybyli wszyscy delegaci, obserwatorzy i rzeczoznawcy
bior cy udzia  w „Polonia 78 – Polonia Jutra”, prezydium Zjazdu z dr. Jerzym
Korey-Krzeczowskim, przewodnicz cym Konferencji, oraz wszystkimi
przedstawicielami Polonii w wolnym wiecie przyby ymi na konferencj
majow . Na podkre lenie zas uguje wielka liczba m odzie y polonijnej
zrzeszonej w szeregach harcerstwa polskiego, oraz organizacjach polonijnych w
wiecie. Katedra, wype niona po brzegi, nie by a w stanie pomie ci

wielotysi cznych t umów, których cz  musia a pozosta  poza murami.
Podnios a i wietnie przygotowana przez Konferencj  Ksi y Polskich na
Wschodni  Kanad  z jej przedstawicielem ks. Ryszardem Kosianem Msza

wi ta by a dla wszystkich obecnych wielkim prze yciem. Na przestrzeni wielu
lat historii Polonii w Toronto takiej uroczysto ci nie by o. Podnios e kazanie
wyg osi  ks. kardyna  Król21.

20  W. Jasi ski, Refleksje na temat-Polonia Jutra 1978, „Sodalis Polonia” 58 (1978) No. 5, s. 138-
139; Polonia 78-Polonia Jutra 25-18 maj 1978, w opracowaniu Marii i Stanis awa Brodzkich,
Toronto 1978, s. 285-288.

21 Manifestacja Religijna, w: Polonia Jutra 1978, s. 285.
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Kazanie Ks. Jana Kardyna a Króla w Toronto

„Ksi e Biskupie, Bracia Kap ani, Czcigodne Siostry, Najmilsi Rodacy i
wszyscy w Chrystusie Bracia i Siostry! Na o tarzu jest kielich, przes any przez
Ksi dza Prymasa na uroczysto ci milenijne w Ameryce. Obok kielicha s  hostie
z Jasnej Góry i z Ostrej Bramy! U ywam pi knego ornatu Matki Boskiej
Cz stochowskiej – daru Biskupów Polskich, którzy dwa lata temu brali udzia  w
Mi dzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii. Pe na symbolika,
pe na rzeczywisto , pe ne dziedzictwo ogarniaj ce przesz o , tera niejszo  i
si gaj ce w ca e b ogos awione Jutro – symbolika która podkre la czno  nasz
z bra mi w Polsce. Od chwili Chrztu wi tego, z wszystkimi konsekwencjami
wielkiej »przygody naszego Narodu w asce Bo ej«, nasz Zbawiciel i Brat, czy
nas wszystkich przez sw  obecno  i jako »Chleb ycia« w Eucharystii. Chrystus
na o tarzu i w sercach naszych jest moc  daj c  ycie i zapewniaj c  Przysz o
tego ycia, nie tylko na ziemi, lecz tak e w wieczno ci.

Najmilsi Rodacy! Aby budowa  Poloni  Jutra, to najpierw trzeba
spojrze  na nasze podstawy, na nasze korzenie, to co nas wi e, scala, jednoczy.
We Wierze naszej wi tej s  korzenie i fundament ca ej przysz o ci. To nam
mówi do wiadczenie wieków pokole  – tak w Kraju, jak i poza Polsk  – w
miejscach naszego bytowania, naszych krajów, w których z r ki Opatrzno ci
Bo ej yjemy. Czy trzeba nam przypomnie  dzieje, które da y naszym Ojcom
taki hart ducha, takie moce, e w próbach najwi kszych, gro cych zag ad
ca emu chrze cija stwu otrzymali my przydomek Przedmurza? Czy trzeba nam
przypomnie , e mimo stu dwudziestu trzech lat pogrzebania przez zaborców,
powstali my jak Feniks z popio ów, aby wiadczy , e duch wiary, nadziei i
mi o ci jest pot niejszy, ni  ludzkie moce? Czy trzeba nam przypomnie , e ten
zmartwychwsta y Feniks, w roku 1920 sta  si  moc , która rozgromi a nawa nic
Bolszewick  i przesz a do historii jako »Cud nad Wis « – jedn  z najbardziej
decyduj cych bitew wiata?

Czy trzeba przypomnie  kataklizm obu wojen wiatowych i
bezsprzeczne nasze moralne zwyci stwo mimo naszych cierpie , ofiar i nawet
zdrad mo nych tego wiata? Wiara wi ta przynagla a nas do tworzenia parafii,
tych komórek ycia nadprzyrodzonego i spo ecznego, narodowego, gdziekolwiek
znalaz a si  grupa Polaków. Sie  szkó  parafialnych i organizacji w podziw
wprawia a inne narodowo ci. Wiara wi ta i Chrystus, jako nasza Droga, Prawda
i Pokarm daj cy ycie byli nasz  si , w najtrudniejszych czasach, kiedy trzeba
by o szuka  chleba powszedniego i wolno ci na obcych ziemiach, a które sta y
si  teraz naszymi domami. Wiara wi ta, ten sam Chrystus Pan, dawa  i daje
moce celem wzbogacenia naszymi warto ciami krajów, w których yjemy.

Patrzcie, Kochani Rodacy, jak w tej Wierze wi tej, katolickiej, wokó
o tarza, gdzie jest Chrystus, jeste my Jedno, gdziekolwiek by my byli, w
jakimkolwiek zak tku wiata: czy w Siekierczynie ko o Limanowej, sk d moi
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rodzice pochodz , czy w Filadelfii, gdzie pasterzuj , czy w Londynie, czy w
brazylijskich lasach, czy na Kaszubach tam nad Ba tykiem, czy tu w Kanadzie
niedaleko Wilna, czy w Panna Maria w Texas, czy w Opolskiej diecezji, czy
w ród górników Francji, czy rolników Nebraski, czy wzbogacaj cych m od
Australi , czy troch  starsz  Argentyn . Gdzie nas, z Narodu Milenijnego nie
ma? Ale we Wierze i przy o tarzu, gdzie Chrystus, Dawca ycia – jedno
jeste my; wolni, wolno ci  dzieci Bo ych, mocami, bo w sercu ka dego skupiaj
si  moce ca ych dziejów, wszystkich pokole  i do wiadcze  milenijnego narodu.
Zrozumcie i wierni temu b d cie.

Najmilsi Rodacy, to zobowi zuje. Nie mog  nic doda  do tych s ów, one
streszczaj  w doskona y sposób, jak my mamy budowa  przysz o  Polonii,
Poloni  Jutra. Ka de zdanie domaga si  analizy i wprowadzenia w ycie. Te
s owa o wierno ci wierze i tradycjach, mówi  o odpowiedzialno ci za przysz o
za Jutro. Ka dy, który jest dzieckiem Narodu Milenijnego, musi y  i to na co
dzie , jak na cz owieka o Polskim Dziedzictwie przysta o, bez kompleksu
ni szo ci, a pe nego zdrowej dumy, tak w uniwersalnym Ko ciele jak i w Kraju
swego zamieszkania i w ludzko ci. Ka da Polonia ma wa n  rol  do odegrania
we wspó czesnym (jak tekst w oski mówi) »Koncercie Mi dzynarodowym«.
Jak e ten »koncert narodów« b dzie bez naszych polonijnych instrumentów. Nie
mo emy mówi  o tym, Ukochani Rodacy, gdziekolwiek yjecie i pracujecie, bez
po katolicku poj tej integracji.

Je eli Polacy w wiecie s  w getcie polskim to si  udusz , a je eli si
rozp yn  w morzu obcej, cz sto niekatolickiej kultury, to znikn . Dlatego
socjolodzy katoliccy twardo mówi  o tym problemie, który jest kwesti  ycia czy
mierci Polonii. Jak ma by , mówi to Ojciec wi ty jasno. W nowej ojczy nie

imigranta nie wystarcza nauczy  si  j zyka i kultury przybranego kraju, ile
trzeba, by Polacy byli »wiernymi synami Polonii, wiernymi wierze katolickiej,
wiernymi tradycjom religijnym i narodowym polskim, wiernymi powo aniu
narodu, który ma by  zjednoczonym, wykszta conym, m nym, wiernym swojej
Osobowo ci etnicznej«. Ukochani, to »polskie, katolickie dziedzictwo« ma
kszta towa  osobowo , da  si  do rozwoju ma pomóc do rozwi zywania coraz
to nowych problemów. A wi c Polonia to nie zabytek muzealny, który ugrz z  w
warunkach, które istnia y sto, czy pi dziesi t lat temu, ale mówimy o Polonii
rosn cej, rozwijaj cej si  dynamicznie, która ma powo anie w rodzinie narodów
wiata.

Czy tak podczas obrad swych twórczo planowali cie i tak st d udajecie
si  do swych wspólnot Polonijnych, gdziekolwiek na wiecie s : Wierni,
Odpowiedzialni, Zjednoczeni? Te trzy dyspozycje duszy, umys u, woli pomog
nam te  by  pomocnymi, wra liwymi w obronie Polski wi tego Milenium,
która w najtrudniejszych warunkach dziejowych pragnie by  wiern  Krzy owi,
Ewangelii i Ko cio owi. Na kogo ma liczy  Polska, kraj naszych korzeni, wiary
wi tej, je eli nie na nas, którzy jeste my Wierni, Odpowiedzialni, Zjednoczeni i
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w heroiczny sposób odwa nie ofiarni! To jest nasza absolutna dyspozycja!
Zjednoczeni w Chrystusie, który tak umi owa , e ycie swoje da  za nas. Ten
fakt mówi nam, e nikogo, nikogo nie odsuwamy od naszej mi o ci i
zrozumienia. Jeszcze wi cej pochylamy si  nad ka dym, który b dzi, który obra
fa szyw  filozofi  i drog  ycia. Bracia moi, nie my jeste my s dziami, a Dobry i
Najmi osierniejszy Bóg, który jest mi o ci . Jeste my przeciw grzechowi z ca
stanowczo ci , ale przed nami staje Chrystus, dobry Pasterz, staje jako ten, który
szuka zb kanych i który wyczekuje na wzgórzu na syna marnotrawnego. Czy
tak  dyspozycj  serca macie? Czy serca Wasze ogarniaj  Krucjat  Mi o ci
ka dego brata, ka dego rodaka.

Na o tarzu Kielich Milenijny Ofiarny i hostie z Jasnej Góry i z Ostrej
Bramy. W tym chlebie »owocu ziem i pracy r k ludzkich« z dwóch tak
znamiennych Sanktuariów Narodu naszego, ogarniamy wszystkich Rodaków,
wszystkich bez wyj tku i tych, którzy w Kraju i po ca ym globie ziemskim.
Sercem te  modlitewnie ogarniamy tych, tych co s  za kurtynami, Wszystkich,
bo wiemy, e ich t skne serca wybiegaj  do Tej »Panny wi tej co Jasnej broni
Cz stochowy i w Ostrej wieci Bramie«. Ona jako znak wielki, Niepokalana –
»Niewiasta obleczona w s o ce, a ksi yc pod Jej stopami, na g owie Jej korona
z gwiazd dwunastu«. Ona, jak nam mówi Pismo wi te, jest dana na zwyci stwo,
aby zetrze  g ow  w a-szatana…aby w niwecz obróci  naszych nieprzyjació .
Która rodzina nasza Ojciec czy Matka, opu ci Kraj rodzinny bez wizerunku
Jasnogórskiej Królowej? Czy nie Jej, Zwyci skiej Królowej Polski i Matce
Ko cio a kompletnie zawierzyli.

Jej powiedzia em, »Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie,
pami tam, czuwam«. Powiedzia em to z Wami wszystkimi, bo wiem, e b d c z
pnia piastowego, jagiello skiego, Rodacy moi, na ladujcie J  »S u ebnic
Pa sk «, Jej cnoty, Jej wierno  a  po Golgot , Jej mi o , która przez sze
wieków w Jasnogórskim wizerunku sp ywa na nas, gdziekolwiek jeste my.
Jed cie do swych wspólnot polonijnych pomni, e we wierze wi tej i w
Chrystusie, jak s udzy Maryi, Królowej Polski – jeste my Jedno, Wolni,
Mocarni! Jed my z gotowo ci  pos ugi drugiemu cz owiekowi-rodakowi!
Jed my z pouczeniem odpowiedzialno ci za przysz o  Polonii, Polski wi tego
Milenium, za Ko ció ”.

Sztandary organizacji polonijnych w katedrze powita a polska orkiestra z
parafii wi tej Katarzyny hymnem narodowym: „Jeszcze Polska nie zgin a…”
W czasie Mszy w. piewa  chór „Melodia” z parafii w. Kazimierza pod
dyrekcj  Lecha P acewicza. Olbrzymia wi tynia kanadyjska rozbrzmia a
przepi kn  pie ni  redniowieczn  wojsk polskich, „Bogurodzica Dziewica”.
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Serca obecnych w wi tyni wype ni o uniesienie i duma. Chór wspaniale
uzupe ni  Wielk  Manifestacj  Religijn  Polonii22.

Kardyna  Jan Król wspó pracowa  z Poloni  równie  na innych
odcinkach. Zawsze popiera  rezolucje Kongresu Polonii Ameryka skiej, a na
zebraniach przedstawia  ciekawe projekty dzia ania na rzecz Polonii i Polski. W
1973 KPA na Stan Illinois odznaczy o kardyna a nagrod  „Dziedzictwa
Polskiego”. Wydzia  KPA na Stan Floryda interweniowa  u kardyna a Króla, aby
na biskupa ordynariusza w Orlando zosta  mianowany ksi dz polskiego
pochodzenia, gdzie mieszka o 50 tys. polonijnych rodzin. W 1980 r. zosta
przewodnicz cym ameryka skiego komitetu, który zajmowa  si  pomoc
finansow  Domu Polskiego Jana Paw a II w Rzymie. W szczególny sposób
popiera  finansowo Fundacj  Charytatywn  KPA w pomocy medycznej i
ywno ciowej dla Polski w okresie stanu wojennego i nast pnych latach. W dniu

21 grudnia 1981 r. kardyna  Jan Król wraz z A. Mazewskim, H. Zieli sk , J.
Drobotem wzi  udzia  w konferencji w Bia ym Domu z prezydentem R.
Reaganem i wiceprezydentem G. Bushem w sprawie ameryka skich sankcji
ekonomicznych wobec Polski po wprowadzeniu stanu wojennego23.

Kardyna  Król przeszed  na emerytur  11 lutego 1988 r. W ci gu
pracowitego ycia naznaczonego oddan  s u b  dla ludzi otrzyma  wiele nagród,
wyró nie  i orderów, dziewi tna cie uczelni nada o mu doktorat honoris causa.

Zmar  3 marca 1996 r. w Filadelfii. Jego sylwetk  przybli y  polskim
czytelniom m.in. „Tygodnik Powszechny” z listopada tego  roku.

22  Inwokacja ks. Jana kardyna a Króla wyg oszona na Konferencji Polonii Jutra, „Sodalis Polonia”
58 (1978) No. 6, s. 166-167; Kazanie Ks. Jana Kardyna a Króla w Toronto, „Sodalis Polonia”
58 (1978) No. 6, s. 191-192.

23  Dom Pielgrzyma Polskiego w Rzymie Imienia Jana Paw a II. Apel do Polonii Ameryka skiej
Jana Kardyna a Króla, „Naród Polski”, 93 (1979) No. 22, s. 10; J. Wojdon, „W jedno ci Si a”
Kongres Polonii Ameryka skiej w latach 1968-1988, Toru  2008, s. 67, 190, 276, 353, 407.
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ZARYS BIOGRAFII KAZIMIERZA MOCHLI SKIEGO

Jest to wspomnienie o jednym z londy skich niez omnych, Kazimierzu
Mochli skim – lotniku, in ynierze mechaniku, emigracyjnym publicy cie,
dzia aczu spo ecznym, harcerzu i polityku. W czasie drugiej wojny wiatowej by
o nierzem Polskich Si  Powietrznych w Wielkiej Brytanii, s u y  m. in. w

dywizjonach 307 i 304.
By  bliskim znajomym by ego rektora Polskiej Misji Katolickiej w

Anglii i Walii ks. inf. S. wierczy skiego, gen. W adys awa Andersa, gen.
Mariana Kukiela, prof. W adys awa Bartoszewskiego oraz prezydentów RP na
uchod stwie: Edwarda Raczy skiego, Kazimierza Sabbata i Ryszarda
Kaczorowskiego. W ród bliskich mu osób znale li si  tak e biskup dr Andrzeja
Dziuba oraz arcybiskup Szczepana Weso y – duszpasterz Polaków na emigracji.

Erudyta, poza j zykiem polskim, w ada  biegle j zykiem angielskim,
francuskim i niemieckim. Mimo, e z wykszta cenia by  in ynierem, da  si
pozna  jako wybitny humanista, który „ca e ycie po wi ci  na rzecz Polski i jej
dobrego wizerunku na arenie mi dzynarodowej”.

Urodzony w 16 marca 1913 r. w maj tku cukrowni Burzanka, ko o
Humania (Ukraina), Kazimierz Mochli ski by  synem in yniera Kazimierza i
Marii z domu Kulczyckiej. Zmar  w Londynie 31 sierpnia 2011 r., zosta
pochowany na cmentarzu Morden. Msz  a obn  w ko ciele polskim na Putney
celebrowa  (w asy cie jedenastu ksi y) przyby y specjalnie na t  okazj  z
Rzymu arcybiskup Szczepan Weso y. W ostatnim po egnaniu towarzyszyli
zmar emu ludzie kultury, nauki, przedstawiciele emigracyjnych stowarzysze ,
w adz wojskowych i cywilnych Rzeczypospolitej Polskiej, politycy polscy i
brytyjscy, m.in. pose  do parlamentu brytyjskiego (przedstawiciel Partii Pracy)
Marek azarowicz. Rodzi si  zatem pytanie, kim by  cz owiek, przy którego
trumnie, nakrytej bia o-czerwon  flag , zgromadzi y si  t umy?

Uczy  si  w Gimnazjum Pa stwowym im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Tam te  kszta ci  si  m odszy od niego o siedem miesi cy Józef Garli ski – w
przysz o ci wybitny historyk i pisarz emigracyjny. Nast pnie pobiera  nauki w
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1934-1939 studiowa  na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Warszawskiej. By  cz onkiem ko a naukowego studentów Wydzia u
Mechanicznego Politechniki, skarbnikiem Bratniej Pomocy Studentów
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Politechniki (1935) oraz cz onkiem s du kole e skiego (1936-1938). Bra  udzia
w pracach Polsko-Ba tyckiego Stowarzyszenia Polska-Estonia oraz w korporacji
studenckiej Sparta, Stowarzyszenia akademickiego o charakterze harcerskim,
propaguj cym znane has o: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”.

 W roku 1939 odby  praktyk  studenck  w Wielkiej Brytanii w firmie
C.A. Parsons, w Newcastle-on-Thyne, gdzie zasta  go wybuch wojny. Niemal
natychmiast po rozpocz ciu dzia a  wojennych zacz  si  stara  o przydzia  do
Marynarki Wojennej RP. Próby ponawia  w latach 1939-1941, jednak e
przydzia u nie otrzyma . Z tego te  powodu zwi za  si  – jak mawia  – z
lotnictwem. Pocz tkowo, tj. w latach 1939-1941 s u y  w Brytyjskiej S u bie
Pomocniczej (ARP), a od 25 stycznia 1941 r. do 10 czerwca 1947 r. w lotnictwie
Polskich Si  Zbrojnych pod dowództwem brytyjskim. Swoj  s u b  jako lotnik
rozpocz  25 stycznia 1941 r. w Centrum Rekrutacji w Newcastle, na stanowisku
oficera technika (sygnalisty). S u y  w Polskich Si ach Powietrznych w RAF w
Blackpool (od 16 czerwca 1941 r. do 10 lipca 1941 r.). W nast pnych latach
kontynuowa  s u b  w ró nych jednostkach lotniczych polskich albo brytyjskich,
m. in. w s ynnej jednostce polsko-brytyjskiej RADAR. I tak, od 11 lipca 1941 r.
do 25 sierpnia 1941 r. s u y  w Signal School RAF w Cranwell. Nast pnie podj
s u b  w dywizjonie 307 (od 26 sierpnia 1941 r. do 6 maja 1942 r.). By  tak e
instruktorem i uczniem szkó  technicznych RAF, m. in. w: Radio School at RAF
Yatesbury (od 6 maja 1942 r. do 16 sierpnia 1942 r.) i Radio School (od 17
sierpnia 1942 do 16 pa dziernika 1942 r.).

Ponownie w s u bie radiolokacji, radaru i czno ci w polskim
dywizjonie my liwskim 307 „Lwowskich Puchaczy” znalaz  si  16 pa dziernika

1942 r. i pe ni  j  do 18 grudnia 1942 r. Przez kilka
dni s u y  tak e w HQ 60 Group (Technical) – od
19 grudnia 1942 r. do 22 grudnia 1942 r. Nast pnie
zwi za  si  z RAF Fairwood Common (22 grudnia
1942 r. – 24 czerwca 1943 r.), oraz z RAF Exeter
(25 czerwca 1943 r. – 30 czerwca 1943 r.). Od 1
lipca 1943 r. do 24 wrze nia 1943 r. s u y  w
Polish Maintenance Unit, RAF Ruislip, a od 25
wrze nia 1943 r. do 21 listopada 1943 r. w HQ 84
Group (Signals Duties). Od 22 listopada 1943 r. do
19 stycznia 1944 r. pe ni  s u b  w RAF Chigwell
(jako instruktor sygnalista). Potem s u y  w Polish
Repair and Service Unit (20 stycznia 1944 r. – 28
marca  1944  r.).  Od  28  marca  1944  r.  do  10  maja
1944 r. w HQ 84 Group. Od 15 do 28 pa dziernika

1944 r. s u y  w Polskich Si ach Powietrznych w HQ Blackpool. Od 28
pa dziernika 1944 do 20 stycznia 1946 r. s u y  w polskim dywizjonie
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bombowym 304. Od 21 stycznia 1946 r. do 10 maja 1947 r. pracowa  jako
instruktor w 16 School of Technical Training.

Pe ni c s u b  wojskow  stopniowo awansowa , zdobywaj c stopnie od
szeregowca do kapitana. 22 sierpnia 1942 r. promowany na podporucznika
(commissioned Pilot Officer). 22 lutego 1943 r. awansowany na porucznika
(Flying Officer). 5 listopada 1944 r., jako porucznik, obj  obowi zki kapitana
(Acting Flight Lieutenant).

Po zako czeniu wojny pozosta  w Wielkiej Brytanii, chocia  jak wynika
z dokumentu sporz dzonego na potrzeby Polskiego Korpusu Przysposobienia i
Rozmieszczenia (PKPR), pocz tkowo deklarowa  ch  osiedlenia si  w
Po udniowej Afryce lub Argentynie.

