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Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźniczak
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Morskie rarytasy.

Opinie wybranych antycznych i bizantyńskich

autorów o rybach z rodzaju thunnus

We współczesnych badaniach przyjęło się z reguły uwaŜać, Ŝe ry-
by odgrywały istotne znaczenie w diecie ludzi Ŝyjących w okresie
antyku1 i Bizancjum2. Nie są jednak znane dane statystyczne, które

                                                
1 Niniejszy artykuł jest polską wersją tekstu, który wkrótce ukaŜe się

w „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2011, t. 24. Na temat roli ryb w diecie por.:
J. Dumont, La pêche du thon à Byzance à l’époque hellénistique, „Revue des Études
Anciennes” 1976–1977, t. 78–79, s. 96–119; A. Dalby, Food in the ancient world from

A to Z, London–New York 2003, s. 144–147, zwł. s. 144 (dalej: Food); trzeba jednak
wspomnieć, Ŝe poglądy tego typu zostały zakwestionowane w latach
osiemdziesiątych XX w. przez Toma Gallanta (A fisherman’s tale. An analysis of the

potential productivity of fishing in the ancient world, Gent 1985, passim). Jego
poglądy zostały jednak odrzucone w całej niemal rozciągłości. Ostatnio naukowcy
(por.: P. Horden, N. Purcell, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean history,
Oxford 2000, s. 194–195; T. Bekker-Nielsen, The technology and productivity of

ancient sea fishing, [w:] Ancient fishing and fish processing in the Black Sea region,
ed. T. Bekker-Nielsen, Aarhus–Oxford 2006, s. 87–95; D. Mylona, Fish-eating in

Greece from the fifth century B.C. to the seventh century A.D. A story of impoverished

fishermen and luxurious fish banquets, Oxford 2008), próbują odejść od general-
izowania ku rozwaŜaniu indywidualnych przypadków.

2 O roli ryb w diecie Bizancjum por.: Ph. Koukoules, Byzantinon trophai kai

pota, „Epeteris tes Hetaireias Byzantinon Spoudon” 1941, t. 17 (dalej: Trophai),
s. 53–60, zwł. 53; idem, Byzantinon bios kai politismos, vol. V, Hai trophai kai ta

pota..., Athènes 1952 (dalej: Byzantinon), s. 79–86, zwł. 79; G. Dagron, Poissons,
pêcheurs et poissonniers de Constantinople, [w:] Constantinople and its hinterland,
ed. G. Dagron, C. Mango, Cambridge 1995, s. 19–33; A. Dalby, Flavours of Byzan-

tium, Totnes 2003, s. 66–69 (dalej: Flavours); A.N.J. Louvaris, Fast and abstinence

in Byzantium, [w:] Feast, fast or famine. Food and drink in Byzantium, ed.
W. Mayer, S. Trzcionka, Brisbane 2005 (dalej: Fast), s. 191, 194–197; S. Malmberg,
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odzwierciedlałyby popularność ich poszczególnych gatunków. Podo-
bieństwo do czasów teraźniejszych, wsparte przez mnogie wzmianki
zachowane w źródłach, podpowiada, Ŝe najbardziej rozpowszechnio-
nymi w jadłospisie były zapewne małe rybki zwane afye3, a nadto
bonito (pelamydes) i makrele (skombroi)4. Rynek na pewno oferował
takŜe tuńczyki (thynnnoi). SpoŜywano równieŜ świeŜe morony (albo
labraksy)5, określane przez Greków jako labrakes, poza tym łobany
(mugile)6, więc ryby kestreus i kefalos, barweny, które nazywano tri-

glai7, tynki (fykides) i inne ryby skalne8 znane w języku greckim jako
petratioi ichtyes, oraz, zapewne w duŜo większych ilościach niŜ obec-
nie, rekiny9, czyli galeoi/kynes. Dobre i świeŜe ryby, a takŜe wyrabia-
ne z nich przetwory były jednak zasadniczo raczej drogie, stanowiąc
w związku z tym pokarm poŜądany i przynoszący spoŜywającemu go

                                                                                                                      

Visualising hierarchy at imperial banquets, [w:] Fast, s. 17; M.L. Rautman, The

daily life in the Byzantine Empire, Westport–Oxford 2006, s. 75 etc.; J. Koder, Stew

and salted meat – opulent normality in the diet of every day?, [w:] Eat, drink and be

merry (Luke 12:19). Food and wine in Byzantium. In honour of Professor A.A.M.

Bryer, ed. L. Brubaker, K. Linardou, Aldershot 2007, s. 60; M. Chrone-
Vakalopoulos, A. Vakalopoulos, Fishes and other aquatic species in Byzantine litera-

ture classification, terminology and scientific names, „Byzantina Symmeikta” 2008,
t. 18, s. 123–157, zwł. s. 123–126; A. Dalby, Tastes of Byzantium. The cuisine of

a legendary empire, London–New York 2010, s. 66–69; M. Kokoszko, Smaki Kon-

stantynopola, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesno-

bizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 471–575, zwł. 510–
516 (dalej: Smaki); M. Kokoszko, K. Jagusiak, Ryby dla Konstantynopola (IV–VII

w.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2011, t. 87, s. 75–120.
3 M. Kokoszko, Ryby i ich znaczenie w Ŝyciu codziennym ludzi późnego antyku

i wczesnego Bizancjum (III–VII w.), Łódź 2005, s. 25–32 (dalej: Ryby).
4 Na temat dwu ostatnich – G. Dagron, op. cit., s. 57; A. Dalby, Food, s. 58, 205,

336; M. Kokoszko, Ryby, s. 246–250; M.L. Rautman, op. cit., s. 103, 172.
5 G. Dagron, op. cit., s. 58; A. Dalby, Empire of pleasures. Luxury and indulgence

in the Roman world, London–New York 2000, s. 217; idem, Food, s. 48;
M. Kokoszko, Ryby, s. 187–191; M.L. Rautman, op. cit., s. 95.