Na prze omie lar 1945/1946 Kazimierz Mochli ski przyczyni  do
powo ania Ko a Samopomocy Lotniczej (pó niejsze Stowarzyszenie Lotników
Polskich) w stacji RAF w Chedborough. W tym samym niemal czasie otrzyma
nostryfikacj  dyplomu i tytu  magistra (Msc), zatwierdzony przez Rad
Akademickich Szkó  Technicznych - RAST.

Jako polityk interesowa  si  i anga owa  w ycie spo eczno-polityczne
emigracji niepodleg o ciowej. Mi dzy innymi udziela  si  w pracach: rodkowo-
Europejskiego Klubu Federalnego (1948-1955). W latach 1950-1958 by
sekretarzem Rady Zwi zku Federalistów Polskich (Polish Federal Union). W
ramach Rady wspó pracowa  w tym czasie z by ym ambasadorem RP w Wielkiej
Brytanii Edwardem Raczy skim, który pe ni  wówczas funkcj
przewodnicz cego Rady. W 1950 r. zwi za  si  z Ruchem Europejskim, w
ramach którego wspó pracowa , m.in. z profesorem paryskiej Sorbony
Eugeniuszem Zaleskim. W latach 1954-1962 by  równie  cz onkiem Zarz du
Union Federale Interuniversitaire w Pary u.

Profesor PUNO i wieloletni prezes Stowarzyszenia Techników Polskich
(STP) w Wielkiej Brytanii Ryszard Chmielowiec wspomina :

„Zmar y by  zaanga owany w prace Federacji rodkowo-Europejskiej i
w prace powstaj cej Unii Europejskiej. Pami tam jak przedstawi em Go w
Ambasadzie Polskiej w Londynie p. prof. Danucie Hübner, przysz ej komisarz
UE, która by a pod wra eniem spotkania ostatniego yj cego Polaka tak
»historycznie« zaanga owanego w pocz tki tej organizacji”.

W okresie roz amu politycznego w „polskim Londynie” w latach 1954-
1972 opowiedzia  si  po stronie obozu politycznego genera a W adys awa
Andersa. Aktywnie uczestnicz c w pracach Tymczasowej Rady Jedno ci
Narodowej przy Radzie Trzech (1955-1962) oraz Egzekutywie Zjednoczenia
Narodowego. W latach 1952-1970 by  cz onkiem zarz du Zwi zku Ziem
Zachodnich.

Szczególnie interesowa  si  kwesti  zagadnie  administracji ko cielnej
na ziemiach zachodniej i pó nocnej Polski, zwanych wówczas „Ziemiami
Odzyskanymi”. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w 1960 r. zosta
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cz onkiem Instytutu Bada  Spraw Krajowych. Z wymienionym instytutem
zwi zany by  do dnia, w którym ten zako czy  swoje prace, to jest do 1986 r.

W 1970 r. odnosz c si  do sytuacji Ko cio a na ziemiach zachodniej i
pó nocnej Polski, w jednym z swoich artyku ów, zwraca  uwag  na rol
emigracji w umacnianiu pozycji Ko cio a na tym terenie, pisz c m.in.:

„Mimo pewnego pesymizmu odno nie za atwienia sprawy strona polska
winna wiadomie prowadzi  wyt on  akcj , przypominaj c aktualno  tego
problemu. Emigracja ma sposobno  docierania do kó  katolickich NRF. Zmiany
stanowiska w tej sprawie trzeba oczekiwa  nie tylko od Watykanu, ale przede
wszystkim od Episkopatu Niemieckiego. T  zmian  stanowiska Episkopat
Niemiecki powinien by  wskaza  w odpowiedzi na prawdziwie braterski, pi kny
list Episkopatu Polskiego napisanego w duchu zako czonego Soboru. Ani
kardyna  Doepfner, obecny przewodnicz cy Konferencji Episkopatu
Niemieckiego, a uprzednio biskup Berlina, ze specjalnymi pe nomocnictwami
odno nie spraw wschodnich, ani te  obecny kardyna  biskup Berlina, nie zabrali
dotychczas g osu na temat potrzeb duchowych ludno ci polskiej Ziem
Zachodnich, z którymi w ich w a nie mniemaniu, czy  ich zajmowany urz d. O
ile  wi cej zrozumienia dla tej sprawy znajdujemy w ród kó  protestantów
niemieckich. A przecie  protestanci najbardziej ucierpieli na skutek przesiedle ”.

W dalszej cz ci cytowanego artyku u odniós  si  do trudnej sytuacji
wiernych i Ko cio a na przedwojennych kresach II Rzeczypospolitej:

„Cz sto wysuwane s  pewne obawy przed zdecydowanym zabraniem
stanowiska w sprawie administracji ko cielnej na Ziemiach Zachodnich, przy
czym stawia si  »iunctim« pomi dzy tym zagadnieniem a uznawaniem przez
Watykan polsko ci ziem za Bugiem, /…/ W jednym bowiem wypadku chodzi o
zapewnienie opieki duchowej wiernym na /…/ Ziemiach Zachodnich, gdzie
opieka mo e i winna by  zapewniona tylko przez duchowie stwo polskie, /…/ W
drugim wypadku, na wschodzie, dzia anie musi by  podyktowane trosk  o
katolików polskich pozostawionych opieki duszpasterskiej. Tej opieki nie
zapewnia polskim miastom diecezjalnym we Lwowie, ucku i Pi sku rz d
moskiewski”.

Jako cz onek Komisji Spraw Krajowych, poza szeroko poj t
problematyk  Ziem Zachodnich, zajmowa  si  tak e problemami energetycznymi
i rozwojem gospodarczym kraju. Z racji miejsca swego urodzenia zosta  tak e
jednym z inicjatorów powo ania Towarzystwa Polsko-Ukrai skiego.

W latach 1955-1966 uczestniczy  aktywnie w pracach Porozumienia
Stronnictw Demokratycznych.

Jako spo ecznik przez ponad dwana cie lat by  cz onkiem Rady
Biblioteki Polskiej w Londynie (1958-1963). W pó niejszym okresie, w a nie
jako cz onek tej Rady, zaanga owa  si  w ide  budowy Polskiego O rodka
Spo eczno-Kulturalnego (POSK). ci le wspó pracuj c w tej kwestii z
profesorem Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie (PUNO) – ówczesnym
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dziekanem Wydzia u Technicznego - Romanem Wajd , a tak e z innymi
cz onkami Rady Biblioteki i jej pracownikami, m. in.: Krzysztofem
G uchowskim, Mari  Danilewiczow  – Zieli sk , Zbigniewem Mieczkowskim.

W 1947 r. zosta  cz onkiem Fundacji „Veritas” – za o onej w tym
w a nie czasie (w Londynie) staraniem grupy katolików, zwi zanych z Polskim
Katolickim Stowarzyszeniem Uniwersyteckim (funkcjonuj cym w Wielkiej
Brytanii ju  podczas wojny). B d c cz onkiem tej organizacji mia  cis y kontakt
zarówno z duszpasterzem akademickim, publicyst  i historykiem, ks. dr
Stanis awem Be chem, jak i z innymi wspó za o ycielami Fundacji: prof.
Paw em Skwarczy skim, in . Julianem Wi niewskim, in . Wojciechem
D u ewskim, p k Adamem Kosib  (prezesem Fundacji w latach 1948 - 1966)
oraz Stanis awem Grocholskim (prezesem z lat 1966-1988).

W 1964 r. zwi za  si  z Instytutem Polskim Akcji Katolickiej (IPAK) w
Anglii i Walii i zaanga owa  si  w prace duszpasterstwa Ko cio a na Emigracji.
W IPAK pe ni  funkcj  cznika z Episkopatem w kraju.

W 1991 r. zosta  cz onkiem Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy
Zachodniej. By  autorem Statutu Rady i czynnym wspó organizatorem
dorocznych zjazdów katolickich.

We wspomnieniach znajomych pozosta  osob  niezwykle aktywn , np.
Wojciech Fudakowski wspomina go nast puj co:

„Poznali my si  chyba w 1948 r. na terenie ówczesnego »Veritasu«.
Dok adniej, na 21, Earlscourt Sq., stanicy studenckiej tej organizacji /…/
Kazimierz, ze swym m odzie czym wygl dem i duchem pasowa  bardziej do
m odzie y studenckiej ni  do powa nego Ko a Panów Veritasowych, do którego
nale a . Z tego te  powodu bra  udzia  w letnich obozach studenckich Veritasu.
Warto doda , e obozy dla m odzie y nie tylko gromadzi y m odych w czasie
wakacji, organizuj c dla nich czas wolny, ale przede wszystkim dba y o
wychowanie spo eczno-religijne i patriotyczne m odego pokolenia Polaków
wychowywanego z dala od kraju.
Na spotkaniach czy na studenckich zabawach tanecznych uczestniczy , jako mile
wspominany tancerz /…/ Spotykali my si  te  przy tworzeniu Polskiej Szko y
Sobotniej i polskiej parafii na Wimbledon Park”.

Latem 1982 r., w czasie pielgrzymki Jana Paw a II do Wielkiej Brytanii,
wraz z on  Krystyn , odpowiedzialny by  m. in. za prace w papieskim biurze
prasowym.

Doceniaj c zas ugi wspominanego kardyna  Józef Glemp napisa :
„Spotka em go kilka razy tak w Londynie, jak i w Polsce. Bogu dzi kuj

za to, e w Anglii po ród Polonii dojrza  tak wspania y patriota kochaj cy
Ko ció  i Polsk . Jego czyny nacechowane spokojem s  zapisane u Boga
dok adniej ni  na Ziemi”.

Zawodowo w latach 1947-1972 wspó pracowa  z Instytutem Badawczym
Przemys u Elektrycznego (Electrical Research Association), mieszcz cym si
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pocz tkowo przy Alperton/Perivale, a potem w Leatherhead. W tym czasie wyda
szereg prac badawczych o dystrybucji energii elektrycznej, g ównie na temat
zagadnie  cieplnych. Artyku y o tej tematyce zosta y opublikowane w pismach
technicznych w j zyku angielskim i polskim. Jako profesjonalista uzyska
równie  cz onkostwo w brytyjskich organizacjach zawodowych: IEE (Institute of
Electrical Engineers) oraz CIGRE. Wed ug opinii prof. Ryszarda Chmielowca:

„Szczególnie interesuj ce by y jego badania w zakresie w a ciwo ci
termalnych gleby i ich efektu na jako  kabli przemys owych prowadzonych w
latach 1955-1970. Badania prowadzono w ponad 100 stacjach monitoruj cych na
terenie ca ego kraju”.

W 1946 r. zosta  cz onkiem Zarz du Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii (STP), pierwszym wiceprezesem STP, a w
pó niejszych latach tak e cz onkiem wielu komisji tego Stowarzyszenia.

Aktywnie uczestniczy  równie  w dzia aniach (lobbingu) STP na rzecz
anulowania zad u enia Rzeczypospolitej Polskiej przez Wielk  Brytani  (sprawa
EcoFund – Polska). W 1991 r. wzi  udzia  w wspó tworzeniu i w pracach
TACAP (Technical and Commercial Assistance for Poland). W ramach pomocy
dla Kraju anga owa  si  w prace Polish Enterprise Centre (1994-1996),
prowadz c liczne konferencje i wyk ady, a tak e udzielaj c porad. W 1995 r.
zainicjowa  za  przyst pienie STP do Federacji Stowarzysze  Naukowo-
Technicznych (FSNT-NOT). By  uczestnikiem dwóch Kongresów Techników
Polskich (1993 i 2002). Przez wiele lat pe ni  funkcj  delegata do Rady Krajowej
NOT. By  tak e wieloletnim cz onkiem Rady Programowej (najstarszej)
polskiego periodyku in ynierskiego pt. „Przegl d Techniczny”. Za popularyzacj
czasopi miennictwa technicznego otrzyma  w 1972 r. medal im. Feliksa
Kucharzewskiego.

W rodowisku technicznym znany by  jako autor wielu artyku ów o
tematyce technicznej oraz jako jeden z organizatorów i cz onków Komitetu
Organizacyjnego III sympozjum „Polacy Razem”, zorganizowanego w Londynie
w ramach obchodów 60.lecia STP.

We wspomnieniach A. Fórmaniaka pozosta , jako: „zawsze pogodny,
optymista, pe en pomys ów, yczliwy dla otoczenia, zatroskany o przysz o
m odej polskiej kadry in ynierskiej” w Wielkiej Brytanii. W 2005 r. zosta
cz onkiem honorowym STP.

W 1972 r. zosta  doradc  techniczno-handlowym w firmach brytyjskich,
wspó pracuj cych z energetycznymi firmami polskimi w zakresie produkcji
maszyn zwi zanych z przep ywem gazów i cieczy.

Jak wspomniano we wst pie, jako osoba Kazimierz Mochli ski by  nie
tylko in ynierem, ale tak e humanist , ywo interesuj cym si  sprawami szeroko
poj tej religii, historii, literatury i sztuki. Pod koniec ycia w latach 2003-2010
pracowa  jako wolontariusz w Instytucie i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w
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Londynie. Z czasem zosta  przyj ty do klubu zas u onych wolontariuszy – Klubu
Z otej Szabli Instytutu.

Serdeczny przyjaciel Kazimierza – Wojciech Fudakowski – wspominaj c
wspóln  prac  w Instytucie napisa :

„Po przej ciu na pe n  emerytur  w 1990 zosta em wci gni ty do Ko a
Pu kowego mego zmar ego ojca. Kolekcja Pu kowa by a rozrzucona i trzeba by o
j  uporz dkowa  przed przekazaniem jej do Instytutu i Muzeum im. gen
Sikorskiego. Tam te  zacz em pracowa  w rody, a po przekazaniu kolekcji,
zosta em jednym z woluntariuszy Instytutu. Kazimierz, jak wiadomo, by
cz onkiem wielu innych instytucji, ale s ysz c o moim udziale w IPMS zechcia  i
tam pomóc sw  wiedz  i do wiadczeniem. Tak wi c od 2003 r. zacz li my
podró owa  w rody t  sam  drog  do Instytutu, gdzie Kazimierz by
nieocenionym woluntariuszem przy identyfikowaniu starych fotografii
emigracyjnych i lotniczych oraz ró nych dokumentów. W rodowych
spotkaniach wieczornych »Z otej Szabli« by  zawsze weso ym i mi ym
kompanem a  do 2010 r., kiedy si y nie pozwoli y mu ju  na te podró e i
wchodzenie po schodach”.

Zainteresowany histori , by  nie tylko wiernym i aktywnym s uchaczem
Kursu Kultury Polskiej PUNO (cz sto ywio owo dyskutuj c z ministrem
Walerym Choroszewskim), ale tak e autorem artyku ów zwi zanych z tematami
historycznymi. Publikowa  m. in. w „Przegl dzie Zachodnim.

By  tak e harcerzem starszym Zwi zku Harcerstwa Polskiego poza
granicami Kraju – ZHPpgK (1947-1952). To w a nie b d c cz onkiem jednego z
kó  harcerzy starszych podj  wspó prac , m. in. z dh Kazimierzem Sabbatem, dh
Juliuszem Englertem, dh Kazimierzem ukomskim, dh Krzysztofem
G uchowskim, dh Olgierdem Pietrykowskim, dh Stanis awem Odrow em-
Pieni kiem.

Udziela  si  równie  jako cz onek Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej
Brytanii i Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie.

W dniu 5 pa dziernika 1963 r. zawar  zwi zek ma e ski z Krystyn
Pukalsk  (prezesem IPAK). Mieli dwoje dzieci: syna Kazimierza – lekarza i
córk  Ann  - grafika.

Za swoje zas ugi dla emigracji niepodleg o ciowej i dla Polski zosta
odznaczony: Krzy em Oficerskim Zas ugi RP (1992), Z otym Medalem Prymasa
Polski (2000), Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2005),
medalem „Pro-Memoria” (2008 r.). Ponadto otrzyma : Z ot  Honorow  Odznak
STP (1998), Z ot  Odznak  NOT (2000), Medal F. Kucharzewskiego (2002),
Medal 60-lecia Polonia-Technika (USA 2001). Prezydent RP Aleksander
Kwa niewski udekorowa  Kazimierza Mochli skiego Krzy em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, 8 listopada 2005 r.
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ród o: Strona internetowa STP w Wielkiej Brytanii, www, stpuk.org.

Zawsze czu  si  Polakiem i pozosta  nim, mimo e jak wielu
„niez omnych” z czasem przyj  obywatelstwo brytyjskie.
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Ryszard Sudzi ski

PRASA POLONIJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
WOBEC WYDARZE  W POLSCE W LATACH 80. XX WIEKU

Wprowadzenie

Prasa polonijna w Stanach Zjednoczonych Ameryki pe ni c rol
informacyjn  i misyjn  w stosunku do spo ecze stwa, podobnie jak prasa
podziemna (drugiego obiegu, bezdebitowa) w kraju, zw aszcza w ko cowej
dekadzie PRL-u, odegra a niezwykle wa n  rol  w procesie walki o niepodleg e,
suwerenne pa stwo i u o enie na nowych zasadach partnerskich stosunków z
s siadami i wiatowymi mocarstwami.

Podstawowym ród em odzwierciedlaj cym wszechstronnie stosunek
Polonii ameryka skiej do wydarze  w Polsce jest dorobek wytworzony przez
dwie du e i wa ne instytucje, których siedziby mieszcz  si  w najwi kszym na
wiecie skupisku Polaków – w Chicago, w stanie Illinois. Ich tradycje s  dobrze

ugruntowane. Ju  we wrze niu 1880 r. utworzony zosta  Zwi zek Narodowy
Polski (ZNP) – towarzystwo o charakterze samopomocowym, zorganizowane
wed ug zasad polskiego ruchu spo ecznikowskiego, natomiast w maju 1944 r.
powo ano do ycia Kongres Polonii Ameryka skiej (KPA) – pierwsz  wspóln
narodow  organizacj  polityczn  reprezentuj c  interesy Polonii wobec w adz
ameryka skich1. Biblioteka ZNP w Chicago jest istn  kopalni  wiedzy o obu
tych instytucjach, w tym oceniaj c  wydarzenia w ojczy nie. S  w ród nich
ró nego rodzaju apele, deklaracje, komunikaty, listy, o wiadczenia, materia y z
narad, programy dzia alno ci, protoko y, raporty, relacje z wizyt, przemówienia,
wyst pienia i wywiady oraz wspomnienia. Istotnym uzupe nieniem tej
dokumentacji s  czasopisma oraz codzienna prasa.

Zwi zek Narodowy Polski ju  w rok po inicjowaniu dzia alno ci, od
listopada 1881 r., zacz  wydawa  swój w asny urz dowy organ prasowy, jawnie
patriotyczny i niepodleg o ciowy tygodnik (pó niej dwutygodnik) „Zgoda”,
który pocz tkowo redagowali ludzie zwi zani jeszcze z emigracj  po powstaniu
styczniowym. Czasopismo to zrodzi o si  z idea ów i nadziei kultury polskiej,
której wyk adnikiem by y d enia do wolnej spo eczno ci w niepodleg ej
ojczy nie. Zawarte za  w winiecie pisma has o „w jedno ci si a” mia o scali

1 Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 72, 95.
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rozproszon  diaspor  i wzmocni  stanowisko Polaków w Ameryce. Wierna temu
zawo aniu „Zgoda” wywiera a od samego pocz tku du y wp yw na wiele
sk adników ycia polonijnego w odniesieniu do zagadnie  spo ecznych,
o wiatowych, obywatelskich i kulturalnych. Poruszano w niej problemy
miejscowej Polonii, ale najwi cej uwagi na amach gazety zajmowa y
wiadomo ci o yciu w zniewolonej ojczy nie2.

W 1908 r. ZNP uruchomi  w asne pismo codzienne „Dziennik
Zwi zkowy”. Oba jako jedne z nielicznych przetrwa y do wspó czesno ci.
„Dziennik” ukazywa  ca  panoram  ycia chicagowskiej Polonii, a najlepsze
teksty b d  ich fragmenty przedrukowywa a „Zgoda”, popularyzuj c je w ten
sposób w ró nych rodowiskach polonijnych. Wprawdzie jej nak ad w ostatniej
wierci XX w. oscylowa  jeszcze wokó  90 tys. egzemplarzy, jednak w miar

up ywu czasu rynek zacz  si  coraz bardziej kurczy . Wzrasta y koszty
publikowania gazet i ich dystrybucji, wreszcie stopniowo wymiera o dawne
pokolenie dziennikarzy, a sama Polonia coraz cz ciej korzysta a z mediów
elektronicznych – radia, telewizji oraz ogólnoameryka skiej prasy. Wysokich
kosztów utrzymania gazet polonijnych nie mog y równie  pokry  licznie
zamieszczane w nich reklamy i ró ne og oszenia3.

Zreszt  kryzys polskiego s owa drukowanego zacz  si  ju  w czasie
drugiej wojny wiatowej. Spo ród 69 polonijnych czasopism w USA, w tym
kilkunastu dzienników wydawanych jeszcze po zako czeniu wojny, do lat
osiemdziesi tych XX w. ocala y tylko dwa – „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku
i „Dziennik Zwi zkowy” w Chicago, ukazuj cy si  pi  razy w tygodniu oraz 14
tygodników. W wyniku upadku wi kszo ci tytu ów polonijnych ycie
organizacyjne s ab o, a wp ywy polityczne Polonii mala y. Wprawdzie
ukazywa y si  czasopisma polonijne w j zyku angielskim, jednak nie wywiera y
one tak silnego rezonansu i równie  z trudem utrzymywa y si  na rynku.
Wszystkie polonijne tytu y nie mog y wi c konkurowa  z zamo nymi
dziennikami i periodykami ameryka skimi dysponuj cymi nowoczesn
poligrafi  i sztabem specjalistów z ró nych dziedzin wiedzy. Widmo upadku
zagl da o równie  do redakcji „Dziennika Zwi zkowego”, lecz zarz d ZNP
ostatecznie do tego nie dopu ci 4.

Lepsze lata dla polskiej prasy i czytelnictwa w diasporze nasta y wraz
narodzinami „Solidarno ci”. Paradoksalnie to w a nie wówczas misja
niezale nej, patriotycznej prasy adresowanej do spo eczno ci polonijnej by a

2  Szerzej zob. E. Ró a ski, 100 lecie prasy polskiej w Ameryce, Chicago 1963 (bez numeracji
stron); F. Stasik, Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865-1914,
Warszawa 1985, passim.