6 G. Dagron, op. cit., s. 58; A. Dalby, Food, s. 168–169; M. Kokoszko, Ryby,
s. 141–145, 147–154 etc.

7 A.C. Andrews, The Roman craze for surmullets, „Classical World” 1949, t. 42,
s. 186–188; A. Dalby, Flavours, s. 67, 145, 148, 150 etc; idem, Food, s. 280;
M. Kokoszko, Ryby, s. 358–364.

8 M. Kokoszko, Ryby, s. 253–254.
9 A. Dalby, Flavours, s. 198; idem, Food, s. 298–299; M. Kokoszko, Ryby, s. 111–

114, 185–187; idem, Kilka słów o roli rekinów, galeoi (galeoi), w kuchni greckiej

antyku i wczesnego Bizancjum, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, t. 8, nr 1,
s. 129–142.
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prestiŜ10. Z natury rzeczy nie stanowiły nigdy podstawy codziennej
diety, która zarówno w okresie antycznym, jak i bizantyńskim nadal
oparta była na produktach uzyskiwanych ze zbóŜ i roślin strączko-
wych, a takŜe wyborze jarzyn oraz owoców. Stąd teŜ przyjęte stoso-
wanie w odniesieniu do ryb i konserw rybnych terminu opson11.

Jak juŜ wcześniej stwierdziliśmy, dysponujemy szeroką gamą
źródeł literackich, z których moŜemy czerpać informacje na temat
znanej staroŜytnym i Bizantyńczykom ichtiofauny12. Poza literaturą
piękną jest to przede wszystkim zachowane dzieło Atenajosa z Na-
ukratis, czyli Deipnosofiści, oraz wnoszący bardzo wiele cennych in-
formacji, lecz mimo to nieczęsto dogłębnie analizowany przez histo-
ryków, zasób literatury medycznej, do którego zaliczyć trzeba prace
Orybazjusza, Aecjusza z Amidy, Pawła z Eginy i innych13.

O rybach zaliczanych do genus Thunnus traktuje wiele źródeł
powstałych w interesującym nas okresie. PoniewaŜ ramy niniejszego
artykułu nie pozwalają na omówienie tego zagadnienia w sposób
wyczerpujący, skupimy się w tym miejscu jedynie na dwu wybranych
terminach spotykanych w greckich dziełach, a odnoszących się do
tego rodzaju, mianowicie na rybach pelamys14 oraz thynnos15. Źródła
wskazują, Ŝe autorzy greccy borykali się ze znacznymi trudnościami,
gdy chcieli pokazać związki i róŜnice pomiędzy thynnoi i pelamydes.
Analiza ich pism wskazuje, Ŝe skoncentrowali się na istniejących
podobieństwach. Z tego teŜ wynikło łączenie obu pojęć i traktowanie
ich jako faz rozwoju występujących w obrębie tego samego gatunku.
Termin pelamys odnosił się zwykle w analizowanych źródłach do

                                                
10 A.A. Demosthenous, The scholar and the partridge: attitudes relating to nutri-

tional goods in the twelfth century from the letters of the scholar John Tzetzes,
[w:] Fast, s. 30. ChociaŜ opinia ta dotyczy okresu bizantyńskiego, wydaje się, iŜ moŜe
ona takŜe odnosić się do czasów wcześniejszych. Por. M. Kokoszko, Smaki, s. 505–
507.

11 Stąd teŜ i dzisiejsze określenie na ryby w języku greckim, mianowicie psari –
Ph. Koukoules, Trophai, s. 53; idem, Byzantinon, s. 79.

12 Analiza zasobu źródeł por. M. Kokoszko, Ryby, passim, zwł. s. 9–23, 391–392.
13 O ich znaczeniu dla dokładnego zanalizowania kwestii poruszanej w niniejszej

pracy por. M. Kokoszko, Ryby, passim, zwł. s. 392–396; idem, Smaki, s. 507–508.
14 M. Kokoszko, Ryby, s. 246–250. Inną wersją terminu pelamys było określenie

palamis, wzmiankowane przez Aecjusza z Amidy, zob. Aetiou Amidenou logos enatos

IX, 30, 92–94, ed. S. Zervos, „Athena” 1911, t. 23, s. 273–390.
15 M. Kokoszko, Ryby, s. 334–353.
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ryby morskiej, charakteryzującej się raczej znacznymi rozmiarami16.
Najprawdopodobniej greccy autorzy wymieniający tę nazwę mieli na
myśli gatunek zwany dziś bonito17. śeby zilustrować tę kwestię, war-
to odwołać się do zachowanych świadectw Sostratosa oraz Orybazju-
sza. Sostratos przekonywał, Ŝe niezbyt wyrośnięte osobniki tego sa-
mego gatunku były nazywane thynnis lub pelamys, dojrzałe sztuki
określano jako thynnos, bardzo duŜe spośród nich obdarzano mianem
orkynos, a wyjątkowo wyrośnięte nosiły nazwę ketos18. Orybazjusz
z kolei twierdził, iŜ pelamydes w początkowym okresie swojego Ŝycia
określane są jako pelamys mikra. Większe osobniki nazywały się
kybinopelamys lub kybion. Następnie, gdy stworzenia te dorastały
i dojrzewały, określane były jako horaion. Kolejna faza rozwojowa
zwana była tritomon kybion. Jeszcze większa ryba to orkyalos pela-

mys. Ostatni etap rozwojowy (lub moŜe oddzielna odmiana ryby) na-
zywa się, według Orybazjusza, sarda pelamys19.