3  W. A. Wierzewski, Polskie Chicago – lata osiemdziesi te, lata dziewi dziesi te, Toru  2002, s.
426-427.

4  „Zgoda”1990, nr 24. Szerzej zob. G. Babi ski, Prasa polonijna w USA, w: Polonia
ameryka ska. Przesz o  i wspó czesno , red. H. Kubiak, E. Kusielewicz, T. Gromada,
Wroc aw 1988, s. 250-259.
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wi ksza ni  kiedykolwiek wcze niej. Sytuacj  wyra nie poprawi a nowa fala
emigracyjna po stanie wojennym i w latach nast pnych, która spowodowa a
nap yw nowego pokolenia czytelników i ludzi pióra. Wp yn o to na zmiany w
redakcjach. W „Dzienniku Zwi zkowym” redakcj  obj  Wojciech Bia asiewicz,
syn Józefa Bia asiewicza, wielce zas u onego w dziejach prasy polonijnej w
Stanach Zjednoczonych. Zespól redakcyjny maj cy za sob  do wiadczenia
„Solidarno ci” skierowa  gazet  na nowe tory zgodnie z zainteresowaniami i
oczekiwaniami swoich czytelników. Pojawili si  na amach „Dziennika” stali
korespondenci z Polski, co by o wcze niej nie do pomy lenia. Gazeta wzbogaci a
si  o tygodniowy magazyn kulturalny „Kalejdoskop”, stanowi cy forum
wymiany pogl dów dla rodowisk artystycznych i twórczych nowej emigracji.
Jednocze nie zacz to wydawa  ró ne dodatki. Na przyk ad seria historycznych
„Profili” przypomina a czytelnikom sylwetki najciekawszych i najbardziej
zas u onych bohaterów. Z kolei wk adka sportowa przynosi a informacje o
sporcie polskim i polonijnym, inne za  dotyczy y ycia muzycznego, filmu i
telewizji. Dzi ki korespondencjom z ró nych miast USA, czytelnicy prasy
polonijnej mogli by  szerzej informowani w sprawach dotycz cych kultury i
turystyki. Wiele publikacji w „Dzienniku” by o po wi conych popularyzacji i
interpretacji polskiej historii i g ównych problemów polskiego spo ecze stwa5.

Tak wi c nowa sytuacja zmieni a zdecydowanie profil i charakter
najstarszej polskiej gazety codziennej Polonii, s u y a ona teraz kilku
pokoleniom Polaków, od powojennych do najnowszych, ukazuj c stanowisko
Polonii w sprawach dotycz cych rodowiska. Na amach „Dziennika” cz sto
wypowiadali si  równie  cz onkowie Kongresu Polonii Ameryka skiej, który nie
posiada  w asnego organu prasowego. W „Dzienniku” prezentowane i
komentowane by y bie ce sprawy Polski i Polaków. Ponadto dociera  on,
zw aszcza w weekendy do rodowisk opiniotwórczych w kraju. Natomiast na
gruncie ameryka skim oddzia ywa  w dwu kierunkach. By  gazet  dla tamtejszej
Polonii nie tylko w Chicago i na rodkowym Zachodzie, ale równie  w innych
o rodkach gdzie rozpowszechniano go na drodze prenumeraty. Z drugiej za
strony dociera  równie  do ameryka skich polityków, informuj c ich o
stanowisku nie tylko Zwi zku Narodowego Polskiego, ale przede wszystkim o
kierunkach dzia alno ci KPA6.

W latach osiemdziesi tych XX w. istotne zmiany nast pi y równie  w
periodyku „Zgoda”, którego redaktorem naczelnym od 1 grudnia 1985 r. zosta
Wojciech A. Wierzewski, przyby y do USA w 1979 r., dr nauk humanistycznych,
autor licznych prac i antologii i dziedziny teorii filmu, kultury i polityki.
„Mimowolnie sta em si  wiadkiem przemian obyczajowo ci nowej i starej
emigracji – pisze we wspomnieniach – wkrótce sam wspó tworzy em wiele

5  W. A. Wierzewski, Polskie Chicago…, s. 428.
6  Ibidem, s. 429.
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zjawisk i nag a nia em je w prasie i radiu przez minione dekady. Uda o mi si
pozna  dziesi tki ciekawych osób z wielu polskich rodowisk i kolejnych
generacji, co wi cej, utrwali  rozmowy z nimi na amach tutejszych gazet i
czasopism, a potem g ównie polonijnego radia, które prowadzi em nieprzerwanie
od 1987 r.”7.

Przyjrzyjmy si  wi c bli ej zawarto ci polonijnej prasy, tym razem w
aspekcie jej stosunku do wydarze  w kraju w gor cych, ubieg owiecznych latach
osiemdziesi tych. Cezur  pocz tkow  stanowi  b d  problemy zwi zane z
powstaniem „Solidarno ci” i wprowadzeniem stanu wojennego (1980-1981),
ko cow  za  mier  Alojzego Mazewskiego – wielkiego patrioty, prezesa ZNP i
KPA, w 1988 r.

Stosunek Polonii do wydarze  w Polsce w okresie powstania „Solidarno ci”
i stanu wojennego

Polonia ameryka ska z uwag , dum  i niepokojem ledzi a rozwój
sytuacji w Polsce w 1980 r. Odpowiedzialno ci  za kryzys prasa obarczy a
w adze PRL. Wyra ano jednak nadziej , e w dobrze rozumianym interesie kraju
w adze te b d  szuka y najlepszych sposobów roz adowania napi  i za egnania
kryzysu oraz zgodz  si  na niezb dne ust pstwa. Z drugiej jednak strony
wierzono, e strajkuj cy robotnicy i ich przywódcy, zdaj c sobie spraw  z
uwarunkowa  geopolitycznych, wyka  dojrza o  polityczn  w rozmowach z
w adzami. Przestrzegano, e w adze komunistyczne nie by y samodzielnym
gospodarzem na polskiej ziemi i gdyby posz y na zbyt du e ust pstwa,
przekraczaj ce granice ustalone przez ZSRR, narazi yby kraj na interwencj
wojsk sowieckich, jak sta o si  to na W grzech w 1956 r. i w Czechos owacji w
1968 r. Zbrojna interwencja mog aby pogrzeba  dotychczasowe osi gni cia
narodu polskiego, a przede wszystkim ograniczony, ale wi kszy ni  w innych
krajach bloku wschodniego, margines wolno ci. W tak z o onej sytuacji wzorem
dla wszystkich grup spo ecznych w kraju powinna by  taktyka Prymasa Stefana
Wyszy skiego, która konsekwentnie i uparcie podmywa a ska  w adzy, wiedz c
kiedy si  zatrzyma , by po przerwie podj  nowy krok naprzód. Wyra ano
obaw , e przewlekanie si  kryzysu mo e mie  nieobliczalne i gro ne
konsekwencje dla ca ego spo ecze stwa, szybkie za  jego za egnanie le a o w
interesie nie tylko w adz i strajkuj cych robotników, ale w interesie ca ego
narodu8.

Redaktorzy „Zgody” szybko skojarzyli i jako znamienny uznali fakt, e
g bokie zmiany w Polsce zachodzi y w roku stulecia urz dowego organu ZNP.
Czytamy w jednym z numerów: „W warunkach daleko bardziej

7  Ibidem, s. 11-15.
8  „Zgoda” 1980, nr 17.
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skomplikowanych, w innym klimacie spo ecznym i politycznym, wy oni a si
nowa forma solidarno ci. Mog y by  inne warunki, ale duch tego ruchu jedno ci
by  ten sam, jak równie  cele, którymi by a poprawa warunków yciowych i
spo ecznych w Polsce. Te dwa zjawiska solidarno ci rozdziela  ca y wiek, lecz

czy y je d enia Polaków do prawa samostanowienia na podstawie tych
samych idea ów wolno ci jakie przy wieca y Polsce w ca ym tysi cleciu.
»Zgoda« zrodzi a si  w my lach i idea ach ludzi O wiecenia, ich patriotyzmu,
duchowa i kulturowa moc wyros y z ci kich do wiadcze  prze ytych w Polsce.
Uwa ali oni s owo drukowane jako niezniszczaln  warto  i drog  do
natchnienia”9.

Podczas uroczysto ci z okazji stulecia ZNP, 20 wrze nia 1980 r. w
Chicago przemawia  prezydent Jimmy Carter, co oczywi cie z zadowoleniem i
szczegó ami odnotowa a polonijna prasa. Podkre lono, e przypomnia  on i
pierwszy strajk w Ameryce wywo ali Polacy w 1619 r. w Jamestown, walcz c
nie o zyski materialne, lecz o prawa ludzkie. Szczególnie zwrócono uwag  na te
fragmenty przemówienia, w których prezydent mówi , e wiat z podziwem
patrzy  na to, co wydarzy o si  w 1980 r. w Gda sku, a powstanie „Solidarno ci”
sta o si  natchnieniem dla ca ego globu. Nie pomini to równie  tego fragmentu,
w którym Jimmy Carter powiedzia , e Stany Zjednoczone nie mieszaj  si  w
wewn trzne sprawy Polski i wyrazi  nadziej , e w podobny sposób ZSRR
uszanuje prawa narodu polskiego do rozwi zywania jego w asnych problemów.
Stwierdzi , e oko o 30 % Amerykanów mo e wskaza  po jednej lub drugiej
stronie pokrewie stwa i zwi zki z Polsk  i Polakami. Powiedzia , e Polacy maj
prawo do pracy wykonywanej zgodnie z wymaganiami godno ci i wolno ci
pracuj cego cz owieka oraz prawo o s usznego wynagrodzenia za wykonywan
prac 10. Oczywi cie zdawano sobie spraw , e s owa i gesty prezydenta,
zw aszcza uznanie jakie odda  Tadeuszowi Ko ciuszce, Kazimierzowi
Pu askiemu i wszystkim Amerykanom polskiego pochodzenia wg jego okre lenia
„za ich wielki wk ad do za o enia, rozwoju i obrony Stanów Zjednoczonych”,
zosta y wypowiedziane w momencie, gdy dobiega a ko ca kadencja
prezydencka, a wi c stanowi y element jego kampanii wyborczej.

Du e wra enie na Polakach w USA wywar y równie  s owa Alojzego
Mazewskiego, prezesa ZNP i KPA (zwyczaj podwójnej prezesury utrzymywa
si  od 1944 r.), który zaapelowa  o pomoc dla ludno ci w Polsce w obliczu
katastrofalnej sytuacji gospodarczej, z któr  kraj sobie nie móg  poradzi .
Powiedzia  m.in.: „Naród polski z podziwu godn  wytrwa o ci  rozszerza
margines wolno ci od wielkiego brata ze wschodu, który narzuci  mu komunizm,
móg  spodziewa  si  inwazji, a nie ratunku od g odu. W prze omowej chwili
dziejowej, gdy komentatorzy zachodni oceniali zmaganie robotników polskich z

9  „Zgoda” 1981, nr 16.
10  „Zgoda”1980, nr 19.
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totalitaryzmem za najwi ksze wydarzenie w bloku sowieckim od rewolucji
bolszewickiej Lenina, na Poloni  ameryka sk  spad  wi ty obowi zek niesienia
pomocy narodowi polskiemu zagro onemu g odem”.

Prasa szczegó owo odnotowywa a energiczn  akcj  polityczn  jak
prowadzi  KPA w Waszyngtonie, staraj c si  wp yn  zarówno na prezydenta
Cartera jak i prezydenta elekta Ronalda Reagana, by uczynili wszystko co w ich
mocy na rzecz narodu polskiego. Oprócz akcji politycznej maj cej na celu
zapobie enie zbrojnej interwencji sowieckiej oraz uzyskania pomocy finansowej
dla Polski, pomagano te  jej mieszka com wysy aj c leki, ywno  i inne
przydatne na co dzie  towary – o czym szeroko informowa a „Zgoda”11.

Prezes Alojzy Mazewski apelowa  do Polonii o otwarcie si  na
wspomaganie Polski przy ka dej nadarzaj cej si  okazji. Jedn  z bardziej
spektakularnych by a doroczna manifestacja narodowa Polonii w Chicago odbyta
3 maja 1981 r., gdy ulicami miasta przesz o oko o 150 tys. ludzi. Prasa
szczególnie zaakcentowa a s owa apelu prezesa o zintensyfikowanie pomocy dla
narodu polskiego i podkre lenie, e po rednio Stany Zjednoczone ponosz  win
za krzywdy wyrz dzone za spraw  uk adów ja ta skich, bo to one i Wielka
Brytania odda y Polsk  pod dominacj  ZSRR i komunistycznej w adzy wiosn
1945 r. „Za t  krzywd  ja ta sk  Stany Zjednoczone winne s  Polsce d ug
zado uczynienia, teraz jest odpowiedni moment na jego realizacj ” – twierdzi
Mazewski12.

Z du ym zadowoleniem przyj to wybór Ronalda Reagana na prezydenta
i nominacj  Aleksandra Haiga na stanowisko sekretarze stanu w Departamencie
Obrony. Wkrótce te  prasa poinformowa a o ameryka skich dostawach lekarstw
do Polski, co zapobieg o za amaniu opieki zdrowotnej. By  to najwi kszy,
op acany z prywatnych darów (organizacji Project Hope) program ratunkowy w
dziejach Stanów Zjednoczonych13.

Na wie  o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 r.
Wydzia  Kongresu Polonii na stan Illinois pod przewodnictwem aldermana
Romana Puci skiego, zorganizowa  demonstracj  w Civic Center w Chicago,
aby w ostrych s owach pot pi  praktyki „junty komunistycznej”. Nazwano to
tragedi  narodow  Polaków, zarówno w kraju jak i na wychod stwie. Na krótko
przed Bo ym Narodzeniem 1981 r. delegacja KPA wraz z kardyna em Janem
Królem, arcybiskupem Filadelfii, prezesem Mazewskim odby a – o czym
informowa a prasa – narady z prezydentem Reaganem, podczas których
wysuni to postulaty: ujawnienia sankcji, jakie przymierze Pó nocno-Atlantyckie
gotowe jest zastosowa  w razie inwazji ZSRR na Polsk , skojarzenie i
wzmocnienie oddzia ywania mediów radiowych „G osu Ameryki” i „Wolnej
Europy”celem skuteczniejszego przekazywania obiektywnych wiadomo ci z

11  „Zgoda”1981, nr 1.
12  „Zgoda” 1981, nr 10.
13  „Zgoda” 1981, nr 16.
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Polski, wywarcie wp ywu na Mi dzynarodowy Czerwony Krzy , aby skierowa
do kraju obserwatorów odno nie do traktowania aresztowanych dzia aczy
„Solidarno ci”. Ukazywano czynione zabiegi o natychmiastowe zwolnienie z
internowania Lecha Wa sy, dano zniesienia stanu wojennego, poszanowania
fundamentalnych praw ludzkich, wreszcie informowano o problemach
zwi zanych z dostawami do Polski transportów ywo ci (np. zakupionej w
Anglii przez Fundacj  Charytatywn  KPA)14.

Wiele miejsca prasa polonijna po wi ca a informacjom o stanowisku
jakie wobec zaistnia ej sytuacji podj a nowa administracja ameryka ska.
Cytowano ostre s owa prezydenta, który w przemówieniu do narodu
ameryka skiego wyg oszonym 23 grudnia 1981 r. pot pi  „komunistyczno-
wojskow  dyktatur ” i zarz dzenie stanu wojennego, oskar y  ZSRR o
popieranie bezprawia w Polsce, zerwa  wspó prac  gospodarcz  z re imem gen.
Wojciecha Jaruzelskiego i ostrzeg  ZSRR przed ekonomicznymi i politycznymi
sankcjami, jakie sprzymierze cy NATO mog  zastosowa . Ponadto Ronald
Reagan zaapelowa , aby w wieczór wigilijny Amerykanie zapalili wieczki w
oknach swoich mieszka  na znak moralnej i ideowej czno ci z ruchem
„Solidarno ci” w Polsce. Odruchowe pozdrowienie dla narodu polskiego
po czone by o z yczeniami i nadziej  prezydenta, e „czarn  noc ucisku i
prze ladowa  wnet rozja ni wiat o sprawiedliwo ci i prawdy”. Z kolei dzie  30
stycznia 1982 r. zosta  og oszony przez prezydenta Reagana jak dzie
solidarno ci z odwa n  ludno ci  Polski. T  dat  masowych zebra  i
manifestacji we wszystkich stanach Ameryki i demonstracji w stolicach Europy
Zachodniej odnotowa y oczywi cie równie  polonijne media, podobnie jak
nakr cony przez agencj  rz dow  film pt. „By Polska by a Polsk ”,
przeznaczony dla „wolnych narodów wiata”15.

G o nym echem w prasie polonijnej odbi y si  liczne akcje dla ratowania
ycia podj te na pocz tku 1982 r. przez Komisj  Dobroczynno ci Kongresu

Polonii Ameryka skiej, jak np. przeznaczenie dwóch mln dolarów na
sprowadzenie z Polski 80 dzieci, które potrzebowa y operacji serca oraz wys anie
do kraju ywno ci, lekarstw, urz dze  medycznych i odzie y warto ci ponad
pi ciu mln dolarów, pochodz cych od ró nych organizacji humanitarnych16.

W zasadzie najbli sze dwa lata prasa polonijna po wi ci a przede
wszystkim informacjom o licznych formach pomocy dla Polski, któr  prowadzi y
uaktywniaj ce si  w wielu miastach USA towarzystwa samopomocowe17.
Warto  darów wys anych do Polski od stycznia 1981 r. do lutego 1983 r.
wynios a ponad 30 mln dolarów, w tym: ywno  – 6,6 mln dol., pomoc
medyczna – 13,7 mln dol., odzie  i buty – 7,2 mln dol., ziarno i nasiona – 3 mln

14  „Zgoda” 1982, nr 1.
15  „Zgoda” 1982, nr 4.
16  „Zgoda” 1982, nr 5, 6.
17  „Zgoda” 1982, nr 9, 10; 1983, nr 3.
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dol. Ponadto tylko w 1983 r. przekazano do Polski sprz t medyczny i leki o
warto ci 15 mln dolarów18.

Prasa polonijna nadal skrupulatnie odnotowywa a wa ne wydarzenia
zwi zane z yciem Polonii, jak np. pierwsz  w ponad stuletniej historii ZNP
wizyt  w jego siedzibie prezydenta USA (23 czerwca 1984 r.)19. Wiele miejsca
po wi cono tak spektakularnym w odniesieniu do Polaków w kraju i poza nim
wydarzeniom, jak drugiej pielgrzymce Jana Paw a II do ojczyzny (16-23 czerwca
1983 r.) czy przyznaniu Lechowi Wa sie Pokojowej Nagrody Nobla (5
pa dziernika 1983 r.). Po zniesieniu za  stanu wojennego uwag  prasy zaprz ta y
takie sprawy, jak uwolnienie wi niów politycznych przebywaj cych w
wi zieniach polskich bez wyroków, kwestia wiz dla uchod ców z Polski,
konieczno  szybkiego udzielenia azylu politycznego wszystkim polskim
uchod com znajduj cym si  w USA20.

Z zamieszczonych w „Zgodzie” wypowiedzi prezesa Alojzego
Mazewskiego wynika o, e KPA mia  sta y dost p do Bia ego Domu,
Departamentu Stanu i Kongresu Stanów Zjednoczonych, a w adze USA z
prezydentem Ronaldem Reaganem cznie liczy y si  z postulatami KPA w
sprawach polskich i cz sto w cza y je do swojej polityki. Natomiast w sprawach
zwi zanych z pomoc  Polsce g ówn  rol  odgrywa a Fundacja Charytatywna
Kongresu Polonii Ameryka skiej, która pomaga a Polakom w przetrwaniu lat
biednych21.

Wa nym wydarzeniem, na które prasa polonijna ywo zareagowa a po
zniesieniu stanu wojennego, by a fala oburzenia na wie  na zabójstwie ks.
Jerzego Popie uszki (19 pa dziernika 1984 r.). Okre lono go jako „jeszcze jeden
dramatyczny epizod w walce narodu polskiego o jego niezaprzeczalne prawa
ludzkie i poszanowanie godno ci cz owieka. Bez wzgl du na ród o i motywy
zbrodni, odpowiedzialno  za ni  spoczywa na systemie komunistycznej
dyktatury opieraj cej sw  w adz  na przemocy i bezprawiu, którego narz dziem
by  szeroko rozbudowany, wszechw adny i bezkarnie stosuj cy metody
policyjnego terroru aparat tzw. bezpiecze stwa wewn trznego, milicja i ZOMO”.

Cytowano o wiadczenie KPA, daj ce bezzw ocznego i najsurowszego
ukarania sprawców zbrodni i ukrócenia samowoli SB22.

Pierwsze miesi ce 1985 r. charakteryzowa y si  spadkiem
zainteresowania Polonii ameryka skiej i spo ecze stwa ameryka skiego
sprawami polskimi. Ludzie wykazywali znu enie t  tematyk , zaj ci byli swoim
problemami. Równie  prasa polonijna mniej informowa a o wydarzeniach w
Polsce. Dopiero na pocz tku jesieni tego  roku wspomniano o licznych

18  „Zgoda” 1983, nr 5, 21.
19  „Zgoda” 1983, nr 12.
20  „Zgoda” 1984, nr 2, 5.
21  „Zgoda” 1984, nr 11.
22  „Zgoda” 1984, nr 19.
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protestach jakie mia y miejsce w rodowiskach polonijnych w zwi zku z
przyjazdem Wojciecha Jaruzelskiego na sesj  ONZ w Nowym Jorku (24
wrze nia 1985 r.)23. Niemal jednocze nie apelowano do prezydenta Reagana o
w czenie sprawy Polski o programu zbli aj cej si  w USA wizyty Michai a
Gorbaczowa, w tym pomocy krajowi w odbudowie gospodarki, z agodzeniu
represji i poparcia w dziedzinie poszanowania praw ludzkich24.

Reakcje Polonii ameryka skiej na wydarzenia w Polsce w drugiej po owie
lat osiemdziesi tych XX wieku

Prasa komentowa a przede wszystkim reakcj  Kongresu Polonii
Ameryka skiej na bie ce wydarzenia w Polsce. Oceniono, e wyst puje
nasilenie ofensywy politycznej najbardziej konserwatywnych i wstecznych
elementów partyjnych, które szczególnie uaktywni y si  przed planowanym w
po owie 1986 r. kolejnym zjazdem PZPR. Wskazywano, ze nasilono przede
wszystkim represje i walk  ze spo ecze stwem. Koncentrowa a si  ona na
zwalczaniu Ko cio a, opozycji i inteligencji. By a to – zdaniem „Zgody” „walka
z niezale nymi, twórczymi si ami narodu – jeszcze jedna próba pozbawienia
narodu jego elity przywódczej”. Walka z Ko cio em wyra a a si  – zdaniem
gazety – m. in. wycofywaniem zezwole  na budow  nowych wi ty , brakiem
akceptacji nowych zezwole , wiezieniem i szykanowaniem ksi y,
odwo ywaniem si  do nowego ruchu nies awnej pami ci „ksi y patriotów”, tym
razem bez u ywania tej kompromituj cej nazwy. Walka z podziemiem wyra a a
si  fal  rewizji w ca ym kraju w poszukiwaniu osób ukrywaj cych si .
Równocze nie odbywa y si  lub by y zapowiadane nowe procesy przywódców
„Solidarno ci” oraz innych rodowisk demokratycznej opozycji (np.
Konfederacji Polski Niepodleg ej). W ród d ugiej listy oskar onych, skazanych,
wi zionych i prze ladowanych wymieniano przywódców opozycji
demokratycznej tej miary, co m. in. Bogdan Lis, Adam Michnik, Tadeusz
Jedynak, Bogdan Borusewicz, W adys aw Frasyniuk, Czes aw Bielecki, Leszek
Moczulski i wielu innych. Ich „przest pstwa” – wed ug aktów oskar enia –
polega y na „przynale no ci do nielegalnych organizacji, udziale w nielegalnych
zebraniach (pomimo, e konstytucja PRL zapewnia a wolno  zrzeszania si )
oraz dzia alno ci zmierzaj cej do zak ócenia spokoju publicznego”. Pokazywano
walk  z inteligencj , której przejawem by y czystki na wy szych uczelniach. Na
przyk ad na Uniwersytecie Wroc awskim po fali zwolnie  kilkudziesi ciu
profesorów, na li cie relegowanych znalaz o si  oko o 150 adiunktów i
asystentów, którzy w obronie swojej naukowej i osobistej niezale no ci
odmówili podpisania aktów lojalno ci wobec partii25. Sytuacj  t  oceniono jako

23  „Zgoda” 1985, nr 16.
24  „Zgoda” 1985, nr 22.
25  „Dziennik Zwi zkowy” z 16 maja 1986.
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okres terroru fizycznego i psychicznego, w którym ludzie znajdowali si  pod
nieustann  presj , a ycie stawa o si  podobne do ycia w Zwi zku
Radzieckim26.