Ogół informacji zawartych w źródłach skłania nas do stwierdze-
nia, Ŝe pelamydes Ŝyły w wodach całego Morza Śródziemnego oraz
w akwenach do niego przyległych. Łowiono je w Hiszpanii, a takŜe
wokół Sycylii i w Italii20. DuŜe ilości bonito odławiano równieŜ
w okolicach podlegających wpływom Bizancjum. Autorzy greccy pi-
sali bowiem najwięcej o owych rybach Ŝyjących w Morzu Azowskim,
Czarnym oraz w Hellesponcie. Arystoteles, którego opinia przywoła-
na została przez Atenajosa z Naukratis, twierdził, Ŝe na ryby te na-
tykano się w Morzu Czarnym, tam tylko bowiem przychodziły na
świat21. Sofokles pisał o rybach pelamys Ŝyjących w tym samym mo-
rzu oraz w Hellesponcie22. TakŜe Galen wskazywał na obszar pontyj-

                                                
16 Jacques Dumont (op. cit., s. 103) przyjmuje następujące wyjaśnienie. Pelamys

to młody tuńczyk w wieku około jednego roku. Por. definicję przyjętą przez Jacquesa
André (L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris 1961, s. 104).

17 A. Dalby, Food, s. 336.
18 Athenaei Naucratitae dipnosophistarum libri XV, VII, 303 b (66, 4–8, Kaibel),

rec. G. Kaibel, vol. I–III, Lipsiae–Berolini 1887–1890 (dalej: Atenajos, Deipnosofi-

ści).
19 Oribasii collectionum medicarum reliquiae II, 58, 136, 1–143, 1, ed. I. Raeder,

vol. I–IV, Lipsiae–Berolini 1928–1933 (dalej: Orybazjusz, Collectiones medicae).
20 W De re coquinaria zachował się nam przepis na świeŜą pelamys – por.

Apicius. A critical edition with an introduction and an English translation of the

Latin recipe text Apicius X, 1, 13, ed. Ch. Grocock, S. Grainger, Totnes 2006.
21 Atenajos, Deipnosofiści VII, 319 a (109, 3–4, Kaibel).
22 Atenajos, Deipnosofiści VII, 319 a–b (109, 4–8, Kaibel).
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ski jako główne miejsce, z którego się wywodziły23. Morza Azowskie
i Czarne wspomniane były równieŜ przez Orybazjusza24. Nasze dane
na powyŜszy temat uporządkował Strabon, który przedstawił syste-
matyczny opis szlaku pokonywanego przez bonito między Morzem
Azowskim a Hellespontem. Jego zdaniem ryby te rodziły się
w pierwszym z wymienionych zbiorników, skąd przedostawały się do
Morza Czarnego. Tam płynęły wzdłuŜ brzegu azjatyckiego na połu-
dnie. Tam, w pobliŜu Trapezuntu i Farnacei, rozlokowane były
pierwsze na ich trasie obszary połowowe. Z innego fragmentu dzieł
tego samego autora dowiadujemy się, Ŝe takie łowiska nosiły nazwę
pelamydeia25. Umiejscowienie ich w podanych strefach wiązało się
z tym, Ŝe dotarłszy w okolice północnych wybrzeŜy Azji Mniejszej,
bonito dochodziły do wielkości odpowiedniej, by je poławiać. WciąŜ
nie były jednak duŜe. Dopiero, gdy osiągnęły wysokość Synopy sta-
wały się na tyle wyrośnięte, iŜ mogły zostać wykorzystane jako su-
rowiec do produkcji tarichos, czyli konserw rybnych26. Kiedy bonito
dopływały do białej skały wrzynającej się w morze w okolicach Chal-
cedonu, zwracały się ku europejskiemu brzegowi. Kiedy juŜ go osią-
gnęły, zaczynały podąŜać w stronę miasta Bizancjum, by dotrzeć do
Zatoki Złotego Rogu. Tam ze względu na płytkość wód moŜna je było
łowić nawet rękami27.

Wiemy, Ŝe bonito stanowiły wyborny surowiec do sporządzania
konserw rybnych, czyli wspomnianych wcześniej tarichos. Do zobra-
zowania tej tezy niech posłuŜą choćby opinie wyraŜone przez Gale-
na28 i Orybazjusza29. Napotykamy jednak niezwykłe trudności, gdy

                                                
23 Galeni de alimentorum facultatibus libri 728, 16–17, [w:] Claudii Galeni op-

era omnia, ed. D.C.G. Kühn, t. VI, Lipsiae 1823 (dalej: Galen, De alimentorum facul-

tatibus).
24 We wzmiankowanym juŜ świadectwie zapoŜyczonym od Ksenokratesa.
25 Strabonis geographica XII, 3, 11, 13–17, rec. A. Meineke, vol. I–III, Lipsiae

1969 (dalej: Strabon, Geographica).
26 Na temat tarichos zob. M. Kokoszko, Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz

Bizancjum. Kilka uwag na temat spoŜycia, sporządzania, przyrządzania, wartości

dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyńskiej

literaturze greckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2005, t. 80,
s. 7–25; idem, Ryby, s. 317–329. O innych produktach otrzymywanych z ryb por.
idem, Sosy w kuchni greckiej. Garum g£roj i pochodne, „Vox Patrum” 2006, t. 26,
nr 49, s. 289–298.

27 Strabon, Geographica VII, 6, 2, 1–29.
28 Galen, De alimentorum facultatibus 746, 14–15.
29 Orybazjusz, Collectiones medicae IV, 1, 37, 4–38, 2.
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chcemy stworzyć kompletny wykaz konserw otrzymywanych po prze-
tworzeniu ryby pelamys. Posiadamy informacje, Ŝe z najdrobniej-
szych ryb robiono tarichos zwany kordyleion. Hikesios twierdził, Ŝe
z bonito wytwarzano pewną odmianę konserwy rybnej zwaną ky-

bia30. Wiadomość tę potwierdził Orybazjusz, który wprowadził prócz
tego pojęcie tritomon kybion, równieŜ oznaczające materiał do pro-
dukcji konserwy o nazwie kybion/kybia. Spośród wspomnianych
fragmentów Orybazjuszowego dorobku naleŜy takŜe domniemywać,
Ŝe z pelamydes o większych niŜ kybion rozmiarach, a więc bliskich
osiągnięcia dojrzałości, sporządzano tarichos określane jako hora-

ion31. Jest to spójne z informacjami posiadanymi przez innych auto-
rów. śaden jednak ze znawców problematyki, poza Orybazjuszem,
nie wzmiankuje konserwy zwanej orkyalos pelamys. Domyślić się
naleŜy, Ŝe autor, pisząc o niej, miał na myśli tarichos wytwarzane
z duŜych ryb. Termin sarda pelamys, którego omówienie zamyka
wywód Orybazjusza, odnosi się niewątpliwie do rodzaju konserw
rybnych. Wykorzystywane do produkcji tego tarichos niekoniecznie
jednak musiały być ryby określane w źródłach mianem pelamys32.
Difilos z Sifnos dodał, Ŝe z większych ryb bonito wyrabiano jeszcze
jeden rodzaj konserwy, mianowicie thynneion33.