W dalszym ci gu wiele miejsca zajmowa y w prasie polonijnej
informacje o wysy anych do Polski transportach najbardziej potrzebnej
ywno ci, w tym mleka w proszku, od ywek dla dzieci oraz leków, odzie y,

butów itp. Towarzyszy y im liczne wypowiedzi przywódców politycznych USA
z prezydentem Ronaldem Reaganem na czele oraz poparcie, jakiego rz d i
Kongres udziela y dla akcji pomocy prowadzonych przez ró ne organizacje i
instytucje ameryka skie27.

„Dziennik Zwi zkowy” i „Zgoda” wiele miejsca na swych amach
po wi ca y spotkaniom jakie delegacje KPA odbywa y z przedstawicielami
administracji waszyngto skiej. Na przyk ad w 1986 r. dotyczy y one przyznania
azylu politycznego dla Polaków, polityki zagranicznej USA wobec Polski, a
w a ciwie impasu w stosunkach polsko-ameryka skich i braku zdecydowanego
kierunku polityki ameryka skiej w stosunku do Polski, poruszano kwesti
w a ciwego uznania wk adu Amerykanów polskiego pochodzenia i potencja u
jaki by  jeszcze niewykorzystany, podkre lono potrzeb  mianowania
Amerykanów o polskim pocodzeniu na odpowiedzialne i „widoczne” stanowiska
w administracji waszyngto skiej jako wyraz osi gni  w s u bie publicznej28.

Du y odd wi k znalaz y w prasie relacje z obrad w Waszyngtonie (11-14
wrze nia 1986 r.) wiatowej Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego wiata z
udzia em delegatów z Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Australii i USA.
Zwrócono uwag , e Polonia ameryka ska licz ca blisko 12 mln ludzi, stanowi a
wówczas oko o 1/3 ludno ci yj cej w Polsce, a wraz z reszt  Polonii z ca ego
wiata populacj  nie mniejsz  od ojczystego kraju. Podkre lono du e

zaanga owanie tysi cy Polaków w tych trudnych dla kraju latach, którzy
organizowali pomoc charytatywn , zbieraj c i wysy aj c olbrzymie ilo ci
ywno ci, odzie y, obuwia, leków, urz dze  medycznych oraz pieni dzy.

Jednocze nie zadawano sobie pytanie, czy ta „druga Polska” mog a zrobi
wi cej?. Odpowied  nie by a jednoznaczna, uwzgl dniaj c fakt, e w samych
tylko Stanach Zjednoczonych istnia o ponad 3 tys. organizacji polonijnych.
Jednak ich si a winna tkwi  w jedno ci. Tymczasem wiele przedsi wzi
rozmywa o si  w wewn trznych sporach i dyskusjach. Prasa apelowa a: „Mniej
s ów, patetycznych wyst pie  i toastów na bankietach, a wi cej czynów!
Tradycyjny polski wielog os powinien zamieni  si  w wa nych momentach w
jeden wspólny ton, tylko w ten sposób osi ga si  po dany efekt”29.

26  „Zgoda” 1986, nr 11.
27  „Zgoda” 1986, nr 12; „Kalejdoskop Tygodniowy” 1986, nr 29.
28  „Dziennik Zwi zkowy” z 5 wrze nia 1986; „Zgoda”1986, nr 19.
29  „Monitor”, pa dziernik 1986.
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Prezes KPA Alojzy Mazewski postulowa  w trakcie obrad podj cie
bardziej skutecznych i zdecydowanych akcji, g ównie pobudzenie aktywno ci
szerszych mas Polonii, co mog oby podnie  jej rang  i presti  Polaków w ich
przybranych ojczyznach. Za potrzeb  chwili uznano „zagospodarowanie” blisko
trzystutysi cznej rzeszy nowej emigracji pozbawionej form organizacyjnych. Na
zako czenie obrad samokrytycznie oceniono, e Polonia Wolnego wiata jest
si , która musi zacz  dzia a  na miar  swego ilo ciowego i jako ciowego
potencja u ludzkiego i spoczywaj cych na niej moralnych zobowi zaniach30.

Zgodnie z tradycj  w maju 1987 r. obchodzono rocznic  uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Parada odby a si  wówczas po has ami 150. lecia osiedlenia
si  w Chicago pierwszych polskich imigrantów oraz uczczenia 200. lecia
Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W jednej z elacji prasowych czytamy:
„Pomys owe rydwany, kolorowe, roze miane grupy dzieci, m odzie y, ludzi w
rednim wieku i weteranów przesuwa y si  ulicami miasta, podkre lano w ten

sposób przywi zanie do korzeni i nowej ojczyzny – konstatowa  „Dziennik
Zwi zkowy”. Widoczne w t umie by y odzia y policjantów polskiego
pochodzenia z flagami polskimi i ameryka skimi oraz – jak zauwa ono –
has ami protestu, przeciwko temu, e milicja w Polsce rozp dza a pochody 3
Majowe i aresztowa a wielu uczestników”31.

W dekadzie lat osiemdziesi tych w prasie polonijnej wiele pisano o
Polsce po zniesieniu sankcji ekonomicznych w lutym 1987 r. oraz omawiano
realizacj  porozumienia narodowego i odbudowy gospodarczej kraju.
Powo ywano si  w tym wzgl dzie na o wiadczenie Zarz du G ównego KPA z 15
sierpnia 1987 r. Postulowano przygotowanie spo ecze stwa w Polsce do
stopniowego wprowadzenia elementów gospodarki rynkowej, zast puj cej
system centralnego zarz dzania. Pierwsze stwo powinno by  przyznane
sektorom indywidualnego rzemios a, drobnego przemys u, rolnictwa i produkcji
eksportowej. W tym kierunku powinny by  skierowane nak ady inwestycyjne
dot d faworyzuj ce przemys  ci ki. Rolnictwo indywidualne winno zaspokoi
zapotrzebowanie rynku wewn trznego. Wymaga o to zaopatrzenia rolników
indywidualnych w nowoczesny sprz t, wprowadzenie nowoczesnych metod
uprawy roli, rozbudowy s u b technicznych, zak adów przetwórczych i rodków
dystrybucji. Kredyty za  powinny zapewni  Polsce dost p do nowoczesnych
technologii, wy czaj c zbrojenia. Rz d Stanów Zjednoczonych powinien ze
specjaln  uwag  obserwowa  i ocenia  post p reform. Równolegle do reform
ekonomicznych konieczny by  post p na drodze do porozumienia spo ecznego,
które warunkuje odwrócenie powszechnego poczucia zawodu, apatii,
zniech cenia i bezradno ci oraz uzyskanie przez w adz  wiarygodno ci.
Wymaga o to – zdaniem przywódców KPA – ze strony w adz PRL pozytywnej

30  „Panorama” z 3-10 pa dziernika 1986.
31  „Dziennik Zwi zkowy” z 15 maja 1987.
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odpowiedzi na umiarkowane i realistyczne dania wysy ane przez Ko ció ,
„Solidarno ” i szerokie rodowiska opozycji demokratycznej, zgody na
powo anie bardziej reprezentatywnych instytucji doradczych, które mia yby
prawo ustalania w asnego programu i przedstawiania projektów ustawodawczych
oraz dost pu do rodków masowego przekazu32.

Ukaza y si  równie  w prasie polonijnej informacje podsumowuj ce
pomoc udzielan  Polsce. Wynika o z nich, e Fundacja Charytatywna KPA od
swojego powstania przekaza a do Polski ywno , lekarstwa i sprz t medyczny o
warto ci ponad 94 mln dolarów33.

Przedstawiciele ZNP i KPA z du  uwag  systematycznie analizowali
wydarzenia w Polsce. Krytycznie oceniali zachowanie w adz utrudniaj cych
porozumienie spo eczne. W zwi zku z obchodami 3. rocznicy majowej
konstytucji w 1988 r. prezes Mazewski mówi : „Paradoksem by o, e w a nie w
rocznic  Konstytucji 3 Maja gwarantuj cej jak najdalej id ce swobody i prawa
ka demu obywatelowi Rzeczypospolitej, obywatela tego, za ch  wi towania tej
rocznicy, rozp dza si  gazem zawi cym, e za danie tego, co mu si  s usznie,
bo konstytucyjnie nale y, bije si  pa k  albo deportuje, skazuje na banicj , w
momencie, gdy g ówny partner nawo uje do „pieriestojki”, tu ryzykuje si
wytoczenie czo gów na ulice bezbronnych miast”34.

Wkrótce szokiem dla wszystkich by a nag a mier , w sierpniu 1988 r.,
charyzmatycznego przywódcy Polonii ameryka skiej Alojzego Mazewskiego,
jakim niew tpliwie by . Cz owieka o niespo ytej energii, udzielaj cej si
ludziom którzy go otaczali35. Zawdzi cza  swoj  wyj tkow  pozycj  instynktowi
politycznemu, trafno ci os du i niezwyk ej umiej tno ci post powania z lud mi.
„Dla tego cz owieka polsko  nie by a zawodem, on polskiej sprawie s u y , by
symbolem wi zów, które cz  naród polski z ameryka skim. Jestem g boko
przekonany – wspomina  Jan Nowak Jeziora ski – e gdyby w latach II wojny
wiatowej Kongres Polonii Ameryka skiej i jego prezes mieli takie

do wiadczenie i aktualny dost p do ameryka skiej grupy rz dz cej, te same
wp ywy, prezydent Stanów Zjednoczonych nie podpisa by w Ja cie paktu ze
Stalinem, który oddawa  sojuszników w sowieck  niewol . Zawsze szuka
porozumienia z lud mi my l cymi inaczej, jednoczy , a nie dzieli , agodzi
wa nie a nie podsyca  spory”36.

32  O wiadczenie Zarz du G ównego KPA: Polska po zniesieniu sankcji ekonomicznych z  lutego
1987. Uwarunkowania porozumienia narodowego i odbudowy gospodarczej kraju z 15 sierpnia
1987 – w siedzibie ZNP w Chicago.

33  „Dziennik Zwi zkowy” z 5 listopada 1987.
34  Przemówienie prezesa ZNP z okazji obchodów 3 Majowych z 7 maja 1988 r. znajduje si  w

siedzibie ZNP w Chicago.
35  Zob. wspomnienie po miertne w „Dzienniku Zwi zkowym” z 15 sierpnia 1988.
36  Wspomnienie osobiste Jana Nowaka Jeziora skiego, wrzesie  1988, zdeponowane w siedzibie

ZNP w Chicago.
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Prasa polonijna informowa a o wyborze nast pcy, którym zosta  12
pa dziernika 1988 r. Edward Moskal, dotychczasowy, d ugoletni skarbnik
ZNP37. Rozpocz  si  wówczas nowy rozdzia  w stosunkach mi dzy rz dem
polskim w Warszawie, a Poloni  ameryka sk . Jego realizacj  umo liwi o
odzyskanie przez Polsk  w 1989 r. niepodleg o ci. W nast pstwie tych zmian
dosz o do wizyt w Warszawie nowego prezesa KPA Edwarda Moskala w
pa dzierniku 1989 r. i prezydenta RP na uchod stwie Ryszarda Kaczorowskiego
w grudniu 1990 r. Po raz pierwszy od 1939 r. kraj i polska diaspora w Stanach
Zjednoczonych znów stan y obok siebie38.

* * *

Podkre laj c subiektywny ogl d wielu problemów w Polsce w dekadzie
lat osiemdziesi tych XX w. przez prezesa ZNP i KPA – Alojzego Mazewskiego,
czemu da  wyraz w wypowiedziach publikowanych m. in. na amach prasy, nie
mo na nie zauwa y  jego wielkiego zaanga owania w sprawy, nie polskie.
Sprzyja a mu niew tpliwie sytuacja mi dzynarodowa w jakiej znalaz a si
wówczas Polska. Powstanie „Solidarno ci” i w jej nast pstwie stan wojenny, a
wcze niej wybór kardyna a Karola Wojty y na papie a, spowodowa y
niew tpliwie du e zainteresowanie Polsk  i Polakami39. G ównym celem
politycznym Mazewskiego sta o si  wyrwanie Polski z radzieckiej strefy
wp ywów.

37  „Zgoda”, 15 pa dziernika 1988. O okoliczno ciach przej cia w adzy przez Edwarda Moskala
informowa  tak e „Dziennik Zwi zkowy” z 14 listopada 1988.

38  Szerzej zob. W. A. Wierzewski, Edwarda Moskala strategia i taktyka wobec nowej Polski po
1989 r., w:  Z ycia i dzia alno ci Kongresu Polonii Ameryka skiej. Szkice pod red. R.
Sudzi skiego i A. Sudo a, Bydgoszcz-Toru  2006, s. 39-53.

39  Por. J. Wojdon, Prezesi Kongresu Polonii Ameryka skiej: Karol Rozmarek i Alojzy Mazewski,
w: Ibidem, s. 31-38.





Edward Walewander

EMIGRACJA POLSKA W BADANIACH PRACOWNIKÓW
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Polonia by a zawsze obecna w sposób szczególny w yciu KUL. W
przedmowie do ksi ki Wk ad Polaków do kultury wiata, wydanej w 1976 r. w
Lublinie staraniem Instytutu Polonijnego, ówczesny rektor Uczelni o.
Mieczys aw Albert Kr piec napisa , e rodzina polonijna nie jest wcale ani ma a,
ani w t a. Przeciwnie, to jedna z g ównych ga zi wyros ych z pnia narodu.
Wypowied  ta zas uguje na nieco d u szy cytat: „Ile  to wielkich, zasadniczych
dzie  dla naszej kultury powsta o za granicami Polski? Dlatego nie mo emy
pozwoli  sobie – pod gro b  bardzo istotnego os abienia drzewa narodowej
kultury – na rozdzia , obco  i niekomunikowanie si  Macierzy i Polonii. Naród
yje w czasie mierzonym yciem pokole . Brak kontaktu ywego przez jedno

pokolenie powoduje ju  nieobliczalne straty1. I nie mo emy czeka  na jakie
czasy idealne (zawsze jednak w wymiarze pokolenia – nierealne), które mia yby
zagwarantowa  »swobod « kontaktów. Ka de pokolenie musi mie  ten kontakt
na miar  swoich realnych mo liwo ci, gdy  tylko realne kontakty gwarantuj  i
wi  kulturow , i wzajemne oddzia ywanie, i kontynuacj  ycia polskiej kultury.

Wzajemnie bowiem siebie potrzebujemy. czno  Macierzy z Poloni
potrafi nie tylko ubogaci  kultur  wiata, ale nadto z samej Polonii uczyni i
ambasadorów polskiej kultury i czynnik intensyfikuj cy jej rozwój. Od ponad pó
wieku uniwersytety wielu pa stw wysy aj  corocznie tysi ce biuletynów
informuj cych o wakacyjnych kursach nauki j zyka i kultury danego kraju.
Ka de ywe spo ecze stwo chce zaprezentowa  swoj  kultur  i przybli y  j
innym narodom. Jest to symptom wspó istnienia wspó czesnych spo ecze stw i
znak d no ci do wzmo onej interakcji kulturowej, albowiem post p jakiego

1  Jak wa ny jest czas w kontaktach mi dzyludzkich, podkre la m.in. poeta i pisarz Konrad Bielski,
wspominaj c swój przyjazd, bezpo rednio po zako czeniu pierwszej wojny wiatowej, do
rodzinnego W odzimierza Wo y skiego. „O wicie byli my na miejscu. Zmarzni ci i g odni
rozpocz li my niezw ocznie w drówk  po mie cie »w poszukiwaniu utraconego czasu«.
Dopiero wówczas wypad o mi si  zaduma  nad wzgl dno ci  tego poj cia. Nieobecno  nasza w
tych stronach trwa a zaledwie cztery lata. Te cztery lata stanowi y przepa  nie do przebycia.
Znale li my si  w innym, obcym otoczeniu. Witano nas serdecznie, ale z wyra nym
zak opotaniem. Cz  ludzi, których po egnali my przed czterema laty, poumiera a, wielu
wyjecha o, a ci, co zostali, byli ju  nie z tego przedwojennego wiata”. Ten e, Most nad czasem,
Lublin 1963, s. 18-19.
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spo ecze stwa mierzy si  m.in. wielko ci  wymiany kulturowej z innymi
spo ecze stwami. /…/ Katolicki Uniwersytet Lubelski pragnie w przysz o ci
uwzgl dni  szczególnie wymiar kultury chrze cija skiej cz cej Macierz z
Poloni  i w tej dziedzinie dokona  szeregu prac teoretycznych, zw aszcza z
zakresu historii, a tak e praktyczne, poprzez zorganizowanie kursów kultury
polskiej i j zyka polskiego, przyczyni  si  do wzmocnienia wi zi Polski z
Poloni ”2.

Obecne wychod stwo – je li chodzi o kraje UE, poj cie to jest ju  bardzo
nie cis e – stanowi  g ównie ludzie m odzi. Znajduj  si  oni w trudnej sytuacji,
przypominaj cej los dawnych sezonowych niwiarzy czy robotników
francuskiego Nordu lub niemieckiego Zag bia Ruhry. W przeciwie stwie do
tamtych dziewi tnastowiecznych w drowców za chlebem, s  to jednak ludzie
cz sto wykszta ceni albo zawodowo dobrze przygotowani. Podejmuj c tak
zwan  czarn  robot  (nie w znaczeniu sprzeczno ci z prawem, ale w zwi zku z
charakterem wykonywanego zaj cia) popadaj  oni w pewien rozstrój duchowy i
zapa  psychiczn . Nie s  to grupy odpowiadaj ce w pe ni poj ciu „Polonia”, ale
potencjalnie mog  one stworzy  takie rodowiska. Przedmiotem bada  powinno
si  obj  sposoby przygotowania tego rodzaju wychod ców do przetrwania
kryzysu, przewa nie zreszt  przej ciowego. Tutaj tworzenie silnych wi zi,
dobrze umotywowanych, mo e dopomóc w rozwi zaniu problemu osobistego
tych ludzi. Analogiczna sytuacja istnia a w XIX stuleciu i na pocz tku XX w. na
terenie USA, gdzie animatorami wspólnot polonijnych, ogromnie przydatnych do
ustabilizowania si  wychod ców, byli ksi a polscy i nieliczna inteligencja
(m.in. dziennikarze).

Specjalnym, a dot d ma o zauwa alnym ród em poznania Polonii s
zasoby archiwalne wspólnot polonijnych. Trudno owe zasoby umiejscowi ,
zw aszcza gdy chodzi o lokalne organizacje. Wiele materia ów dokumentalnych
po prostu ginie, trafiaj  one bowiem w prywatne r ce i przechowywane s  tak
d ugo, jak d ugo yj  osoby zwi zane z tymi organizacjami. Nale y zatem
pozyskiwa , rejestrowa  i przechowywa  te materia y, bowiem bez nich pami
historyczna b dzie co najwy ej oparta na legendzie. Takiej pracy nie mo e
wykona  niefachowiec. Placówki polonijne w kraju powinny mie  rodki i ludzi,
by tym zadaniom sprosta .

Je li chodzi o instytucje krajowe zajmuj ce si  Poloni , to nale y
stworzy  sie  wspó pracy, umo liwiaj c  przep yw informacji o konkretnych ich
poczynaniach i programach, a tak e komunikowa  sobie wzajemnie w asne
osi gni cia. Z tego wzgl du zainicjowa em projekty, które doprowadzi y do

2 Wk ad Polaków do kultury wiata, red. M. A. Kr piec i in., Lublin 1976, s. 15-16.
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opracowania bibliografii zawarto ci „Studiów Polonijnych”3 oraz spisu
powsta ych na KUL prac dyplomowych na temat Polaków i Polonii na wiecie4.
Na 30.lecie Instytutu Polonijnego, kierowanego przeze mnie w latach 1990-2005,
zasugerowa em projekt badawczy, który zaowocowa  wydaniem kroniki jego
dzia alno ci5. Te trzy publikacje maj  ogromne znaczenie praktyczne,
zapobiegn  bowiem dublowaniu bada  i pozwol  ewentualnie i  w kierunku
jakiej  wielkiej syntezy dziejów Polonii. Dotyczy to tak e prowadzenia
dost pnego ogólnie rejestru prac dyplomowych. Ju  Henryk Sienkiewicz
utyskiwa  w Potopie, e „nazwiska rycerzy, prze wietne czyny, wielkie
po wi cenia zgin y w pami ci, bo nie zapisa  ich kronikarz i nie wy piewa a
lutnia”6.

Tematem niniejszego studium jest zatem to, co KUL zrobi  dla Polonii.
Przedstawia si  tu najpierw rezultaty bada  Instytutu Polonijnego, a nast pnie
prace dyplomowe powsta e na poszczególnych wydzia ach najstarszej lubelskiej
uczelni wy szej.

Instytut Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym

Instytut Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym jest naukow
agend  KUL, powo an  w 1972 r. jako Zak ad Duszpasterstwa i Migracji
Polonijnej (nazwa obecna od 1984 r.) dla realizacji idei czno ci Ojczyzny z
Poloni . Bada i ocenia naukowo problematyk  polonijn  na p aszczy nie
historycznej, psychologicznej, socjologicznej, teologicznopastoralnej, prawnej i
literackiej. Prowadzi badania archiwalne i socjologiczne dotycz ce dziejów
parafii i instytucji polonijnych. Dot d opracowano historycznie parafie i ko cio y
polskie w Kanadzie, o rodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, Belgii i
Austrii.