Walory dietetyczne ryb bonito zostały przedstawione wśród za-
chowanych w tekście Deipnosofistów fragmentów pracy Hikesiosa34

i Difilosa z Sifnos35 na ten temat. Pierwszy z wymienionych powyŜej
znawców tematu, Hikesios, stwierdził jedynie, Ŝe bonito nie były ła-
twe do wydalenia. Zdecydowanie bogatszy w informacje passus
z dzieła tego drugiego autora określa pelamydes jako poŜywne, ale
cięŜkie, trudne do strawienia, a nadto moczopędne. SpoŜywane juŜ
po przetworzeniu ich na konserwę dobrze wpływają na przewód po-
karmowy i przyczyniają się do rozcieńczenia soków w organizmie.
Z kolei Galen utrzymywał, Ŝe jeśli chodzi o cechy solonych ryb pela-

mys, konserwy produkowane z ich mięsa zaliczały się do najlepszych
przetworów rybnych dostępnych w basenie Morza Śródziemnego36,
                                                

30 Atenajos, Deipnosofiści III, 118 a (87, 1–2, Kaibel).
31 M. Kokoszko, Ryby, s. 127–128.
32 Być moŜe makrele – por. M. Kokoszko, Znaczenie terminu sarda (sarda). No-

wa interpretacja, „Rozprawy Komisji Językowej” 2008, t. 35, s. 27–34.
33 Atenajos, Deipnosofiści III, 120 f (92, 8–10, Kaibel).
34 Atenajos, Deipnosofiści III, 116 e (85, 3–7, Kaibel).
35 Atenajos, Deipnosofiści VIII, 356 f (53, 33–36, Kaibel).
36 Galen, De alimentorum facultatibus 728, 14–17, Kühn VI.
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a Orybazjusz potwierdził tę opinię37. Ten ostatni sądził ponadto, Ŝe
pelamydes nie wpływają dobrze na przewód pokarmowy, są niezbyt
smaczne (mają zachwianą równowagę humoralną), przyczyniają się
do powstawania gazów, mają luźne mięso, są trudne do wydalenia,
ale jednocześnie poŜywne38. Orybazjusz jest takŜe najbardziej precy-
zyjnym źródłem, gdy chodzi o wartości rodzajów tariche z bonito.

Drugi z terminów, którym pragniemy się zająć, thynnos, oznaczał
z kolei właściwie duŜą rybę morską zaliczaną przez ówczesnych die-
tetyków do wielkich stworzeń morskich, czyli ketodeis. Współcześnie
określamy ją odrobinę nieprecyzyjnie jako tuńczyka, podczas gdy pod
nazwą tą w istocie kryje się cała grupa gatunków naleŜących do
Thunnidae. D’Arcy Thompson identyfikował thynnos jako ryby
Thunnus thynnus, Thynnus pelamys (Pelamys sarda) lub Thynnus

alalunga39. Jego ustalenia potwierdzone zostały przez Andrew Dal-
by’ego40, Toma Gallanta41 i Eduarda de Saint-Denis42. Odwołując się
do polskiego nazewnictwa, wypada nam konkludować, iŜ autorzy
antyczni i bizantyńscy, gdy stosowali podany przez nas termin, mieli
na myśli tuńczyka zwykłego, tuńczyka błękitnopłetwego, bonito, al-
bakorę i inne.

Obszarem występowania tuńczyków w omawianym przez nas
okresie był cały basen Morza Śródziemnego oraz akwenów z nim
sąsiadujących. W czasie swojego Ŝycia ryby te migrowały, przepły-
wając swobodnie między poszczególnymi wodami, a opisywano
przede wszystkim dwa etapy ich podróŜy. Po pierwsze, zwracano
uwagę na trasę, która przebiegała od Słupów Heraklesa do połu-
dniowych brzegów Italii. Przykładem relacji przedstawiającej ten
kierunek migracji są informacje zachowane w dziele Oppiana43. Na
                                                

37 Orybazjusz, Collectiones medicae IV, 1, 40, 1–41, 1.
38 Orybazjusz, Collectiones medicae II, 58, 20, 1–4.
39 D’A.W. Thompson, A glossary of Greek fishes, London 1947, s. 79–90,

197–199 etc.
40 A. Dalby, Food, s. 333–337.
41 T.W. Gallant, op. cit., s. 26–27, 50, tablica albacore, 53, tablica bluefin tunny,

54, tablica bonito, 59, tablica frigate mackerel, 64, tablica pelamyd, 68, tablica skip-

jack.
42 E. De Saint-Denis, La vocabulaire des animaux marins en Latin classique,

Paris 1947, s. 83–84, 113–114.
43 Trasa zaczyna się na Oceanie Atlantyckim, prowadzi wzdłuŜ wybrzeŜa Półwy-

spu Pirenejskiego, południowej Galii, ku Morzu Tyrreńskiemu – Oppiani halieutica

III, 620–630, [w:] Oppian, Colluthus, Tryphidorus, with an English trans.
A.W. Mair, London–New York 1928.
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owym szlaku znajdowały się dwa centra połowu i przetwórstwa ryb
thynnos, a mianowicie iberyjskie44 i italsko-sycylijskie45.