Od 1975 r. organizuje prawie corocznie mi dzynarodowe sympozja
naukowe, zawsze po wi cone aktualnym sprawom z ycia Polonii: dzia alno ci
zgromadze  zakonnych w rodowiskach polonijnych po drugiej wojnie
wiatowej (1975); g ównym problemom w funkcjonowaniu polonijnych

placówek duszpasterskich (1976); wk adowi Polaków do kultury wiata (1977);
problematyce przywództwa grup etnicznych (1978); integracji polskiej grupy

3  I. Korzeniowski, Zawarto „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny,
Lublin  2001.  Praca  ta  systematyzuje  zawarte  w  roczniku  tre ci  i  daje  dobry  wgl d  w  jego
dorobek merytoryczny, trudny do uchwycenia przez samo tylko ledzenie kolejnych tomów.
W pewnym sensie jest to tak e rekapitulacja, maj ca na celu u wiadomienie redakcji potrzeb
i kwestii wartych opracowania w dalszej kolejno ci.

4  Ten e, Polacy i Polonia w wiecie. Katalog prac dyplomowych w Archiwum Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 1918-2000, Lublin 2002.

5  J. Plewko, Kronika 30-lecia Instytutu Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.

6 Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo odyjowski, Warszawa 1989, s. 793.
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etnicznej ze spo ecze stwami krajów osiedlenia (1979); roli Ko cio a w
organizowaniu i dzia alno ci szkolnictwa polonijnego (1980). Dwa sympozja
dotyczy y papie a Polaka: wp ywu pontyfikatu Jana Paw a II na emigracj  i
Poloni  (1981) oraz znaczenia tego papie a w yciu Polonii na wiecie (1989).
Na innych spotkaniach poruszano nast puj ce tematy: organizacje polonijne
(1983); to samo  etniczna Polonii (1985); 150.lecie Polskiej Misji Katolickiej
we Francji (1986); problemy rodziny polskiej na emigracji (1987); m ode
pokolenie emigracyjno-polonijne (1988).

Od 1989 r. Instytut prowadzi intensywne badania dotycz ce Polaków na
Wschodzie, mi dzy innymi poprzez organizowanie mi dzynarodowych
sympozjów. Jako ich pok osie opublikowa  monografie po wi cone m.in.
Polakom na otwie, w Estonii, w Rosji, Mo dawii, Armenii, Gruzji,
Azerbejd anie, na Krymie. Instytut wyda  te  kilkana cie tomów róde  w
ramach serii wydawniczej „Polacy na Wschodzie mówi  o sobie”.

Instytut publikuje prace naukowe z dziedziny polonijnej autorów
reprezentuj cych nie tylko KUL, ale i inne rodowiska naukowe krajowe i
zagraniczne, oraz rocznik „Studia Polonijne” (1976-); od 1993 r. wydaje te  seri
wydawnicz  „Biblioteka Polonii” (seria A: Studia oraz  seria  B: Materia y i
dokumenty), która skupia si  g ównie na tematyce ycia religijnego Polaków i
Polonii w wiecie ze szczególnym uwzgl dnieniem krajów powsta ych po
rozpadzie ZSRR.

Instytut rozwija kontakty z polonijnymi placówkami naukowymi i
duszpasterskimi, animuj c krajowe i zagraniczne o rodki naukowe
zainteresowane problematyk  polonijn ; od 1981 r. przyznaje Nagrod  Naukow
im. Franciszka Skowyry (od 1994 r. nazwa poszerzona: Nagroda Naukowa im.
Ireny i Franciszka Skowyrów – by o to ma e stwo szczególnie zas u onych
dzia aczy polonijnych w Stanach Zjednoczonych). Nagroda przyznawana jest
corocznie za wyró niaj ce si  prace z historii najnowszej i tematyki polonijnej ze
szczególnym uwzgl dnieniem ruchu ludowego i polskich walk
niepodleg o ciowych, problematyki religijnej, wk adu Ko cio a i duchowie stwa
w rozwój kultury narodowej, walk o wolno  i niepodleg o  Polski oraz
sprawiedliwo  spo eczn  i prawa cz owieka7.

Oprócz wspomnianej wy ej monografii Jadwigi Plewko, Kronika
30.lecia Instytutu Bada  nad Poloni , ukazuj cej ca y bogaty dorobek do 2002
r., dalsze jego osi gni cia w poszczególnych latach dokumentuje Kronika
dzia alno ci Instytutu oraz Kronika Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka
Skowyrów, obie drukowane od 1994 r. w ka dym tomie „Studiów Polonijnych”.

 „Studia Polonijne” to rocznik naukowy po wi cony historii oraz
problematyce wspó czesnej rodowisk polskich i polonijnych w wiecie,
wydawany od 1976 r. przez Instytut Polonijny KUL. Dot d wysz o 27 tomów.

7  E. Walewander, Nagroda Polonijna im. Skowyrów, Lublin 1997.
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Tre ci  publikacji s  prace poszerzaj ce wiedz  Polonii o sobie, dotycz ce jej
integracji, jak i pog biaj ce wiedz  w kraju o yciu emigrantów. „Studia
Polonijne” umacniaj  zwi zki kulturowe i narodowe Polaków z emigrantami.
Wskazuj  mo liwo ci i potrzeby wzajemnej czno ci i wspó dzia ania. S u  te
umacnianiu tradycji kultury polskiej w ród Polonii na ca ym wiecie.

Polonia w Ameryce Pó nocnej

Instytut Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
rozwin  szerokie badania dotycz ce Polonii w Ameryce Pó nocnej. Spo ród
dotychczas osi gni tych rezultatów wyró nia si  szczególnie dwutomowy
S ownik parafii i ko cio ów polskich w Kanadzie pod red. E. Walewandra (Lublin
1992-1993). Wydany zosta  z okazji 500.lecia odkrycia Ameryki. Jest to
pierwsze tego typu dzie o o Polonii, które ukazuje wspólnoty ko cielne,
zak adane i utrzymywane przez wychod stwo z Polski. Ten powa ny przyczynek
do dziejów Polonii kanadyjskiej, która nie tylko swe ycie religijne, ale i
kulturalne skupia a wokó  parafii, jest tak e swoistym dokumentem,
przedstawiaj cym wrastanie Polaków przybywaj cych do Kanady w
spo ecze stwo tego kraju. Ko ció  katolicki, zachowuj c pewne tradycje
etniczne, stopniowo identyfikuje si  z lokalnym ko cio em kanadyjskim. S ownik
pozwala ledzi  te procesy. Mo na powiedzie , i  jest wiadectwem ywej
tradycji polonijnej i patriotyzmu kanadyjskiego.

Inne prace tego typu, to monografie: J. Plewko, Duszpasterstwo Polonii
w procesie integracji ze spo ecze stwem kanadyjskim 1875–1975 (Lublin 1995)
oraz ks. Piotra Tarasa, Polonia w Detroit (Warszawa 1985). Zas ug  Jadwigi
Plewko jest mi dzy innymi to, e w swej historyczno-socjologicznej pracy, na
bazie obfitych róde , potrafi a ukaza  problem nie tylko fenomenologicznie, ale
i od strony dokonuj cych si  procesów. Mo na nawet mówi  o pewnej typologii
zjawisk polonijnych na terenie kanadyjskim. Ksi ka pallotyna P. Tarasa
charakteryzuje si  realizmem nakre lonego obrazu, co w pracach tego typu
nale y raczej do rzadko ci. Publikacja ta wychodzi daleko poza badany obszar.
Wiele jej ustale  mo na odnie  do ca ej Polonii ameryka skiej. Autor, podobnie
jak Jadwiga Plewko, skupia si  bowiem na procesie, który w dziejach Polonii
pozostawi  najsilniejsze, do dzisiaj sprawdzalne akcenty: akomodowania si  do
warunków ameryka skich i dzi ki temu w czania si  w ycie spo eczne,
zawodowe i polityczne. To, e autorzy nie trac  z pola widzenia to samo ci
skupisk polonijnych, jest dodatkowym walorem ich ksi ek, i jak si  wydaje,
cenn  wskazówk  do bada  polonijnych w ogóle.
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Polonia latynoameryka ska

Problematyka obecno ci Polaków w Ameryce Po udniowej wyst puje
wprawdzie w zakresie naszych zainteresowa  badawczych, zw aszcza podczas
sympozjów, ale raczej okazyjne. Z wi kszych publikacji na ten temat nale y
wymieni  ksi k  Zdzis awa Malczewskiego TChr, Obecno  Polaków i Polonii
w Rio de Janeiro (Lublin 1995). Powsta a ona niejako bezpo rednio w badanym
rodowisku, w Brazylii. czy w sobie dwie zalety, podnosz ce jej warto , a

mianowicie dobre przygotowanie teoretyczne autora, który jest duszpasterzem
polonijnym, oraz do wiadczenia dnia codziennego w pracy duszpasterskiej na
terenie Ameryki Po udniowej. St d te  mo e zaskoczy  niektórych historyków,
operuj cych wy cznie ród ami pisanymi, wzbogaconymi niekiedy relacj ,
pewna swoboda w traktowaniu niektórych zagadnie . Powoduje j  brak
dystansu, jaki historyka cz sto dzieli od badanej przez niego rzeczywisto ci.

Na seminarium naukowym ks. Zygmunta Zieli skiego powsta o kilka
rozpraw magisterskich, pisanych mi dzy innymi przez Chrystusowców8.  S  to
prace monograficzne, dotycz ce Polaków w niektórych pa stwach Ameryki
Po udniowej, konkretnie w Meksyku, Paragwaju, Brazylii i Peru. Studia te
uwzgl dniaj  ca okszta t dziejów Polonii na badanych terenach, akcentuj c
wsz dzie dzia alno  misjonarzy polskich oraz duszpasterstwo, pocz wszy od
czasu osiedlenia a  do 1939 r. Autorzy oparli si  g ównie na archiwaliach
polskich, zw aszcza na aktach ambasad, a cz ciowo na materia ach zebranych w
odno nych krajach. Poniewa  s  to badacze pocz tkuj cy, ich prace maj
g ównie charakter faktograficzny; opis przewa a nad ocenami globalnymi, co
wcale nie znaczy, i  brak tu uzasadnionego wnioskowania historycznego. Du o
miejsca po wi cono warunkom bytowym Polonii, z których przecie  wyrasta y
potrzeby duszpasterskie i to one warunkowa y urzeczywistnienie ich potrzeb.
Studia, o których tu mowa, licz ce od 100 do 120 stron, mog yby z o y  si  na
wielk , bogat  erudycyjnie ca o  w komplementarnym opracowaniu
duszpasterstwa polskiego w krajach latynoameryka skich. Z tego zamiaru
w a ciwie nie zrezygnowano. By  mo e znajdzie on dalszych kompetentnych
wykonawców.

Oprócz tego na amach „Studiów Polonijnych” od pierwszego tomu na
tematy Polonii po udniowoameryka skiej pisali yj cy tam Polacy, a przede
wszystkim ich duszpasterze. „Studia” udost pni y swoje amy naukowcom z
Kraju, zajmuj cym si  omawian  tu problematyk . Naturalnie, recenzowano
równie  prace naukowe dotycz ce Polonii w Ameryce Po udniowej. W ród
poruszanych tematów dominowa y: dzieje szkolnictwa, np. w Argentynie
(Herkulan Wróbel), Brazylii (Aleksandra Piotrowska), i wk ad Polaków w

8  S  to m.in. nast puj ce prace: A. Bobola, Polacy w Meksyku do 1939,  (Lublin  1992);  M.
Gutowski, Polacy w Paragwaju w latach 1918–1939 (1992); P. Gardo , Polacy w Peru do 1939
r. (1989); T. Talik, Polskie szkolnictwo katolickie w Brazylii do 1938 r. (1979).
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rozwój Argentyny (Herkulan Wróbel). Podejmowano te  zagadnienia dotycz ce
dziejów Polonii w poszczególnych krajach, np. w Paragwaju (Piotr Taras i
Antoni Bronczek), Chile (Krzysztof Smolana) i w Argentynie (Emil
Ciaw owski), problem wk adu polskiego duchowie stwa, zw aszcza
franciszkanów, w duszpasterstwo Brazylii i Meksyku (Antoni Zwiercan
OFMConv), prezentowano te  sylwetki poszczególnych duszpasterzy, cho by
Honorata Hedli skiego, który dzia a  w ród Polonii brazylijskiej, czy
Bonawentury Stadnika, polskiego duszpasterza w Wenezueli i w Stanach
Zjednoczonych (Jerzy Duchniewski OFMCap i Zdzis aw Komosi ski OFMCap).

Zarysowana tu problematyka badawcza jest – jak wida  - do  bogata.
Jest wi c do czego si  odwo a . Oprócz przedstawionych ju  dokona  warto
postulowa  wydanie drukiem wymienionych wy ej prac dyplomowych w tomie
zbiorowym pt. Studia z dziejów duszpasterstwa polskiego w Ameryce aci skiej
do 1939 r. Autorzy poszczególnych opracowa  pisanych w Instytucie Historii
Ko cio a KUL wykazali wiele trudu i staranno ci, aby na podstawie bogatych
róde  ukaza  powstanie i dzia alno  Polskich Misji Katolickich w tych krajach,

nie rezygnuj c bynajmniej z zaprezentowania szerokiego t a kulturowego i
spo ecznego. Tematy te pr dzej czy pó niej b d  musia y trafi  na warsztat
historyków. Niew tpliwie, je li istniej ce ju  opracowania pozostan  nadal
nieznane, mog  oni niepotrzebnie powtarza  to, co zosta o rzetelnie wykonane
wcze niej przez kogo innego.

Z pewno ci  Polonia poszczególnych krajów Ameryki Po udniowej
czeka na leksykon podobny do tego, jaki ju  maj  Polacy w Kanadzie; w
przypadku USA jest on w stadium gromadzenia materia ów.

Polonia zachodnioeuropejska

W badaniach Instytutu Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem
Polonijnym KUL znajduje odzwierciedlenie równie  problematyka dotycz ca
Polonii na Zachodzie Europy. Jako dowód mo na by tu przytoczy  wiele
artyku ów i rozpraw, np. ksi k  Romana Dzwonkowskiego SAC pt. Polska
opieka religijna we Francji 1909-1939 (Pozna -Warszawa 1988), ks. Anastazego
Nadolnego, Opieka duszpasterska nad dzie mi i m odzie  polsk  na terenie
Niemiec Zachodnich w latach 1945-1965 (Lublin 1976) czy ks. Kazimierza
Kosickiego, Duszpasterstwo w ród Polaków w Niemczech w latach 1945-1950
(Lublin 1993). Polakom w Austrii po wi cona jest znakomita publikacja ks. A.
Nadolnego, Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801-1945 (Lublin 1994) oraz
praca zbiorowa pod red. ks. Edwarda Walewandra Polonia w Austrii. Z dziejów
duszpasterstwa i pracy spo ecznej (Lublin 1998). Dla podkre lenia tego jak
rozleg e by y dotychczasowe badania Instytutu, trzeba jeszcze doda , e wyda
on dzie o zbiorowe pod red. ks. Józefa Wo cza skiego, O rodki duszpasterstwa



454

polskiego w Szwajcarii (Lublin 2000), b d ce rezultatem wieloletnich bada
naukowych.

Inn  bardzo warto ciow  poznawczo publikacj  Instytutu jest praca
zbiorowa pod red. ks. Edwarda Walewandra, Polacy na uniwersytecie w
Innsbrucku (Lublin 2001). Instytut przygotowa  do druku kolejn  prac
zbiorow , Polacy w Belgii. W niedalekiej przysz o ci zostan  podj te badania
nad dziejami i tera niejszo ci  Polaków w Luksemburgu.

Polacy na Wschodzie

Problematyk  dotycz c  Polaków na Wschodzie interesowa  si  Instytut
Bada  nad Poloni  i Duszpasterstwem Polonijnym KUL jeszcze przed
prze omem ustrojowym w Polsce w 1989 r. Pracownicy i wspó pracownicy
Instytutu wyniki swych bada  publikowali w formie artyku ów
popularnonaukowych z konieczno ci za granic . Wielu obserwacji dotycz cych
sytuacji Ko cio a katolickiego jeszcze na terenie ZSRR dostarcza y wyjazdy
duszpasterskie do pracy za wschodni  granic  (R. Dzwonkowski, E.
Walewander, Z. Zieli ski).

Kilka miesi cy przed upadkiem ZSRR rozpocz to przygotowania do
mi dzynarodowego sympozjum nt. „Polacy w Ko ciele katolickim w ZSRR”,
które odby o si  na KUL w dniach 14-16 maja 1990 r. Pok osiem tego spotkania
sta a si  ksi ka pod takim samym tytu em, wydana w Lublinie w 1991 r. Jest to
jedna z pierwszych publikacji naukowych o losie Polaków w Zwi zku
Radzieckim od rewolucji 1917 r. do czasów najnowszych, ze szczególnym
uwzgl dnieniem okresu ostatniej wojny wiatowej. W ród autorów znale li si
tak e obywatele radzieccy. O ksi ce tej mo na mia o powiedzie , i
przedstawia rzeczywisty obraz tamtych lat, bez przemilcze  i zniekszta ce .
G ówna zaleta tego dzie a to „uchwycenie ca okszta tu trudnych, niekiedy
wstrz saj cych dziejów polskiego martyrologium na Wschodzie”9.

Druga praca zwi zana z problematyka wschodni , która ukaza a si
drukiem dzi ki staraniom Instytutu, to Odrodzenie Ko cio a Katolickiego w
by ym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne (Lublin 1993). Powsta a ona z
inicjatywy nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Józefa Kowalczyka i mia a
uzasadni  reaktywowanie administracji Ko cio a katolickiego na Wschodzie.
Ksi ka jest efektem pracy kilkunastu osób z ró nych o rodków naukowych
Polski, które w poruszanej tu tematyce ju  wielokrotnie zaznaczy y sw  twórcz
obecno . Celem publikacji by o ustalenie liczby katolików na terenie by ego
ZSRR. Pytanie takie pojawia si  nie od dzisiaj, chocia  w ostatnich latach jest
coraz cz stsze. Katolicy na terenie ogromnego imperium sowieckiego znale li si

9  Por.: Diaspora polska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy bada , red. G. Babi ski, H.
Cha upczak, Kraków 2006, s. 365.
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wskutek ró nych okoliczno ci, przewa nie od nich zupe nie niezale nych.
Uwzgl dnieni zostali rzecz jasna, katolicy wszystkich narodowo ci, nie tylko
pochodzenia polskiego. Odpowied  na zasadnicze pytanie: ilu wiernych Ko cio a
katolickiego znajduje si  dzisiaj na terenie by ego ZSRR, musi znale  konkretn
odpowied  m.in. po to, by mo na im zapewni  pe n  opiek  duszpastersk .
Przes aniem ksi ki jest s u ba w niesieniu pomocy Polakom na Wschodzie.

Obie ostatnio omówione prace mia y charakter wprowadzaj cy do
ca o ci problematyki wschodniej, da y konkretny Sitz im Leben. St d przysz y po
nich w ramach bada  Instytutu Polonijnego zagadnienia bardziej szczegó owe,
dotycz ce obecno ci Polaków w poszczególnych krajach powsta ych po
rozpadzie ZSRR. W dniach 18-20 maja 1992 r. odby o si  na KUL nast pne
mi dzynarodowe sympozjum; by o one po wi cone Polakom na otwie. W ród
prelegentów znalaz y si  oczywi cie osoby zwi zane pochodzeniem z otw
oraz otysze. Sympozjum wnios o autentycznie wiele do niewyra nie rysuj cej
si  dot d wiedzy o Polakach na otwie, o ich kulturze, a tak e o ich yciu
duchowym i religijnym. Pok osiem sympozjum jest ksi ka Polacy na otwie
(Lublin 1993). Prezentowane w niej materia y s  jednolite tematycznie, ale uj te
w kilka kr gach zagadnie . Jeden z nich dotyczy zwi zków polsko- otewskich na
przestrzeni dziejów, inny - recepcji problematyki otewskiej w kulturze polskiej.
Zasadniczy trzon ksi ki po wi cony jest obecno ci Polaków na otwie, ich
zas ugom i wk adowi w ycie polskie w tym kraju, a przede wszystkim w ycie

otyszy, szczególnie po drugiej wojnie wiatowej. Praca ukazuje nie tylko to, jak
by o; najbardziej zajmuje si  tym, jak jest. Daje syntez  opart  na najnowszym
stanie bada  w tej dziedzinie. Prezentowany w niej materia  ukierunkowuje
dalsz  konkretn  pomoc na rzecz Polaków na otwie. Przedstawia pewne wzorce
strategii dzia a .

To samo mo na powiedzie  o publikacji pt. Polacy i Niemcy w Rosji.
Zagadnienia wybrane (Lublin 1993), w której zebrano referaty wyg oszone na
mi dzynarodowym sympozjum, jakie odby o si  na KUL w dniach 17 i 18 maja
1993 r. W s owie wst pnym na otwarcie sympozjum ówczesny rektor KUL ks.
Stanis aw Wielgus szuka  odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta lubelska uczelnia
organizuje tak intensywne badania nad Polakami na Wschodzie. „S dz  – mówi ,
e nasz Uniwersytet z wielu wzgl dów jest predestynowany, eby takie badania

prowadzi . Lublin jest od dawna miejscem spotkania dla dwóch, mo na
powiedzie  europejskich kultur: kultury wschodniej i zachodniej. Katolicki
Uniwersytet Lubelski jest kontynuacj  s awnej w swoim czasie Akademii
Duchownej, która funkcjonowa a przez kilkadziesi t lat w Petersburgu. Swoimi
korzeniami Katolicki Uniwersytet Lubelski si ga a  Uniwersytetu Wile skiego,
bowiem w roku 1832 carat, po zd awieniu powstania listopadowego, w którym
wielu profesorów i studentów Uniwersytetu Wile skiego bra o udzia , stworzy
w miejsce Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Wile skiego Akademi
Duchown  w Petersburgu, a jej kontynuacj  jest w a nie nasz Uniwersytet. Wi c
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racje historyczne te  za tym przemawiaj , aby my my w a nie ten problem
podj li.

Ale si gaj c do wspó czesno ci, chc  powiedzie , e nasz Uniwersytet
go ci w swych murach chyba najwi ksz  ilo  studentów pochodz cych w a nie
ze Wschodu. /…/. Chcemy wi c budowa  te mosty, które s  niezwykle wa ne
dla nas wszystkich – i dla Polaków, i dla Rosjan”.

Trzecie z kolei sympozjum, zorganizowane 15 i 16 maja 1995 r.,
dotyczy o Polaków w Mo dawii. Dotychczas w historiografii polskiej Mo dawii
w ogóle po wi cano niezbyt wiele miejsca, a o Polakach w tym kraju mo na by
powiedzie , e cz sto byli jakby przez Polsk  zapomniani. Nie cieszyli si  te
szczególnym zainteresowaniem badaczy zajmuj cych si  Poloni , którzy
po wi cali uwag  badawcz  cho by dziejom Polaków na Bukowinie. T  luk
wype ni o wspomniane sympozjum i praca zbiorowa Polacy w Mo dawii (Lublin
1995), utrwalaj ca w formie drukowanej jego przebieg i rezultaty. Podobnie jak
omówione wy ej, w odniesieniu do innych krajów, tak i ta dobrze osadza
problematyk  polsk  na tle dziejów, w tym wypadku Mo dawii i Polski. Jej punkt
ci ko ci spoczywa na obecnej sytuacji Polaków w tym kraju. Ówczesny
ambasador RP w Kiszyniowie, Wiktor Ross powiedzia , i  ksi ka prezentuje
„du y walor praktyczny dla przysz ej pracy naszej placówki i pozwoli okre li
kierunki naszej dzia alno ci wobec Polonii”.

Inne mi dzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Instytut odby o
si  12 i 13 maja 1997 r. na KUL. Jego tematem byli Polacy w Estonii na tle
dziejów esto skich. W sympozjum wzi o udzia  a  28 referentów z kraju i z
Estonii. Spotka o si  ono z ogromnym zainteresowaniem. W ka dym dniu obrad
uczestniczy o ok. sto osób. Pok osiem sympozjum jest praca pod red. E.
Walewandra, Polacy w Estonii (Lublin 1998).

„Polacy w Armenii na tle dziejów arme skich”, to temat sympozjum,
które Instytut zorganizowa  dwa lata pó niej, 17 i 18 maja 1999 r. Pok osiem
jego jest praca Polacy w Armenii pod red. ks. Edwarda Walewandra (Lublin
2000). Otwieraj c mi dzynarodowe spotkanie ni ej podpisany powiedzia  m.in.:
„Faktycznie, prawie nie znamy Polaków w Armenii, dlatego te  zorganizowano to
sympozjum. Chcemy ich pozna , dowiedzie  si , czym i jak yj , aby obudzi
zainteresowanie si  nimi. Za tym rozpoznaniem naukowym, które daje nasze
sympozjum, ma i  konkretna pomoc. Chcemy te  utrzyma  z nimi nieustann  wi .
Ich dzie  wczorajszy i dzisiejszy chcemy rozpatrzy  na tle dziejów Armenii. Kraj ten
przez swoje wyj tkowe martyrologium jest nam szczególnie bliski. Z pewno ci  i
przez to spotkanie nasze zwi zki z Armeni  staj  si  jeszcze bardziej ywe”.

Sympozjum „Polacy w Gruzji” odby o si  21 i 22 maja 2001 r. Ksi ka
pod takim samym tytu em ukaza a si  rok pó niej. We wprowadzeniu do niej ks.
E. Walewander podkre li  m.in.: „Chcia oby si  przy tej okazji /…/ przywo a
pok osia ju  odbytych sympozjów po wi conych Polakom poza granicami kraju.
Jest to wszak nasz dorobek, w którym walny udzia  maj  ludzie stamt d,
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niekiedy po raz pierwszy do wiadczaj cy ojczystej ziemi ich przodków, bo
rzadziej ich samych. Niech to jednak nie wygl da na autoreklam . Nie jest ona
zreszt  potrzebna, bowiem owoców trudów w asnych i cudzych nie chowamy
pod kloszem. Ka de takie spotkanie jak dzisiejsze ma swój ksi kowy lad.
Mo e kto  powiedzie , i  zbyt obfita to dokumentacja, bo mo e si  te  zdarzy ,
e po ród opracowa  profesjonalnych, na wysokim poziomie, pojawi si  owoc

czyjej  pasji, tej dobrej, jak e po danej amatorszczyzny. I jedno z drugim jako
si  tam k óci, ale dla sprawy zbawienna to k ótnia, bowiem te przyczynki bez
retuszu erudycyjnego i metodologicznego to niekiedy pere ki wzbogacaj ce
nasz  wiedz  o spo eczno ciach polonijnych i polskich. S  cz sto materia em
najbardziej autentycznym, pochodz cym bezpo rednio ze ród a.

Wracaj c do dnia dzisiejszego, do chwili obecnej, chcia bym uwypukli
specyfik  podj tego tematu. Gruzja to problematyka do  odleg a od naszych
spraw bie cych. Niegdy  silna Polonia, z o ona z zes a ców, materia u
ludzkiego – je li tak wolno powiedzie  – najwy szej kwalifikacji. To byli ludzie,
którzy wro li w tamtejsze spo ecze stwo si  swych dzia a . Znale li drug
ojczyzn , ale nie znaczy to, by zapomnieli o pierwszej. Dlatego ich potomkowie
mog  si  tu czu  jak u siebie w domu. I mog  wiele nam powiedzie , czego nie
wyczytamy w dzie ach naukowych ani tym bardziej w historii obcej zarówno
Gruzinom, jak i nam, Polakom, wszak los pod niejednym wzgl dem nas
po czy ” (s. 17-18).

Sympozjum na temat Polaków w Azerbejd anie odby o si  6 maja 2002
r. Ksi ka zawieraj ca wyg oszone na nim referaty ukaza a si  w Lublinie w
2003 r. Otwieraj c sympozjum ni ej podpisany powiedzia  m.in.: „Azerbejd an.
Nie jest to poj cie obce przeci tnemu Polakowi. Ale wiemy o nim niewiele.
Kojarzy si  z naft , mo e z kawiorem lub w ogóle – z dobr  ryb . Geograficznie
jest to kraina od nas nie tak bardzo odleg a. Nie przechwalamy si  jednak cho by
dostateczn  wiedz  na temat tego kraju. Dlatego celuj c w szczególny sposób w
tamtejszych Polaków, z to samo ci czy ju  tylko z pochodzenia, ch tnie
nadstawiamy ucha na inne wie ci. Chcemy pozna  jeszcze jeden wycinek kultury
ludzkiej, jeszcze jedno pasmo historii, które mo e z bardzo daleka, ale jednak
ociera si  o nasze dzieje.

Sympozjum to zawsze korzystanie z wysi ku wielu osób. Oczywi cie
najwi cej ponosz  go ci nasi Go cie z dalekich stron. Jeste my ich ciekawi i nie
kryjemy tego, dlatego te  dzi ki stokrotne, e zechcieli dzi  tu by  z nami!”

Nast pne sympozjum (22 i 23 wrze nia 2003 r.) dotyczy o Polaków na
Krymie. Jego pok osiem jest praca zbiorowa Polacy na Krymie (Lublin 2004).
Ostatnie mi dzynarodowe spotkania, zorganizowane przez Instytut to:
sympozjum „Polacy na Ukrainie Centralnej i Wschodniej” (19 wrze nia 2005 r.)
i „Ksi a polscy na Wschodzie” (21 i 22 pa dziernika 2005 r.).

Polonijne sympozja KUL s  w jakim  sensie spe nieniem postulatu, jaki
w po owie XIX w. sformu owa  Joachim Lelewel: „Aby Poloni  pozna  w ca ej
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jej rozci g o ci, nie we w asnym jedynie jej obr bie, ale po obcych te  krajach,
po ca ej kuli ziemskiej szuka  wypada, nie zaniedbuj c wspomnie , zas ug jakie
gdzie w jakim kraju po o yli”10. Sympozja organizowane przez Instytut
Polonijny KUL zdoby y sobie pewn  mark , i to nie tylko w kraju, ale i za
granic .

Ciekawym osi gni ciem jest rozprawa Adama Koseskiego pt. Procesy
migracji i spo eczno ci polonijne. Problematyka metodologiczno-
historiograficzna (Lublin-Pu tusk 2003), do której si gn  powinien ka dy, kto
zajmuje si  Polakami na Wschodzie. Dzie o to powsta o z inspiracji Instytutu
Polonijnego KUL.

Warto w tym miejscu wspomnie  ksi k  ks. E. Walewandra,
Problematyka wychowawcza w rodowiskach emigracyjnych (wyd. 2, Lublin
2000), obejmuj c  problematyk  pedagogiczn  dotycz c  wychowania w
rodzinach polonijnych zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

Z innych prac po wi conych Polakom na Wschodzie trzeba tu wymieni
ksi k : Katolicy na Wschód od Bugu. Fakty i nadzieje,  autorstwa  ks.  E.
Walewandra (Nak o n. Noteci  1998) i Ma gorzaty Stopikowskiej, Rodzina
polska na zes aniu w ZSRR. Studium pedagogiczne (Warszawa 2000). O tej
ostatniej pozycji mo na powiedzie , e w licznych ju  dzisiaj wspomnieniach i
relacjach osób, które prze y y zes anie w g b ZSRR, mo na doczyta  si
ró nych tre ci. Pisano tak e na temat rodziny, cho  niekiedy trudno uchwyci  to
jako ca o . Najcz ciej na zes aniu by a matka z dzie mi. Cz sto tak okaleczona
rodzina ulega a dalszym podzia om przez oddalenie od miejsca pracy, jakie
wyznaczy  sowiecki urz dnik. Zatem wyselekcjonowanie momentów, o których
pisze M. Stopikowska, wymaga o mudnej analizy tekstów ród owych,
zachowania spójno ci mi dzy przekazem j  interesuj cym a rodowiskiem
bytowania, codzienno ci  tamtych ludzi. Ksi ka ta jest niew tpliwie du ym
osi gni ciem naukowym w badaniach polskiej rodziny na zes aniu. Praca
Roberta Stopikowskiego pt. Ko ció  katolicki w cesarstwie rosyjskim w wietle
polskiej prasy katolickiej drugiej po owy XIX wieku (Warszawa 2001) to z kolei
przyk ad, jak z olbrzymiego materia u ród owego mo na wydoby  i
uporz dkowa  to, co najistotniejsze dla tematu. Ksi k  R. Stopikowskiego
musz  dzi  pozna  wszyscy, którzy chc  zabiera  g os na temat Ko cio a w
Rosji. Ukazane s  w niej zarówno korzenie dzia alno ci ko cielnej, jak i jej
trudne owocowanie. Analizuj c przesz o , autor podaje w a ciwy klucz do
zrozumienia tera niejszo ci.

Min o ju  prawie dwadzie cia lat od momentu, kiedy Polska wesz a na
drog  zmian ustrojowych i niemal tyle od powstania niepodleg ej Ukrainy.
Jednak e niewiele si  zmieni o w wiadomo ci po obydwu stronach polsko-
ukrai skiej granicy. Przede wszystkim odczuwa si  braki w dziedzinie

10  J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej, t. 1, Pozna  1858, s. 586.
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wzajemnej wiedzy o sobie. Co gorsza jednak, przeci tny Polak zapytany o
potencja  polski na Ukrainie, nie potrafi by prawdopodobnie na ten temat
powiedzie  co  konkretnego. Utar o si  przekonanie, i  Polacy odeszli stamt d
po 1945 r. na zachód, czyli do Polski. Nieca a to jednak prawda o spo eczno ci
polskiej dzisiejszej Zachodniej Ukrainy. Wielu pozosta o. Spo ród urodzonych w
drugim pó wieczu ubieg ego stulecia niema a liczba wytrwa a w tradycji polskiej
i katolickiej. Dzi  mog  to ujawni  i skutkiem tego natychmiast jawi si  potrzeba
szukania wzajemnych wi zi. Polacy na Ukrainie dysponuj  dzi  kilkuset
stowarzyszeniami ró nego typu i charakteru, oczywi cie przede wszystkim
dzia aj cymi na polu kultury. Organizacje te w niema ym stopniu przyczyniaj
si  do zadzierzgiwania wi zi polsko-ukrai skich, zagrzebywania trudnej
przesz o ci, szukania wspólnych korzeni w historii i losie narodowym. S  one
tak e – a w a ciwie stan  si  z chwil , kiedy dotr  do wiadomo ci zarówno
polskiej, jak i ukrai skiej – punktami wyj cia wielu cennych inicjatyw. To
wszystko pojawia si  na marginesie cennej publikacji W odzimierza Osadczego,
Polacy na Ukrainie dzisiaj. Informator, cz. I: Federacja Organizacji Polskich na
Ukrainie (Warszawa 2000).

Instytut Polonijny KUL podj  szerok  dzia alno  edytorsk  w zakresie
wydawania róde  dotycz cych Polaków na Wschodzie. Jednym z celów tego
przedsi wzi cia jest ukazanie dziejów m cze stwa, przemocy i strachu, a tak e
przetrwania biologicznego i duchowego tych wszystkich, którzy – oboj tnie z
jakich powodów, bez wzgl du na wymiar czasowy - znale li si  na Wschodzie.
We wst pie do pierwszego tomu trzytomowej serii Polacy w Rosji mówi  o sobie
(Lublin1993-1995) czytamy: „Chcemy prowokowa  odgrzebywanie z pami ci
tego, co by  mo e uczestnikom tamtych ci kich lat wydaje si  banalne,
niewa ne dla wielkiej historii, a niekiedy wprost trudne do opowiedzenia.
Zach camy gor co, by jednak zdoby  si  na opowiedzenie tego, co przechowa a
pami , mo e ukradkiem poczynione zapiski, co w jakikolwiek sposób ocala o.
Wa ne jest wszystko: dane geograficzne, trasy wywózek i osiedle , przebyte
wi zienia, agry, nazwiska, charakterystyki postaci; spojrzenie na cz owieka
nawet przez subiektywny wymiar swej pami ci i swych prze y . Chodzi tu o
wspomnienia nieograniczone czasowo, a wi c od carskiej Rosji, poprzez okres
mi dzywojenny, wojenny i powojenny. Ufamy, e – jak ka da tego rodzaju
animacja wspomnie  – przyniesie i ta obfity owoc, pozwoli wszechstronnie
odtworzy  dzie  powszedni tych szczególnie bolesnych zdarze , a tak e to
wszystko, co pomog o przetrwa . Szczególnie wa ne s  dla nas prze ycia religijne.
W tym przypadku nawet drobny szczegó , oddaj cy uwarunkowania i
funkcjonowanie tej sfery ludzkiego ycia, jest dla nas bezcenny”.

W edycji wspomnieniowej ukaza a si  te  praca Polacy w Mo dowie
mówi  o sobie (wybór i wst p E. Walewander, Lublin 1995). S usznie we
wprowadzeniu powiedziano, i  codzienno  polska w Mo dawii jest ma o
widoczna cho by w dziejach dyplomacji czy czynu zbrojnego. O niektórych
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aspektach tu aczki polskiej mog  wi c opowiedzie  tylko ci, którzy j  prze yli.
Ich opowie  jest tak e pomnikiem utrwalaj cym pami  o tych, co ju  odeszli:
„Ludziom maj cym polskie korzenie, Polakom mieszkaj cym w Mo dowie,
mniejszo ci narodowej polskiej w tym kraju, chcemy da  przez niniejsz
publikacj  troch  rodzinnego przekazu, narodowej tradycji, która jest warto ci
niezast pion . Ten przekaz niesie ca y ogrom mocy kontaktu emocjonalnego i
intelektualnego z ojczyzn . Wierzymy, e przez ksi k Polacy w Mo dowie
mówi  o sobie ich osobiste dzieje staj  si  w jaki  wyra niejszy sposób cz stk
narodowego procesu dziejowego”.

Sympozjum „Polacy w Estonii na tle dziejów esto skich” wzmocni a
publikacja ród owa Polacy w Estonii mówi  o sobie (Lublin 1997), która m.in.
zawiera ciekawe wspomnienia ojca kapucyna Tadeusza Krausa o trudnych
dziejów Ko cio a w tym kraju. Inne teksty zawarte w tym tomie to dokumenty
utrwalaj ce dzie  powszedni setek tysi cy osób, przebywaj cych w wi zieniach i
agrach sowieckich. Jak wszystkie tego typu dokumenty, tak i te poszerzaj

wiedz  na temat metod dzia ania sowieckiego aparatu ucisku; ods aniaj  tak e
tajemnice ludzkich reakcji i zachowa .

Spo ród wydawnictw ród owych Instytutu wyró nia si  praca ks.
Stanis awa Bizunia, Historia krzy em znaczona. Wspomnienia z ycia Ko cio a
katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939-1945 przygotowana do druku przez ks. J.
Wo cza skiego (Lublin 1993). Szybko rozesz y si  ju  dwa wydania tej ksi ki.
Z du ym zainteresowaniem czytelników spotka  si  równie  Jadwigi Ihnatowicz-
Suszy skiej dziennik z zes ania do Kazachstanu, Z korzeniami  wyrwiemy was z
ziemi (wst p i przypisy E. Walewander, Lublin 1996, wydanie angielskie We will
uproot you, Lublin 2005).

Z innych publikacji ród owych trzeba wymieni  ksi k  Stanis awa
Butnickiego Wspomnienia Polaka z otwy, opracowanie, wprowadzenie,
przypisy, indeksy J. Plewko (Lublin 1999) i bardzo dobrze przyj te staranne
wydanie róde  dokonane przez ks. Roberta Guza Polacy na Wschodzie mówi  o
sobie (Lublin 2000). We wspó pracy z Pa stwow  Wy sz  Szko  Zawodow  w
Lesznie Instytut wyda  tom, Polacy w Rumunii mówi  o sobie, wybór,
opracowanie tekstu, przypisy i wst p Anna Mamulska (Lublin-Leszno 2000).
Instytut wyda  te  przygotowan  przez ks. E. Walewandra publikacj  ród ow
pt. Losy pedagogów polskich na Wschodzie (Warszawa 2002).

Przedstawiony tu zarys dotychczasowej dzia alno ci Instytutu
Polonijnego KUL w dziedzinie bada  nad Polakami na Wschodzie wskazuje
jasno, i  przebiegaj  one równolegle w dwóch kierunkach. Cz  prac
zbiorowych publikowanych w Instytucie to monografie, cz sto podsumowuj ce
szersze badania, prowadzone przez ró nych autorów, albo inspirowane przez nas.
Poprzez te swoiste zamówienia, kierowane do kompetentnych autorów z ró nych
rodowisk krajowych i zagranicznych, uzyskujemy warto ciowe przyczynki
ród owe, które mog  pos u y  do opracowania syntez. Drugi kierunek bada  to
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animowanie ró nego rodzaju wspomnie , relacji ewentualnie gromadzenie
materia ów opracowanych spontanicznie z autopsji lub ze s yszenia. Obecnie
posiadamy ju  kilka tomów takich materia ów. Trzeba zda  sobie spraw  z tego,
i  ju  szybko ko czy si  mo liwo  bezpo redniego kontaktu z osobami, które
mog  przekaza  swoje w asne prze ycia. Okazuje si  jednak, e do  szerokim –
cho  nie atwym polem dzia ania – mo e si  okaza  gromadzenie spu cizny
pisarskiej, tu i ówdzie przechowywanej. Jest to ca kowicie realne, na co wskazuj
ju  pewne publikowane u nas prace.

Z naszych dotychczasowych do wiadcze , nabytych przy okazji bada
nad Polakami na Wschodzie, wynika przede wszystkim, e istnieje konieczno
prze amania niech ci i obaw do udost pniania publicznego relacji z minionego
okresu i zwi zanych z nim prze y . Mo na przypuszcza , e tylko cz  osób
posiadaj cych tego rodzaju materia y decyduje si  na ich publikacj . Dobrze
wi c by oby, eby pozosta e mo na by o cho  zabezpieczy  przed zniszczeniem.
W obu przypadkach – zarówno gdy chodzi o bezpo rednie zbieranie i
publikowanie róde , jak i o ich zabezpieczanie – niezb dna jest sta a penetracja
rodowisk polonijnych, nie zawsze wy cznie na Wschodzie, bowiem zdarza si ,
e materia y przechowuj  osoby yj ce obecnie w krajach zachodnich.

Dokonanie tego to nie tylko kwestia odpowiedniej metody, cho  odgrywa tu ona
du  rol , ale przede wszystkim rodków, których chroniczny brak nie jest
przecie  tajemnic .

Reasumuj c te uwagi, oparte na uwidocznionych wcze nie efektach
naszej dzia alno ci, pragn  podkre li  ogromn  wag  publikowanych
dokumentów i wspomnie . W a ciwie dopiero one w pe ni ukazuj  realia w
pracach historycznych, dot d nie tyle stwierdzane, ile suponowane11. Poza tym
nasza dzia alno  wydawnicza wi e si  z innymi analogicznymi osi gni ciami,
eby wskaza  cho by ksi k  ks. Józefa Anczarskiego, Kronikarskie zapisy z lat

cierpie  i grozy w Ma opolsce Wschodniej 1939-1946 (opracowanie, wst p,
przypisy, indeksy oraz wybór fotografii Kazimierz Za uski, Kraków 1996).
Mo emy wi c z zadowoleniem stwierdzi , e podejmuj c obecnie inicjatywy
badawcze i animatorskie, nie idziemy z pustymi r kami, ale mo emy odwo a  si
do osi gni , które po prostu wymagaj  kontynuacji.

Prace dyplomowe na temat Polonii i Polaków powsta e na ró nych
wydzia ach KUL

Zosta o ju  podkre lone, e Katolicki Uniwersytet Lubelski utrzymuje
ywy kontakt ze rodowiskami polonijnymi i polskimi w wiecie od pocz tku

11  Por. E. Walewander, Charyzmatyczny pasterz Polonii. Laudacja na cze  Ksi dza Biskupa Dra
Ryszarda Karpi skiego z okazji wr czenia Mu w dniu 26 kwietnia 2010 r. Krzy a Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski, „Memoranda. Wiadomo ci Archidiecezji Lubelskiej”, 2010, nr 2, s.
171-175.
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swego istnienia. Staje si  to dla profesorów i studentów okazj  do g bszego
zainteresowania ró nymi aspektami ycia Polaków zagranic . Efektem tego s
prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, powsta e w okresie kilkudziesi ciu
lat istnienia Uniwersytetu. Podstaw  do niniejszego omówieniu dorobku KUL w
tej dziedzinie jest wspomniany wy ej katalog pt. Polacy i Polonia w wiecie
autorstwa ks. dra Ireneusza Korzeniowskiego, opracowany na podstawie
zasobów Archiwum Uniwersyteckiego KUL. Zawiera prawie czterysta tytu ów
prac z dziedziny teologii, nauk humanistycznych i spo ecznych, prawa
kanonicznego i wieckiego oraz filozofii. Najliczniejsze s  prace z historii
Ko cio a, historii najnowszej, socjologii, literaturoznawstwa oraz
j zykoznawstwa.

W pracach dyplomowych omawiane s  ró ne zagadnienia dotycz ce
Polaków i Polonii w wiecie, m.in. takie jak: duszpasterstwo Polaków w ró nych
krajach prowadzone przez kap anów diecezjalnych i osoby konsekrowane, oraz
ycie religijne; martyrologia Polaków zarówno w czasach carskich, jak i

sowieckich oraz w niemieckich obozach koncentracyjnych; walka o zachowanie
polsko ci w okresie zaborów, podczas okupacji Kresów Wschodnich II
Rzeczypospolitej; szkolnictwo polskie poza krajem; prasa oraz pozosta e rodki
spo ecznego przekazu my li na obczy nie; ycie organizacyjne Polaków w
wiecie; biografie wybitnych polskich dzia aczy narodowych, politycznych,

religijnych; dzia alno  rz du polskiego na uchod stwie.
W katalogu I. Korzeniowskiego podane s  spisy tre ci poszczególnych

prac. Pe ni  one funkcj  komentarza i regestru. Gwarantuj  czytelnikowi dost p
do informacji, jakie zagadnienia podj li poszczególni autorzy w danej pracy.
U atwia to znacznie rozpoznanie tre ci, nie zawsze sugerowanych przez tytu
rozprawy. Katalog Polacy i Polonia w wiecie opatrzony zosta  indeksami:
osobowym, geograficznym oraz nazw w asnych, co usprawnia szybkie dotarcie
do poszukiwanych informacji. W ród promotorów prac dominuj  nazwiska
takich uczonych, jak: ks. Zygmunt Zieli ski, Jan Zió ek, Czes aw Bloch, ks.
Marek Zahajkiewicz, Roman Dzwonkowski SAC, Ryszard Bender, Krzysztof
Dybciak, Leon Dyczewski OFM, Tomasz Strzembosz. W indeksie
geograficznym natomiast najwi cej odniesie  maj : ZSRR, Ukraina, Litwa,
Niemcy, Francja i Kanada.