Pierwsze z nich zasięgiem swoim obejmowało przede wszystkim
południowe wybrzeŜa Półwyspu Iberyjskiego. Informacje na jego te-
mat są liczne i wystarczy, Ŝe przytoczymy przykładowe. Polibiusz
posiadał wiadomości o mnogich tuńczykach, występujących u hisz-
pańskich wybrzeŜy46. Strabon wspominał o duŜych i tłustych rybach
tego gatunku, jakie Ŝyły w wodach oblewających plaŜe Turdetanii47.
Miejscem, w którym koncentrowały się przetwórnie złowionych da-
rów morza, było miasto Gades, o czym pisał choćby Teodoridas48.

Gdy chodzi o okręg italsko-sycylijski dane są równie liczne i jed-
noznaczne. Elian wskazał wody wokół Sycylii i u wybrzeŜy Ligurii
jako obszary, na których prowadzone były bardzo intensywne poło-
wy49. Na temat italskich thynnoi pisał równieŜ Archestratos. Zapew-
ne były one nie tylko słynne, ale wyróŜniały się równieŜ znakomitym
smakiem, skoro ten znawca i koneser uznał je za godne swego pod-
niebienia50. Strabon z kolei opowiadał ogólnie o ławicach tych ryb
opływających wybrzeŜa Półwyspu Apenińskiego51, ale opisywał rów-

                                                
44 Wybrana literatura na temat centrum iberyjskiego: A. Balil Illana, Un estudio

sobre el „garum”, „Archivo Espaňol de Arqueologia” 1953, t. 26, s. 183–185; C.L.
Cutting, Fish saving. A history of fish processing from ancient to modern times, Lon-
don 1955, s. 21–22; R.I. Curtis, Product identification and advertising on Roman

commercial amphorae, „Ancient Society” 1984–1986, t. 15–17, s. 209–228, zwł.
s. 212; D.P.S. Peacock, D.F. Williams, Amphorae and the Roman economy. An intro-

ductory guide, London–New York 1986, s. 36–37 etc.; R.I. Curtis, Spanish trade in

salted fish products in the 1st and 2nd centuries A.D., „International Journal of Nau-
tical Archaeology and Underwater Exploration” 1988, t. 17, s. 205–210; idem,
Garum and salsamenta. Production and commerce in materia medica, Leiden 1991,
s. 46–64 (dalej: Garum).

45 Wybrana literatura na temat centrum italsko-sycylijskiego: J. André, op. cit.,
1961, s. 97–107, 111–116; R.I. Curtis, The garum shop of Pompei (I. 12. 8), „Cro-
nache Pompeiane” 1979, t. 5, s. 5–23; idem, The salted fish industry of Pompeii,
„Archaeology” 1984, t. 37, s. 58–59, 74–75; idem, Garum, s. 85–111; P. Horden,
N. Purcell, op. cit., s. 190–195 etc.

46 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 c–d (64, 13–20, Kaibel).
47 Strabon, Geographica III, 2, 7, 19–23.
48 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 c (64, 10–12, Kaibel).
49 A nie pominął teŜ okolic Massalii, którędy ryby płynęły ku wyŜej wymienio-

nym obszarom – Claudii Aeliani de natura animalium libri XVII, XIII, 16, 1–11, ed.
R. Hercher, Lipsiae 1971 (dalej: Elian, De natura).

50 Atenajos, Deipnosofiści VII, 294 a (42, 8–12, Kaibel).
51 Strabon, Geographica I, 2, 15, 23–32.
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nieŜ znajdujące się na terenie Etrurii wieŜe obserwacyjne przezna-
czone specjalnie do śledzenia szlaków ich migracji52. Nazwy wspo-
mnianych konstrukcji to albo skopia53, albo thynnoskopeion54.
W świetle podanych informacji nie powinien dziwić fakt, Ŝe popular-
ne tuńczyki, zarówno świeŜe, jak i solone, były wymieniane w dziele
O sztuce kulinarnej55.

Ze względu na migracje ryb pomiędzy Morzami Egejskim a Azow-
skim powstało tam kolejne centrum związane z ich połowem i prze-
robem, tak zwany Pont. Znamy wiele ośrodków mających wkład
w jego funkcjonowanie. Sam tylko Archestratos pozostawił nam dane
o Bizancjum, Karystos i Samos56. Elian wymieniał Amastris, Hera-
kleję i Tios57. Informacje te moŜemy uzupełnić stwierdzeniem, Ŝe
z tych rejonów pochodziły takie rodzaje konserw rybnych, tarichos,
jak Byzantion tarichos oraz słynne Pontikon tarichos58. DuŜa ilość
miejscowości leŜących poza Grecją właściwą i związanych z połowem
thynnoi oraz ich przetwórstwem kontrastuje ze znaną nam liczbą
osad powiązanych z połowem tych ryb w samej Helladzie. Antyfanes
wymienił tylko jedną. Pisał mianowicie o thynnoi pochodzących
z Megary59.

Jeśli chodzi o moŜliwe metody przygotowywania thynnoi jako po-
Ŝywienia, źródła przekazują nam ich duŜo. Po wyłowieniu ryby były
transportowane na ląd, a następnie sprawiane i dzielone. Ich roz-
miar warunkował fakt, Ŝe przewaŜnie nabywano je i przyrządzano
w kawałkach. Na taki sposób postępowania wskazują informacje
uzyskane z dzieł Antyfanesa60, Archestratosa61, Efipposa62, Filokse-

                                                
52 Na przykład w okolicach Papulonii, por. Strabon, Geographica V, 2, 6, 7–27.

Por. G. Malinowski, op. cit., s. 218–222.
53 Według Eliana (De natrura XV, 5, 8).
54 Jak zaświadcza autor Księgi Suda – Suidae lexicon, anthropos, alfa, 2534,

1–3, rec., A. Adler, vol. I–IV, Lipsiae 1928–1935.
55 Por. niŜej.
56 Atenajos, Deipnosofiści VII, 301 f–302 b (63, 10–24, Kaibel).
57 Elian, De natura XV, 5,1–4.
58 Wybrana literatura na temat centrum pontyjskiego: D. Braund, Fish from the

Black Sea. Classical Byzantium and the Greekness of trade, [w:] Food in antiquity,
ed. J. Wilkins, D. Harvey, M. Dobson, Exeter 1995 (dalej: FIA), s. 162–170; N. Pur-
cell, Eating fish. The paradoxes of seafood, [w:] FIA, s. 132–149, zwł. s. 144–147; R.I.
Curtis, Garum, s. 118–130; C.L. Cutting, op. cit., s. 20–22; A. Dalby, Food, s. 65–66,
167, etc.