Katalog prac dyplomowych zosta  doprowadzony do 2000 r. W ostatnich
latach prac dyplomowych na temat Polonii i Polaków w wiecie powstaje na
KUL coraz wi cej. Katalog powinien zatem by  kontynuowany. Opracowania
wymaga przede wszystkim bibliografia dotycz ca bada  prowadzonych przez
pracowników KUL w tym zakresie.



Cz  IV.

OPINIE I RECENZJE





Jerzy Robert Nowak, Pot piany za patriotyzm
(Sylwetka Jana Kobyla skiego),

Wydawca: USOPA  i Fundacja Jana Kobyla skiego,
Warszawa 2009, ss. 479.

Zarówno autor, jak i bohater jego najnowszej ksi ki nale  do
kontrowersyjnych postaci polskiego ycia politycznego ostatnich lat. Wokó  obu
naros o wiele mitów, które nie zawsze odpowiada y prawdzie. Kreowane, a
nast pnie powtarzane przez rodzime i zagraniczne media utrudniaj , lub wr cz
uniemo liwiaj  uzyskanie rzeczywistego obrazu w pierwszym przypadku
historyka i w drugim przypadku dzia acza polonijnego. Dzie o zatytu owane
Pot piony za patriotyzm, jest prób  polemiki Jerzego Roberta Nowaka z
prasowym dyskursem, toczonym g ównie na amach „Gazety Wyborczej”, wobec
Jana Kobyla skiego. Mimowolnie jednak ksi ka jest równie  prób  obrony
samego autora.

Obecnie prof. Jerzy Robert Nowak kojarzy si  g ównie z audycjami
Radia Maryja oraz jego artyku ami drukowanymi na amach „Naszego
Dziennika”. Przed 1989 r. znany by  przede wszystkim ze swoich publikacji na
temat historii oraz literatury W gier i Hiszpanii. W 1966 r. rozpocz  wspó prac
z Polskim Instytutem Spraw Mi dzynarodowych (PISM), gdzie zajmowa  si
t umaczeniem publikacji z j zyka w gierskiego i hiszpa skiego. Tam te , w
1972 r. obroni  prac  doktorsk , a tak e pomy lnie przeprowadzi  przewód
habilitacyjny w 1989 r. Obie dysertacje po wi ci  dziejom W gier. Znajomo
kraju nad Balatonem zaowocowa a obj ciem przez Nowaka stanowiska drugiego
sekretarza w Ambasadzie PRL w Budapeszcie. Po zaledwie dwóch latach –
w 1974 r. – powróci  do kraju w wyniku – jak sam twierdzi  – odmowy
wst pienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do 1992 r. Jerzy Robert
Nowak kontynuowa  prac  w PISM, sk d przeniós  si  do Akademii im. Jana
D ugosza w Cz stochowie, a nast pnie do Wy szej Szko y Kultury Spo ecznej
i Medialnej w Toruniu.

Jeszcze jako student Jerzy Robert Nowak rozpocz  swoj  przygod  z
dziennikarstwem. Pocz tkowo wspó pracowa  z pismem studentów Akademii
Medycznej w Warszawie pt. „Medyk”. Od 1965 r. stale wspó pracowa
z tygodnikiem „Polityka”, w którym publikowa  teksty na temat historii Polski,
ruchu robotniczego oraz zagadnie  polityczno-ideowych. W okresie tzw.
karnawa u „Solidarno ci” drukowa  pod pseudonimem w „Tygodniku
Solidarno ”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, Nowak powróci  do pracy w
„Polityce”. Mia  tak e wspó pracowa  z nale cym do Stronnictwa
Demokratycznego „Tygodnikiem Demokratycznym” oraz uwa anym za organ
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ideowy lewicy „Zdaniem”. W 1989 r. przeszed  do katolickiego dwutygodnika
pt. „ ad”, z którym wytrwa  a  do rozwi zania pisma w 1995 r. Obecnie artyku y
Jerzego Roberta Nowaka mo na przeczyta  w „Naszym Dzienniku”. Jest tak e
cz stym go ciem Radia Maryja i telewizji „Trwam”. W swojej publicystyce
podejmuje bie ce tematy polityczne. Krytykuje rodowisko „Gazety
Wyborczej” oraz tzw. lewicy laickiej. Przez dziennikarzy i polityków oskar any
jest o wspieranie nastrojów nacjonalistycznych i antysemickich.

Równie barwn , co kontrowersyjn  postaci  jest Jan Kobyla ski. Ten
dzia acz polonijny, twórca i prezes Unii Stowarzysze  Organizacji Polonijnych
Ameryki aci skiej (USOPA ) od wielu lat kreowany jest na enfant terrible
ruchu polonijnego. W artyku ach drukowanych g ównie na amach „Gazety
Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” oraz „Newsweeka” oskar ano Kobyla skiego
o wybielanie w asnej biografii, zw aszcza jego losów wojennych. Zdaniem
dziennikarzy nieprawd  by y zapewnienia Kobyla skiego o pobycie w obozach
koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen, Dachau, Gro -Rosen i Auschwitz-
Birkenau. Wed ug Miko aja Lizuta z „Gazety Wyborczej” Kobyla ski mia
pos ugiwa  si  skradzionymi danymi innej osoby, która faktycznie by a
wi niem hitlerowskich obozów zag ady. Jeszcze dalej w swoich oskar eniach
posun  si  Jerzy Morawski z „Rzeczpospolitej”. Oskar y  on Kobyla skiego
o wspó prac  z hitlerowcami w czasie drugiej wojny wiatowej oraz
o szmalcownictwo, którego rezultatem mia o by  m.in. wydanie Gestapo
ydowskiej rodziny Szenkerów.

Oskar enia o kolaboracj  oraz antysemityzm doprowadzi y do
zwolnienia Kobyla skiego z funkcji konsula polskiego w Paragwaju
i honorowego konsula w Urugwaju. Rozpocz  si  – niezako czony do tej pory –
okres wzajemnych ataków pomi dzy w adzami polskimi a organizacjami
polonijnymi kontrolowanymi przez Jana Kobyla skiego. Konflikt ten dodatkowo
zaogni  si  w ostatnich latach, po obj ciu rz dów przez Platform  Obywatelsk .
Spory uleg y pewnemu wyciszeniu podczas dwuletnich rz dów Prawa
i Sprawiedliwo ci, jednak i wówczas relacje Kobyla skiego z polskimi w adzami
dalekie by y od poprawnych.

We wst pie do swojego obszernego dzie a Jerzy Robert Nowak pisze:
„Prezentowana tu ksi ka, b d c prób  syntetycznego uj cia dokona  s ynnego
przywódcy polonijnego z Ameryki Po udniowej, jest zarazem, co zrozumiale,
dzie em ukazuj cym wielostronne dzia ania Polonii ameryka skiej. Jest
arliwym protestem przeciwko niedocenianiu tej Polonii i jej marginalizowaniu,

podobnie jak Polonii z innych kontynentów. Stara em si  zwróci  szczególn
uwag  na przest pcze wr cz zaniechania MSZ i kolejnych polskich rz dów
w wykorzystaniu tak wielkiego gospodarczego i intelektualnego potencja u ludzi
Polonii w czasie tak trudnych transformacji Polski po 1989 r.”

Faktycznie trudno pozby  si  wra enia, e biografia Kobyla skiego jest
tylko pretekstem do przeprowadzenia krytyki polskich w adz po 1989 r. i ich
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stosunku do Polonii. Doskonale wida  to w nazewnictwie poszczególnych
podrozdzia ów, w ród których mo na znale  m.in. „Wspó czesny Nikodem
Dyzma – Ryszard Schnepf”, „Ambasador ca kowicie oboj tny na losy Polonii”
czy „ Notoryczny k amca (Jaros aw Guga a)”. Z drugiej strony tytu y rozdzia ów
po wi conych dzia alno ci Jana Kobyla skiego i jego instytucji maj
jednoznacznie pozytywny wyd wi k.

Racj  ma Jerzy Robert Nowak, kiedy pisze, e kolejne polskie rz dy nie
wykorzysta y potencja u Polonii. Wszak dzia aczy tzw. Drugiej Wielkiej
Emigracji, którzy po 1989 r. pe nili wysokie funkcje w strukturach pa stwowych
Trzeciej RP mo na policzy  na palcach jednej r ki. Myli si  jednak, co do
przyczyn. „Ci gle brak te  – stwierdza Nowak – docenienia autentycznego
dorobku ró nych forum kulturalnych i organizacji spo ecznych emigracji
polskiej”. W braku otwarcia na polonijnych dzia aczy Nowak widzi wiadom
polityk  w adz w Warszawie. Jego zdaniem taka postawa spowodowana jest
s abo ci  krajowych elit, które powsta y w wyniku kompromisu strony
solidarno ciowej i partyjno-rz dowej przy Okr g ym Stole. Po 1989 r. nie mog y
one zaakceptowa  bezkompromisowego stosunku Polonii do komunizmu i jego
spadkobierców. Nowak powtarza za Bohdanem Cywi skim, który stwierdzi , i
„obecno  tamtej my li [emigracyjnej – przyp. aut.] by aby krepuj ca, bo
podnosz ca poprzeczk . /…/ Dla postkomunistów obecno  tamtych elit by aby
najbardziej niebezpieczna, s  to bowiem ludzie o wyra nie antykomunistycznej
formacji ideowej, ludzie naturalnie odlegli od wszelkiego podejrzanego
kompromisu”.

Tymczasem wydaje si , e ma a aktywno  Polonii w kraju po 1989 r.
by a rezultatem b dów po obydwu stronach. Elity Drugiej Wielkiej Emigracji
czu y si  pomini te w demokratycznych przemianach, rozpocz tych obradami
Okr g ego Sto u. Powoli w adza przechodzi a do strony solidarno ciowej, która
jednak e z nieufno ci  podchodzi a do przedstawicieli Polonii. Kierunek
wyznaczy  gabinet Tadeusza Mazowieckiego, traktuj cy oficjalne instytucje
polonijne z yczliwo ci , lecz z dystansem. W kraju obawiano si  bowiem, i
w adze RP na uchod stwie zechc  partycypowa  w rz dzeniu krajem nie
posiadaj c ku temu mandatu spo ecznego. Rozmija y si  ponadto wyobra enia
obu stron, co do kierunku, w którym Polska mia a si  rozwija . Te i inne
przyczyny uniemo liwi y zjednoczenie demokratycznych elit krajowych
z elitami emigracyjnymi i wprowadzi y nieufno  w bilateralne stosunki.

Nie mo na odmówi  Nowakowi zr czno ci w przedstawianiu swoich
opinii, które podpiera materia em ród owym. Wszystkie jego ksi ki – cho
kontrowersyjne i dezawuowane przez rodowisko naukowe – opieraj  si  na
pieczo owicie gromadzonym materiale badawczym w formie cytatów, liczb
i innych danych. Problem jednak tkwi w tym, jak Nowak je wykorzystuje.
Trudno oprze  si  wra eniu, e wykorzystuje on tylko te ród a, które
potwierdzaj  jego tez . Pozosta e przemilcza lub umniejsza ich znaczeniu.
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Dlatego tak e w omawianej ksi ce istnieje czytelny podzia  na „dobrych”, tj.
Jana Kobyla skiego i jego sympatyków oraz „z ych”, czyli Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i kolejne polskie rz dy.

Na pytanie czy warto przeczyta  najnowsz  ksi k  Jerzego Roberta
Nowaka, nale y odpowiedzie  „tak”. Autor jest do wiadczonym publicyst
i historykiem, co daje si  zauwa y  prawie na ka dej stronie. Poszczególne
rozdzia y napisane s  przyjaznym j zykiem, jasno przedstawiaj c tezy autora.
Pomimo kontrowersyjnego wyd wi ku, Pot piony za patriotyzm to bardzo
zr cznie i rzetelnie napisana ksi ka, w dodatku pi knie wydana. Nie nale y
jednak jej traktowa  jako pozycji naukowej. Jest to raczej g os w dyskusji,
kontynuacja debaty rozpocz tej w prasie na temat Polonii i jej dzia aczy.

Bez w tpienia Jan Kobyla ski jest postaci , która zas uguje na
historyczn  biografi . Pot piony za patriotyzm jest za  hagiografi , ciekaw , lecz
nie przedstawiaj c  go w ca ej jego skomplikowanej naturze. Trudno go uzna  za
posta  jednoznacznie pozytywn , jak chce tego Nowak, czy jednoznacznie
negatywn , jak przekonywa y „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”.

Krzysztof Wasilewski



LIII „Rocznik” Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie,
rok 2009/2010, Londyn 2011, ss. 394,

ISBN 187002771

Polskie pa stwo na obczy nie, utworzone przez emigracj  wojenn
i powojenn , funkcjonuj ce a  do zmiany ustroju w Polsce zainicjowanego
w latach 1989/1990, charakteryzowa o si  kompletno ci  struktur. Wyró ni
w nich mo na instytucje w adzy politycznej, stowarzyszenia spo eczne,
kombatanckie, religijne, o wiatowe, a tak e naukowe. W ród tych ostatnich,
nieograniczaj cych dzia alno ci do jednego pa stwa osiedlenia Polonii, jak np.
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wa n  rol  pe ni stowarzyszenie
skupiaj ce polskich naukowców pozosta ych na emigracji niezale nie od kraju
zamieszkania. Jest nim Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie (PTNO)
z siedzib  w Londynie, dzia aj ce nieprzerwanie od 7 grudnia 1947 r. do
wspó czesno ci. Za o yli go wybitni naukowych, profesorowie i docenci
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiello skiego, oraz przedwojenni
cz onkowie Polskiej Akademii Umiej tno ci w Krakowie, Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Statut
PTNO okre la  jego nast puj ce cele:

reprezentowanie i rozwój niezale nej nauki polskiej poza krajem,
koordynowanie polskiej dzia alno ci naukowej na obczy nie,
prowadzenie ewidencji polskich emigracyjnych i polonijnych
stowarzysze  naukowych i polskich naukowców a tak e ich dorobku
naukowego1.

Pierwszym prezesem PTNO wybrano prof. Tadeusza Brzeskiego, by ego
rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszych powojennych latach
pozostawa o na obczy nie oko o stu wybitnych polskich naukowców,
specjalizuj cych si  w naukach humanistycznych, przyrodniczych, technicznych.
Liczba cz onków PTNO systematycznie si  powi ksza a, aktywno  tej instytucji
przejawia a si  organizowaniem naukowych spotka  z referatami i dyskusj .
Pocz wszy od roku 1950/1951 zacz to referaty publikowa  w „Rocznikach”,
które ukazuj  si  do czasów obecnych. Wa nym osi gni ciem w dzia alno ci
PTNO by o zorganizowanie w 1970 r. Kongresu Wspó czesnej Nauki i Kultury
Polskiej na Obczy nie oraz dwóch Kongresów Kultury Polskiej na Obczy nie
w latach 1985 i 1995.

Przed 1989 r. zarz d PTNO odradza  swoim cz onkom wspó prac
z oficjalnymi instytucjami naukowymi w Polsce, jako sprzeczn  z jego celem
i statutem. Pocz wszy od tego  roku nast pi zmiana polegaj ca na

1  Szerzej patrz: T. Radzik, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, w: Mobilizacja
uchod stwa do walki politycznej 1945-1990. Praca zbiorowa, redaktor Leonidas Kaliszewicz,
Londyn 1995, s. 540-551; E. Szczepanik, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczy nie, w: „Res
Historica” z. 1, 1997, s. 11-16.
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systematycznej wymianie wzajemnych kontaktów i wspó pracy, do czego
w wielkiej mierze przyczynili si  kolejni prezesi PTNO w osobach profesorów
Edwarda Szczepanika i Stanis awa Portalskiego.

Jubileuszowy pi dziesi ty numer „Rocznika” PTNO za rok 2006/2007,
pod redakcj  Krzysztofa Rowi skiego, wydany zosta  we wrze niu 2008 r.
W okoliczno ciowym li cie do Redakcji ks. pra at dr Roman Nir dyrektor
Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake, m.in. napisa : „Jubileuszowy
50. »Rocznik« Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie jest wielkim
wydarzeniem naukowym dla wolnej i rzetelnej nauki polskiej. W mrokach
stalinizmu i zniewolonego ojczystego Kraju, Polski w latach komunizmu, by
Rocznikiem Naukowym, na amach którego publikowali naukowcy znajduj cy
si  na obczy nie /…/ Pi dziesi t »Roczników« to wielkie dzie o i duma
naukowców, których badania nigdy by nie by y drukowane w komunistycznej
Polsce /…/ »Rocznik« i jego prace naukowe maj  bezcenne znaczenie dla
korygowania prac pisanych z marksistowskiego punktu widzenia. Naukowcy na
obczy nie pozostawili monumentalny pomnik nie z marmuru czy br zu, ale
prawdziwej, rzetelnej i obiektywnej my li i wysi ku badawczego”2.

W zako czeniu swego listu ks. Nir yczy  Jubilatom wydania
w kolejnych latach takiej samej liczby periodyku. yczenia jego si  spe niaj ,
PTNO nadal aktywnie dzia a i aktualnie (wrzesie  2011) wyda  LIII „Rocznik”
za rok 2009/2010. Szczegó owe jego scharakteryzowanie by oby trudne do
zrealizowania, ze wzgl du na jego zró nicowan  tre  wydrukowan  na niemal e
czterystu stronach. Postaramy si  zatem przynajmniej w ogólnych zarysach
omówi  jego konstrukcj  i opublikowane rozprawy, a w podsumowaniu wskaza
na jego warto ci i znaczenie.

Je li chodzi o konstrukcj  „Rocznika”, to zosta a ona wypracowana
przed laty; Redakcja jest jej wierna i w zasadzie nie dokonuje zmian. Ka dy,
a wi c i ten 53 „Rocznik” otwieraj  krótkie teksty organizacyjno-sprawozdawcze
prezesa, sekretarza generalnego i skarbnika zarz du PTNO. W skondensowanej
formie informuj  one o zrealizowanych zdaniach w okresie sprawozdawczym, tj.
odbytych sesjach naukowych w Londynie, uczestnictwie delegatów zarz du
w naukowych imprezach w Polsce lub w innych krajach, w których Polonia
organizuje spotkania naukowe. Ze sprawozdania skarbnika wynika, e wp ywy
na rachunek PTNO zamkn y si  kwot  nieco ponad 20 tys. funtów, któr
gospodarowano op acaj c bie ce zobowi zania, przy czym pewn  kwot  uda o
si  zaoszcz dzi  na dzia alno  w latach nast pnych. Najwi ksze kwoty wydano
na druk „Rocznika” nr 52 (2150 funtów) oraz na druk ksi ki pt. Zarys Historii
PTNO, autorstwa prof. Stanis awa Portalskiego. Wiadomo, e po drugiej wojnie
wiatowej emigracja polityczna finansowa a dzia alno  w asnymi si ami, ze

2  L „Rocznik” Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczy nie. Rok 2006/2007, Londyn,
wrzesie  2008, s. 3.
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sk adek i ofiarno ci osób z ni  si  identyfikuj cych, nie maj c adnego
zewn trznego finansowania. Na tej samej zasadzie dzia a y tak e kolejne zarz dy
PTNO, tj. spo ecznie. Osoby realizuj ce swoje zadania organizacyjne, naukowe
i redakcyjne pracowa y zawsze bez wynagrodzenia.

W dalszej cz ci dzia u organizacyjnego w ka dym, a wi c tak e
w omawianym „Roczniku” zamieszczana jest lista cz onków PTNO, w podziale
na cz onków honorowych (13 osób, w przewadze obcokrajowcy), cz onków
zwyczajnych 148 osób i cz onków korespondentów 13 osób.

W kolejnej cz ci „Rocznika” zamieszczone zosta y rozprawy
zaprezentowane na sesjach PTNO. Autor pierwszego tekstu, prof. Eugeniusz
S. Kruszewski (Kopenhaga), zaprezentowa  tekst pt Unia du sko-norweska
wobec rozbiorów i konstytucji 3 maja. Poprzez wnikliw  analiz  dzie a
du skiego historyka Edvarda Holma (1833-1915) pt. Dzieje spraw zagranicznych
unii du sko-norweskiej podczas rewolucji francuskiej i wojen napoleo skich
1791-1807, profesor Kruszewski niezbicie wykaza , e Dania nie maj c
odpowiedniej si y nie mog a Polski wesprze  w jej zmaganiach z wrogimi
mocarstwami. Nie popar a nawet moralnie drugiego jej rozbioru. Jej czo owi
ówcze ni politycy przewidywali, e je li konstytucja 3 maja wejdzie w ycie, to
„wi zy cz ce Polsk  i Dani  stan  si  bli sze” (s. 23).

W kolejnej rozprawie, autorstwa ks. Hieronima Fokci skiego (Rzym),
zatytu owanej Papieski Instytut Studiów Ko cielnych. Wznowienie
systematycznych poszukiwa  w archiwach Stolicy Apostolskiej, bardzo dok adnie
mówi  jego zadania oraz ró nice mi dzy nim a zbli onymi instytucjami w Polsce.
Mówi  szczegó ów dzia alno  Instytutu w zakresie poszukiwa  w archiwach
w oskich róde  i dokumentów do historii Polski, inicjatywy wydawnicze
zrealizowane i planowane, a tak e wspó prac  z instytucjami w Polsce, takimi
jak KUL czy Instytut Historii PAN w Warszawie.