59 Atenajos, Deipnosofiści VII, 295 c–d (45, 11–14, Kaibel).
60 Atenajos, Deipnosofiści VII, 295 f (46, 18–27, Kaibel).
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nosa z Kytery, Matrona oraz wielu innych autorów. W analizowa-
nych tekstach pojawiają się niezmiennie pewne określenia nazywa-
jące poszczególne partie ryby tak, Ŝe moŜna uznać je za terminy fa-
chowe. Wynika z tego, Ŝe udało się wypracować pewien stały sche-
mat rozbioru tuńczyków. Z danych, przekazanych na przykład przez
Matrona, wynika, Ŝe głowę, kefale, traktowano jako oddzielną część
mięsa. Aleksis takŜe mówił o łbie tej ryby, choć uwaŜał go za suro-
wiec pośledniejszego gatunku63. Orybazjusz rozprawiał na temat
wartości szyi tuńczyków, auchen. Mięso z tego kawałka tuszy cha-
rakteryzowało się brakiem tłuszczu i było trudne do strawienia. Po
zasoleniu wyrabiano z niego omotarichos64, czyli konserwę rybną,
której technologia przyrządzania przewidywała zasolenie ryby przez
krótki czas. Antyfanes we fragmencie, na który się juŜ powoływali-
śmy powyŜej, pisał o bokach, lagones. Arystofon wzmiankował łopat-
ki, kleis65. Przytaczany powyŜej Orybazjusz wspominał równieŜ
o grzbietach, nota, ryb z grupy ketodeis66. Najczęściej jednak w źró-
dłach greckich mowa jest o kawałkach wykrawanych z podbrzusza
tuńczyków, czyli o hypogastria67. Wzmianek o nich jest mnóstwo.
Pisali o nich Arystofanes68, Erifos, Strattis69 i wielu innych autorów
greckich. Difilos z Sifnos wspominał takŜe kostai, czyli Ŝebra ryb or-

kynos70. Z ryb thynnos wydzielano teŜ czasami ogon, a właściwie tyl-
ną partię ciała ketodeis, którą określano mianem ouraion. O ogonie
ryby thynnis pisał Atenajos w komentarzu do fragmentu jednego
z dzieł Antyfanesa71, a tylne części ryb thynne chwalił takŜe Arche-
stratos.

Dietetycy kładli nacisk na poinformowanie o tym, Ŝe poszczególne
partie mięsa róŜniły się od siebie pod względem swoich właściwości.
Hypogastria uwaŜano za najlepsze do pieczenia, były one bowiem
tłuste. Tłuszcz zaś, wytapiając się z nich w wyniku działania wyso-

                                                                                                                      
61 Atenajos, Deipnosofiści III, 116 f – 117 a (85, 11–23, Kaibel).
62 Atenajos, Deipnosofiści VII, 322 d–e (120, 9–19, Kaibel).
63 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 f – 303 a (65, 31–37, Kaibel).
64 Orybazjusz, Collectiones medicae II, 58, 144, 3–145, 1.
65 Atenajos, Deipnosofiści VII, 303 a–b (65, 17–19, Kaibel).
66 Orybazjusz, Collectiones medicae II, 58, 7, 1–8, 1.
67 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 f (65, 22–23, Kaibel).
68 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 d (65, 6–8, Kaibel).
69 Atenajos, Deipnosofiści VII, 302 d (65, 9–13, Kaibel).
70 Atenajos, Deipnosofiści VIII, 357 a (53, 39–42, Kaibel).
71 Atenajos, Deipnosofiści VII, 303 f – 304 a (67, 26–36, Kaibel).
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kiej temperatury, zabezpieczał mięso przed wysuszeniem. RównieŜ
ouraia nadawały się na pieczyste. Aby zadośćuczynić ich względnej
chudości, trzeba było jednak polać je obficie dobrej jakości oliwą. Pi-
sał o tym Archestratos, kiedy wspominał o przyrządzaniu ryby thyn-

ne. Z kolei partie od strony grzbietu były twardsze i pozbawione
tłuszczu. Korzystniej zatem było je ugotować, poniewaŜ dzięki temu
procesowi stawały się bardziej soczyste72. Dietetycy uwaŜali teŜ za
godne polecenia gotowanie łbów tuńczyków, poniewaŜ podczas tej
czynności złe soki, przede wszystkim naturalne i niekorzystne słone
humory73, przechodziły do wywaru, sprawiając, Ŝe w ten sposób mię-
so stawało się zdrowsze.

Tuńczyki były uznanym powszechnie surowcem do wyrobu kon-
serw rybnych. Tariche wytwarzano ze sztuk o róŜnej wielkości, sto-
sując sól jako środek konserwujący. W zaleŜności od miejsca produk-
cji, rozmiarów ryby, długości procesu konserwowania oraz rodzaju
uŜytego na konserwę mięsa, tarichos nosiło odmienną nazwę. Za-
chowało się na ten temat wiele wzmianek, które są jednak niejedno-
znaczne. Nikostartos74 mówił o kawałku ryby z miasta Bizancjum75.
Fragment ten wskazuje nam na istnienie całej grupy konserw ryb-
nych, występujących pod nazwą Byzantion tarichos. Podany powyŜej
passus traktował poza tym o hypogastria z Gades. TakŜe one były
zapewne konserwowanymi kawałkami ryby thynnos. Do tychŜe ryb
odnosi się równieŜ termin horaion. Orybazjusz pisał, Ŝe był to pro-
dukt, który uzyskiwano z ryb pelamys. Wiele wskazuje, Ŝe młode
osobniki tuńczyków stanowiły z kolei surowiec do wyrobu Pontikon

tarichos76.
Właściwości dietetyczne tuńczyków były, według antycznych i bi-

zantyńskich autorów, analogiczne do tych, jakie posiadają wszystkie
zwierzęta Ŝyjące w wodach morskich i odznaczające się znacznymi
rozmiarami, nazywane ketodeis77. Mięso tych ryb naleŜało zatem do
twardych. Arystoteles zwracał uwagę na to, Ŝe są one bardzo tłuste78.

                                                
72 Orybazjusz, Collectiones medicae IV, 2, 1, 1–2, 1.
73 Orybazjusz, Collectiones medicae II, 58, 7, 4–5.
74 Lub Filetairos. Atenajos z Naukratis nie jest pewien autora.
75 Atenajos, Deipnosofiści III, 118 e (88, 11–13, Kaibel).
76 Galen, De alimentorum facultatibus 728, 9–729, 5.
77 M. Kokoszko, Ryby, s. 155–156.
78 Aristote, Histoire des animaux 571 a, 7–8, ed. P. Louis, t. I–III, Paris 1964–

1969.
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Difilos z Sifnos opisywał je jako cięŜkie, ale poŜywne79. Galen włączył
ich charakterystykę do rozdziału poświęconego rybom cechującym
się twardym mięsem. Twierdził, Ŝe są niesmaczne i śluzowate. Dla-
tego powinno się je serwować z ostrymi dodatkami, które rozcień-
czałyby niebezpieczne dla zdrowia konsumenta soki tworzące się
podczas ich trawienia80. Młodsze osobniki tuńczyków były lŜej
strawne. Właściwości tych dojrzałych i wyrośniętych ulegały zmianie
dopiero po poddaniu ich procesom konserwującym. Wówczas równieŜ
one stawały się łatwiejsze do przyswojenia. Posilanie się tuńczykami
skutkowało powstawaniem w ciele jedzącego gęstych soków. Właści-
wość tę miały zresztą wszystkie ketodeis. Jedynie pelamydes, czyli
wzmiankowane powyŜej bonito, choć ogólnie podobne w swej charak-
terystyce dietetycznej, były łagodniejsze w działaniu81. Opinię Gale-
na w kwestii oceny właściwości ketodeis zachował, jak juŜ o tym
wspominaliśmy, Orybazjusz. W grupowej charakterystyce tych ryb
napisał on (opierając się na Ksenokratesie), Ŝe thynnoi nie są dobre
dla Ŝołądka, mają złe soki, wywołują wzdęcia, ich mięso odznacza się
luźną konsystencją i jest trudne do wydalenia. Uznał je jednak za
poŜywne. Orybazjusz cenił zwłaszcza partie wzięte z podbrzusza.
ŚwieŜe były smaczne, posiadały dobre soki, były łatwe do przyswoje-
nia i nie wymagały kruszenia. JednakŜe ze względu na to, Ŝe były
tłuste, utrzymywały się na powierzchni trawionych produktów przez
dłuŜszy czas. Stałość zaprezentowanych powyŜej ustaleń ogólnych
potwierdzili następnie Aecjusz z Amidy i Paweł z Eginy. Ten pierw-
szy zaliczył tuńczyki do ryb o twardym mięsie82. Z tego powodu in-
formacje o nich zawarł takŜe w rozdziale poświęconym pokarmom
przyczyniającym się do produkcji gęstych soków83, a zwłaszcza czar-
nej Ŝółci84. Paweł z Eginy równieŜ podzielał opinie wyraŜone przez
swych poprzedników i dlatego pisał o tuńczykach w części swej pracy
poświęconej ketodeis.

Zbiór wiadomości dotyczących tuńczyków i bonito przedstawiony
przez nas w niniejszym artykule, pozwala nam stwierdzić, Ŝe an-
                                                

79 Atenajos, Deipnosofiści VIII, 356 b (53, 1–2, Kaibel).
80 Galen, De alimentorum facultatibus 728, 6.
81 Galeni de probis pravisque alimentorum succis liber 769, 7–10, [w:] Claudii

Galeni opera omnia, ed. D.C.G. Kühn, t. VI, Lipsiae 1823.
82 Aetii Amideni libri medicinales I–VIII II, 143, 1–5, ed. A. Olivieri, Berlin

1935–1950 (dalej: Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri).
83 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri II, 241, 5–9.
84 Aecjusz z Amidy, Iatricorum libri II, 246, 1–9.
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tyczni pisarze posiadali szeroki zakres wiedzy dotyczącej zwierząt
zamieszkujących morskie akweny. Nadto, wiadomości te zdają się
potwierdzać waŜną rolę, którą przypadła rybom w urozmaiceniu
i wzbogaceniu jadłospisu ludzi, którzy w czasach antyku i Bizancjum
zamieszkiwali basen Morza Śródziemnego. Niestety, wspomniany
zasób informacji pozostaje jednak wciąŜ w duŜej mierze nieznany
i niewykorzystany przez nowoŜytnych badaczy.

Summary

Delicacies from the sea. Some opinions of select ancient

and Byzantine authors on the genus Thunnus

The role of fish in the diet of Antiquity and Byzantium is re-
garded as vital. However, they never constituted staple food, which
was still dominated by cereal products, leguminous plants and a se-
lection of vegetables and fruit.

We have access to a wide range of literary sources providing in-
formation in connection with fish. Apart from fine literature, this
includes mostly the preserved work of Athenaeus of Naucratis, i.e.
Deipnosophistae, and very significant, yet rarely analysed in detail
by historians so far, medical literary sources, such as the works
of Oribasius, Aëtius of Amida, Paul of Aegina and others.