W nast pnej kolejno ci zamieszczona zosta a rozprawa ks. Romana Nira,
zatytu owana Zabiegi emigracji o wyzwolenie narodu polskiego z okazji
konferencji w Genewie w 1955 roku. Autor w sposób niezwykle precyzyjny
scharakteryzowa  dzia alno  polonijnych polityków oraz polonijnych
i emigracyjnych instytucji politycznych w okresie poprzedzaj cym spotkania
„Wielkiej Czwórki” (przywódców USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR),
które jak si  udzono, mog y zmieni  los Polski przez wycofanie si  z ustale
podj tych dziesi  lat wcze niej w Ja cie. Do da  wobec prezydenta USA,
formu owanych przez Kongres Polonii Ameryka skiej (KPA) i polityków
ameryka skich polskiego pochodzenia, przy czyli si  niektórzy politycy
ameryka cy oraz wp ywowi dziennikarze. Jednym g osem przemawiali podczas
wielu wyst pie  dzia acze ró ni cych si  mi dzy sob  polskich instytucji
politycznych, a zw aszcza KPA, Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego
z siedzib  w Londynie i Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego,
kierowanego przez Stanis awa Miko ajczyka z siedzib  w Waszyngtonie. Ks. Nir



472

starannie przeanalizowa  dokumenty i apele kierowane przez te instytucje do
w adz ameryka skich. Niestety, nie odniesiono oczekiwanego skutku. Delegacja
ZSRR na konferencji bezpiecze stwa w Genewie bez trudu przekona a swoich
zachodnich „partnerów”, e sprawa ujarzmionych narodów Europy rodkowo-
wschodniej nie podlega stosunkom mi dzynarodowym, jest wy cznie spraw
wewn trzn  radzieckiego imperium. Problemy dotycz ce Polski, o które tak
usilnie walczy a Polonia i emigracja niepodleg o ciowa, nawet nie wesz y do
programu obrad3.

Mimo to, warto zawsze pami ta  o niezmiennych celach polskiej
emigracji politycznej w latach 1945-1989, d cej nieustannie do odrzucenia
ustale  podj tych w Ja cie i odzyskania przez Polsk  mo liwo ci samodzielnego
stanowienia o swoim losie.

Kolejne rozprawy zamieszczone w omawianym „Roczniku” s  równie
pod wieloma wzgl dami ciekawe i kszta c ce, chocia  koncentruj  si  na
zupe nie innych problemach. I tak. Ryszard Demel zatytu owa  swoj  rozpraw
O skarbach i dzie ach w b ocie. Tym zagadkowym tytu em autor poprzedzi
swoje obszerne rozwa ania na temat wykopalisk i archeologicznych odkry
dokonanych na bagnach znajduj cych si  w pobli u miasteczka Cammacchio na
Pó wyspie Apeni skim, na którym to terenie zamieszkiwa  w zamierzch ej
przesz o ci naród etruski. Ten e sam autor kolejny swój artyku , niezmiernie
ciekawy, w pewnym sensie cz cy si  z poprzednim, zatytu owa Narodziny
Chrystusa w sztuce.

Z kolei Kazimierz Braun profesor uniwersytetów Buffalo i Nowym
Jorku, w swoim artykule, nawi za  do przypadaj cej w 2011 r. rocznicy 70.lecia
mierci Maksymiliana Marii Kolbego, scharakteryzowa  jego ycie i dzia alno ,

tak bohatersko i tragicznie zako czone.
Autorami dwóch kolejnych artyku ów s  Polacy zamieszkali na Litwie

i Ukrainie. Powstanie, dzia alno , bie ce problemy Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy omówi a Henryka Ilgiewicz. Natomiast Ludmi a
Tomi owicz z Kijowa zaprezentowa a tekst opatrzony tytu em Szlacheckie
rezydencje Brac awszczyzny w polskiej historii i kulturze.

Profesor Andrzej Targowski z Western Michigan University podj
w swoim artykule, napisanym w j zyki angielski, temat wspó czesnych
problemów informatyki, przetwarzania danych, nowych no ników informacji
a tak e mo liwo ci ich wykorzystania w dokumentowaniu i badaniach
wspó czesnych spo eczno ci, tak e imigracyjnych.

Kolejny autor, Rafael Christian Gallera, w formie obszernej tabeli,
poprzedzonej krótkim wprowadzaj cym obja nieniem, zestawi  w sposób
chronologiczny bitwy i potyczki stoczone na terenie pó nocno-wschodniego

3  Por.: P. Machcewicz, Emigracja w polityce mi dzynarodowej, Warszawa 1959, s. 122-128; K.
Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rz du RP na uchod stwie 1945-1990,
Warszawa 2003, s. 188-190.
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Mazowsza podczas Insurekcji Ko ciuszkowskiej. Kierowa  si  nadziej , e jego
praca „b dzie kolejn  publikacj  maj c  na celu dog bne zbadanie wszystkich
aspektów Insurekcji Ko ciuszkowskiej 1794 roku” (s. 171).

W drugim tradycyjnym dziale „Rocznika” zamieszczone zosta y
nades ane do Redakcji sprowadzania z dzia alno ci nast puj cych polonijnych
stowarzysze  naukowych:

Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie w Londynie,
Biblioteki Polskiej w Londynie,
Papieskiego Instytutu Studiów Ko cielnych w Rzymie,
Instytutu Józefa Pi sudskiego w Londynie,
Studium Polski Podziemnej w Londynie,
Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze,
Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego w Toronto,
Towarzystwa Przyjació  Muzeum Polskiego w Rapperswilu,

Wszystkie wymienione instytucje prowadz  dzia alno  naukow ,
popularyzatorsk , bibliograficzn , wydawnicz , zgodnie z ich celami.
Sprawozdania daj  obraz nadal du ej ich aktywno ci. Powinna by  ona wsparta
i zwielokrotniona przez pomoc i wspó prac  instytucji krajowych. Z obowi zku
dodajmy, i  polonijnych stowarzysze  jest wi cej (np. Biblioteka Polska w
Pary u, Instytut Józefa Pi sudskiego w Nowym Jorku i inne), ale nie nades a y
ona sprawozda .

Dzia  recenzji otwiera krótkie, jednostronicowa omówienie publikacji
pt. Problemy historii wojskowo ci w Kraju i na Obczy nie (Gorzów Wlkp., 2010,
ss. 691), jako pok osie konferencji pod tym e tytu em, odbytej w listopadzie
2009 r. w Odolanowie, uroczym miasteczku wielkopolskim, w którym w 1893 r.
urodzi  si  Kazimierz Glabisz pó niejszy genera  i wybitny dzia acz sportowy
w kraju i na emigracji w Wielkiej Brytanii. Omówiony tom autorzy
zamieszczonych w nim rozpraw oraz redaktorzy zadedykowali pami ci Józefa
Jasnowskiego (1906-2009), nestorowi historyków polskich, wieloletniemu
wybitnemu dzia aczowi PTNO w Londynie.

Z kolej Krystyna Asipowicz w syntetycznej formie zasygnalizowa a
zawarto  tomu 52 „Rocznika” PTNO za rok 2008/2009. Nie jest dobrym
zwyczajem tego typu obyczaj, w przysz o ci nale y zabiega  o to, by recenzje
kolejnych tomów ukazywa y si  w innych publikacjach.

Dr Joanna Py at w dok adny sposób zrelacjonowa a przebieg konferencji
naukowej zorganizowany przez PUNO w dniu 9 kwietnia 2011 r. w sali
teatralnej „Ogniska Polskiego” w Londynie. Jej obrady toczy y si  wokó
nast puj cego problemu: „Prezydenci i rz dy Rzeczypospolitej Polskiej na
uchod stwie w walce o niepodleg  Polsk  w latach 1939-1990”. Wzi o w niej
udzia  oko o 70 osób, zarówno z obczyzny jak i z kraju. Obrady cechowa y si
merytoryczno ci  i wysokim poziomem naukowym, o który zadbali wybitni
specjali ci w osobach profesorów Wies awa Jana Wysockiego, Jacka
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Piotrowskiego, Marka Kornata, Wies awa H adkiewicza, Adama Dobro skiego,
Adama Sudo a czy Brytyjczyka dr Michaela Fleminga. Tekst ilustruj  fotografie,
szkoda, e niezbyt dobrej jako ci.

 W dziale „ró ne”, zamieszczone zosta o sprawozdanie z walnego
zebrania PTNO, odbytego w dniu 7 grudnia 2010 r. sali wyk adowej PUNO.
W podobny sposób omówiona zosta a na nast pnych stronach konferencja
historyczna zatytu owana „In ynierowie – historia i przysz o  – zawsze
w s u bie Polsce”. Odby a si  ona w dniach 25-26 wrze nia 2010 r.
w pomieszczeniach POSK w Londynie. Organizatorzy zadedykowali j  „pami ci
Ryszarda Kaczorskiego – ostatniego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej,
cz onka honorowego Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii,
zmar ego tragicznie w katastrofie polskiego samolotu prezydenckiego pod
Smole skiem w dniu 10 kwietnia 2009 roku”. Patronat nad konferencj  obj
prof. Jerzy Buzek, ówczesny przewodnicz cy Parlamentu Europejskiego.

Z pewnym zaskoczeniem odbiera si  decyzj  Redakcji zamieszczenia po
dziale sprawozda  obszernych tekstów z zakresu literatury autorstwa prof.
Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Marcina Lutomierskiego z Uniwersytetu
Miko aja Kopernika w Toruniu. Powinny one zasta  opublikowane w dziale
rozpraw. Omawiany „Rocznik” zamykaj  listy do Redakcji oraz spis tre ci
w j zyku polskim i angielskim.

W podsumowaniu nale y stwierdzi , e tre  „Rocznika” jest wa na,
mog ca zaciekawi  zarówno specjalistów jak i przeci tnych czytelników, nie
maj cych pog bionego przygotowania historycznego czy politycznego. Ta cecha
jest pozytywn  stron  periodyku, gdy  mo e spe ni  oczekiwania nie tylko elit,
ale wielu zainteresowanych osób w kraju i na obczy nie. czy rol  periodyku
naukowego PTNO z wydawnictwem popularyzuj cym bie ce osi gni cia
innych polonijnych stowarzysze  naukowych. Kolejnym walorem periodyku jest
publikowanie w nim coraz wi cej rozpraw polskich naukowców yj cych na
Litwie, Ukrainie, Bia orusi czy w Rosji. Po rozpadzie ZSRR wielu polskich
naukowców yj cych w tych krajach wst pi o do PTNO, a ono ich przyj o, co
jest gestem godnym uznania. Nale a oby yczy , by proces integracji
i wspó pracy mi dzy polskimi naukowcami yj cymi w kraju, jak te  na
Wschodzie i w krajach zachodnich systematycznie si  pog bia . Niech odbywaj
si  wspólne sympozja, konferencje, szkolenia, niech ukazuj  si  wspólnie
przygotowane publikacje. Pewien wk ad do tego procesu wnosi od lat 90. ub.
w. rodowisko naukowe Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry
wspó pracuj c systematycznie (dzi ki nieod a owanej pami ci profesorów
Edwarda Szczepanika i Stanis awa Portalskiego) z „Polskim Londynem”.

Sylwia opato, Marek Szczerbi ski



W adys aw Marian Zar bczan, Polacy w Watykanie,
Wydawnictwo Diecezji Pelpli skiej „Bernardinum”,

Pelplin 2004, ss. 605
ISBN 83-7380-197-9

Ksi dz dr hab. W adys aw Marian Zar bczan, autor omawianej ksi ki,
od wielu lat jest blisko zwi zany jest ze rodowiskiem watyka skim. Pracowa
jako redaktor sekcji polskiej Radia Watyka skiego, by  prze o onym wspólnoty
zakonnej i rektorem Wy szego Seminarium Duchownego Ksi y Michalitów
w Castel Sant’Elia. By  rzymskim korespondentem czasopism: „Pow ci gliwo
i Praca” (Warszawa), „Pro Polonia” (Lublin), „G os Katolicki” (Pary ),
„Dziennik Zwi zkowy” (Chicago), „Kwartalnik Biograficzny Polonii” (Pary ),
„Polonia” (Chicago). Jest autorem wielu artyku ów w prasie polskiej, polonijnej
i w oskiej oraz publikacji zwartych: Przekazywanie ycia w nauczaniu Ko cio a
(od Piusa XII do Jana Paw a II) (Rzym 1989), Do wiadczenie mistyczne
Faustyny Kowalskiej (Rzym 1997), Watyka skie zbli enia. Wielki Jubileusz
w Rzymie (Toru  2001), W gór  serca! (Pelplin 2007), Z Gronkowa do Watykanu
(Pelplin 2008). Za swoje zaanga owanie w sprawy spo eczne (tak e kulturalne,
jako pasjonat kultury podhala skiej) autor by  wielokrotnie nagradzany. Zosta
odznaczony m.in. Medalem Honorowym „Polonia Semper Fidelis” (Polska
zawsze wierna), Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Nagrod  „Lutetia” przyznan  przez Stowarzyszenie Polskich Autorów,
Dziennikarzy i T umaczy w Europie oraz Medalem za szczególne zas ugi dla
miasta Nowy Targ.

Autor od ponad dwudziestu lat pracuje i mieszka w Rzymie, a od 2001 r.
kieruje archiwum watyka skiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Jest
wyk adowc  w Instytucie Kultury „Faleritanum” w Civita Castellana we
W oszech oraz pracownikiem naukowym Polskiego Uniwersytetu na Obczy nie
w Londynie. Od 2005 r. jest proboszczem parafii Borgo Pineto we W oszech.

Omawiana ksi ka jest niew tpliwie pok osiem poznanej przez lata
rezydowania we W oszech, i prowadzonej tam misji duszpasterskiej, specyfiki
funkcjonowania administracji Ko cio a katolickiego, a tak e bieg ej znajomo ci
j zyka w oskiego. Praca opiera si  na poka nej literaturze przedmiotu, na
dokumentach i materia ach ród owych, zw aszcza w j zyku w oskim, m.in. na
Roczniku Papieskim, opracowaniu La Curia Romana, lineamenti storicogiuridici
(autorstwa Niccolò Del Re, Roma 1970), przedstawiaj cym Kuri  Rzymsk  i jej
histori  oraz na pracy zbiorowej Mondo Vaticano, Passato e presente (red.
Niccolò Del Re, Citta del Vaticano 1995), opisuj cej histori  i aktualn
dzia alno  Watykanu.
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We wst pie swego opracowania autor zaznaczy , e wielu naszych
rodaków mia o mo no  zobaczy  Watykan, wielu z nich mo e pochwali  si
nawet tym, e „widzieli Papie a”. Jednak cz sto ich wiedza ogranicza si  jedynie
do w asnych, czasem skromnych do wiadcze , a przecie  „tron Piotrowy ma ju
histori  dwu tysi cy lat i wci  odgrywa bardzo wa n  rol ”. Autor niejako stara
si  wyj  naprzeciw potrzebom tych osób, które chcia yby si  dowiedzie  wi cej
na temat instytucji i ludzi, nieustannie pracuj cych dla dobra Ko cio a,
pe ni cych odpowiedzialne funkcje w samym jego sercu. Zadaniem opracowania
jest pomoc w zrozumieniu i postrzeganiu „cudu wiary” w perspektywie
nieustannych przemian oraz poznania „tego wszystkiego, co sk ada si  na
najbardziej niezwyk e pa stwo – bardzo ma e, a jednocze nie obejmuj ce ca y
wiat” (s. 9).

Omawiana praca ma zatem wysok  warto  poznawcz , przede
wszystkim dla osób zajmuj cych si  problematyk  watyka sk , zw aszcza za
pontyfikatu Jana Paw a II. Jako zwarta publikacja, przybli a odleg  tematyk
rozbudowanych struktur Stolicy wi tej i polskich instytucji ko cielnych
w Rzymie. Stanowi niezwykle cenne ród o informacji o mechanizmie ich
funkcjonowania, a tak e przybli a sylwetki Polaków z nimi zwi zanych.

Ponad sze ciuset stronicowa publikacja zosta a podzielona na dwie
cz ci. Pierwsza z nich sk ada si  z pi tnastu rozdzia ów, w których autor
zamie ci  podstawowe informacje o dzia alno ci poszczególnych dykasterii, tj.
Synodu Biskupów, Sekretariatu Stanu, wszelkich kongregacji, trybuna ów, rad
papieskich, urz dów oraz innych instytucji Kurii Rzymskiej. Poza do
szczegó owymi informacjami o zhierarchizowanej strukturze i funkcjonuj cych
wewn trz procedurach, czytelnik ksi ki staje przed mo liwo ci  zapoznania si
równie  z genez  i histori  powy szych urz dów oraz ich podstaw  prawn .

W kolejnych rozdzia ach autor przedstawi  zasady funkcjonowania
instytucji zwi zanych ze Stolic  Apostolsk , m.in. Tajnego Archiwum
Watyka skiego, Biura Pracy Stolicy Apostolskiej czy Instytutu Dzie
Religijnych, nazywanego cz sto „Bankiem Watyka skim”. Nie pomin  takich
kwestii, jak cele Watyka skiej Ksi garni Wydawniczej, osobowo  prawna
i podleg o  Watyka skiego Centrum Telewizyjnego wzgl dem Stolicy wi tej,
a nawet podj  si  oceny stopnia skuteczno ci i profesjonalizmu Radia
Watyka skiego. Zdaniem autora dzi ki odpowiednim zasobom materialnym
i kadrowym, wieloj zykowym audycjom (37 j zyków) radio idealnie wpasowa o
si  we wspó czesne trendy, z sukcesem dzia a na rzecz Ko cio a i realizuje swoj
podstawow  misj  ewangelizacyjn .

Osoby zainteresowane dzia alno ci  watyka skich przedstawicielstw
si gn  mog  do rozdzia u jedenastego, po wi conego m.in. dyplomatom Stolicy
Apostolskiej, ich funkcjom jako legaci papiescy i delegaci apostolscy oraz
Papieskiej Akademii Ko cielnej, kszta c cej przysz ych doktorów prawa
kanonicznego. Ca o  uzupe niona jest wykazem kap anów polskich, pe ni cych
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s u b  dyplomatyczn  na rzecz Ko cio a oraz list  pracowników Ambasady RP
w Watykanie za pontyfikatu Jana Paw a II. Rozdzia  ten jest o tyle wa ny, e
w wietle rosn cej mi dzynarodowej roli mediacji, Stolica Apostolska poprzez
swoich przedstawicieli czynnie uczestniczy w yciu organizacji
mi dzynarodowych, prowadz c z nimi nierzadko skuteczne dialogi. Dzi ki takiej
praktyce cz sto udaje si  unikn  konfliktów zbrojnych, a sukcesywna praca
watyka skiego przedstawicielstwa przyczynia si  – jak zauwa y  autor – do
rozwoju wspó pracy mi dzy narodami w dziedzinie ycia kulturalnego
i gospodarczego.

Omawiaj c poruszan  w ksi ce kwesti  prawno-mi dzynarodow
Watykanu, nie sposób pomin  rozdzia u, w którym autor skrótowo przedstawi
m.in. histori , podzia  terytorialny, organizacj  prawn  i ustrój Pa stwa
Watyka skiego. Dzi ki zawartym w nim informacjom czytelnik mo e pozna
zakres faktycznej w adzy papie a, procedury wydawania ustaw w sytuacji
wakansu Stolicy Apostolskiej, a tak e przyjrze  si  dzia alno ci Gubernatoratu
Pa stwa Watyka skiego (w sk ad którego wchodz  m.in. biura centralne, s u by
ogólne, s u by bezpiecze stwa i obrony cywilnej, s u by zdrowia i higieny,
s u by techniczne, dzia y telekomunikacyjne, itd.) i Papieskiej Komisji ds.
Pa stwa Watyka skiego.

Polskim periodykom ko cielnym wydawanym w Rzymie zosta
po wi cony osobny, jednocze nie ostatni (pi tnasty) rozdzia . Autor
skoncentrowa  si  w nim na trzech kluczowych czasopismach: „Rycerzu
Niepokalanej dla Polonii”, „Duszpasterzu Polskim Zagranic ” i „Kronice
Rzymskiej”. Siedziba drukarni i redakcji pierwszego z nich mie ci si
w klasztorze ojców franciszkanów w Santa Severa pod Rzymem, a jego
redaktorem naczelnym jest o. S awomir Gajda OFMConv. Autor próbuje
ponadto wyt umaczy  przyczyn  zaniechania publikacji drugiego
z wymienionych powy ej czasopism – „Duszpasterza Polskiego Zagranic ”,
którego ostatni numer ukaza  si  z ko cem 1999 r. Przytacza w ksi ce teori ,
zgodnie z któr  publikacja zosta a wstrzymana w obliczu narastaj cej
„konkurencji” i problemów finansowych czasopisma. B d c na tym etapie
omawiania, warto wspomnie  o wybitnej osobisto ci – ostatniego z redaktorów
naczelnych tego kwartalnika – ks. abp. Szczepanie Weso ym. W 1980 r. zosta
mianowany delegatem Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, z czasem
przej  redakcj  „Duszpasterza” i przez dwadzie cia lat by  jej kierownikiem.

W drugiej cz ci pracy autor prezentuje wybrane biogramy znanych
Polaków w s u bie Stolicy Apostolskiej, takich jak ks. abp Stanis aw Dziwisz,
ks. abp Szczepan Weso y, ks. abp Stanis aw Nowak, a tak e sylwetki
pracowników Kurii Rzymskiej, kongregacji, przedstawicieli zgromadze
zakonnych czy profesorów uniwersytetów papieskich. Forma notatek
biograficznych jest encyklopedyczna. a uj , e autor nie pokusi  si
o zamieszczenie w nich wi cej ciekawostek. Zaskakuj cym mo e by  fakt, e
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kilkana cie osób odmówi o podania informacji na swój temat, wiadomie
wybieraj c anonimowo . Postaw  t  t umaczono tym, e wszystko co czyni ,
czyni  na chwa  Boga. Autor podkre li , i  wybór ten nale y uszanowa .

Studiuj c omawian  ksi k  odnios am wra enie jej nieco
sprawozdawczej formy (ma o w niej miejsca na osobiste przemy lenia), niemniej
o rzetelnym przygotowaniu merytorycznym autora. Mnogo  zaprezentowanych
w pracy instytucji sprawia, e ka da osoba zajmuj ca si  t  problematyk  lub
pragn ca j  pozna  znajdzie tu dla siebie interesuj cy obszar. Jest to swoiste
wiadectwo szerokiej wiedzy badacza, przede wszystkim jego umiej tno ci

swobodnego poruszania si  po zhierarchizowanym „ wiecie” Watykanu. Na
uwag  zas uguje ponadto jego styl pisarski, który okre li  mo na mianem
rzeczowego, konkretnego, kronikarskiego, ale zarazem dobrze przyswajalnego.

Ksi ka ks. W. Zar bczana to w swoim rodzaju unikalne i niezast pione
dzie o, którego problematyka nigdy tak tre ciwie nie zosta a przedstawiona
w polskiej literaturze przedmiotu. Posiada ona czytelny uk ad tre ci i ko cowy
indeks hase , nieocenione podczas zapoznawczego przegl dania zawarto ci
tudzie  jej omawiania. Oprócz ciekawej i bogatej tre ci merytorycznej publikacji,
na szczególn  uwag  zas uguje jej wspania e opracowanie graficzne. Oprawa
ikonograficzna, do powstania której przyczyni  si  znany rzymski artysta
fotografik Grzegorz Ga zka, cieszy oko kolorystyk  i wyrazisto ci . Ponadto
niekwestionowanym atutem ksi zki jest jej twarda oprawa, wysokiej jako ci
papier i bezb dne opracowanie techniczne.

Sylwia opato
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