As a result of the existence of a cornucopia of extant ancient and
Byzantine data, the authors of the present article focus on two se-
lected terms encountered in Greek sources which relate to this ge-
nus, i.e. pelamys and thynnos fish. In Greek sources, pelamys usually
referred to sea fish, typically of considerable size. Most probably, the
authors quoting this name referred to the species known nowadays
as Skipjack tuna or bonito. On the other hand, the term thynnos was
made use of to mean a large sea fish classified by dieticians as be-
longing to ketodeis. Nowadays, it is more precisely referred to as
tuna fish, however, this term includes the whole group of species
belonging to Thunnidae and identified as Thunnus thynnus, Thyn-

nus pelamys (Pelamys sarda) or Thynnus alalunga.
The source information leads us to a conclusion that pelamydes

lived in the whole Mediterranean Sea and adjacent basins. They
were caught in Spain, around Sicily and the Apennine Peninsula.
Considerable quantities of Skipjack tuna/bonito were caught in the
vicinity of Byzantium. This may be concluded from the fact that
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most information regarding Skipjack tuna/bonito living in the Sea of
Azov, Black Sea and in the Dardanelles can be encountered in the
Greek authors’ accounts. We know that Skipjack tuna/bonito was an
excellent raw material for producing fish preserves called tarichos.

As far as the dietetic advantages of Skipjack tuna/bonito are con-
cerned, Deipnosophistae presents extant fragments of works
by Diphilus of Siphnus and Hicesius related to this topic. A passage
from the work written by the former author characterises pelamydes

as nutritious but stodgy and diuretic food. When the fish is proc-
essed into a preserve, it has a beneficial impact on the digestive tract
and dilutes juices in person's body. Hicesius, being another expert in
this field, only mentioned that meals prepared from Skipjack tuna
were difficult to excrete. Oribasius claimed that pelamydes did not
have a beneficial impact on the digestive tract, their flavour proper-
ties were low (imbalanced humoral system), the consumed fish gen-
erated gas in intestines, the meat was loose, hard to excrete but still
nutritious. As far as salted pelamys fish are concerned, Galen stated
that salt fish produced of this meat belonged to the best fish taiche

available in the Mediterranean Sea basin, and Oribasius confirmed
this opinion. The latter is also the most accurate source of informa-
tion as far as the advantages of tariche made of Skipjack tuna/bonito
are concerned.

Tuna fish lived in the whole Mediterranean Sea and adjacent ba-
sins. During the migrations, the fish freely moved among all areas,
and particularly two stages of their journey were described. Firstly,
the route from the Straits of Gibraltar to southern Italy was ob-
served. Two fishing and processing centres of thynnos were located
on this route, i.e. Iberian and Italian-Sicilian centres. Taking into
account the migration of fish between the Aegean Sea and the Sea
of Azov, the third main fishing and processing, centre, called Pont
(Pontos), was established there.

The sources present several methods of preparing thynnoi

as food. Caught fish were brought back to the land, flayed and cut
up. The analyzed sources show that a constant procedure for cutting
up tuna fish was established. This results from the fact that the
sources present consistent names defining individual parts of fish so
they can be regarded as professional terminology, while dieticians
stressed the fact that different parts of this meat had various prop-
erties.
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Tuna fish was commonly considered as a raw material for fish
preserves. Tariche was produced from specimens of different size,
using salt as the preservative. Depending on the manufacturing lo-
cation, size of the fish, duration of the preservation process and type
of the meat used, tarichos had different names. The references to
this issue are numerous, yet often ambiguous.

As far as dietetic advantages of tuna fish are concerned, they are
analogous to the features of all large-sized sea creatures, i.e. keto-

deis. Ex definitione, they belonged to the group of fish whose meat
was hard. Aristotle mentioned that this meat is particularly fatty.
Diphilus of Siphnus classified it as stodgy but nutritious. Galen in-
cluded it in the chapter devoted to fish having hard meat. He re-
garded it as unpalatable and viscous. Thus, it was recommended to
serve it with spicy additives which diluted the harmful juices re-
sulting from the digestive processes. Younger specimens were easier
to digest. The mature ones changed their characteristic after under-
going the preservation process. Then, they became much easier to
digest. Eating tuna fish resulted in thick juices generating in the
stomach. Nevertheless, this feature was typical for all ketodeis. Ori-
basius followed Galen's tradition as regards his assessment of keto-

deis. In his group description of this fish, he wrote that thynnoi are
not good for the stomach, have bad juices, cause flatulence, the meat
has loose texture and is difficult to excrete, but still nutritious. Ori-
basius particularly valued the underbelly parts. When fresh, they
had good juices, were easy to digest and did not require crumbling.
However, since they were fatty, they remained on the surface of di-
gested products for longer periods of time. The solidity of the alluded
to general assumptions was confirmed by Aëtius of Amida and Paul
of Aegina. Aëtius of Amida classified tuna fish as fish having hard
meat. Thus, he referred to it in the chapter on foodstuffs contribut-
ing to the generation of thick juices, in particular black bile. Paul
of Aegina shared his predecessors’ opinions and also included tuna
fish in the chapter on ketodeis.
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Polska piechota zacięŜna w systemie
bezpieczeństwa państwa w pierwszej połowie XVI w.

W trakcie badań nad zagadnieniem polskiej piechoty zacięŜnej
w pierwszej połowie XVI w., wyniknęła kwestia miejsca tej formacji
wojskowej w systemie bezpieczeństwa państwa polskiego1. Ze wzglę-
du na charakter przywołanej rozprawy, problem ten został wyłączo-
ny, aŜeby móc poświęcić mu osobne studium. Tu jedynie warto przy-
pomnieć, Ŝe upowszechnienie się w okresie renesansu wojsk pienięŜ-
nych, a takŜe sukcesy, jakie odnosiły one na licznych polach bitew,
miało niebagatelny wpływ na całokształt działań zbrojnych na prze-
łomie XV i XVI w. Proces ten jest zauwaŜalny równieŜ w Polsce. In-
stytucja armii pienięŜnej, która na szerszą skalę zadebiutowała
w czasie wojny trzynastoletniej (1454–1466), zaczęła stopniowo za-
stępować tradycyjną formę mobilizacji siły zbrojnej, to znaczy pospo-
lite ruszenie (expeditio generalis)2. Wśród polskich, czy moŜe raczej
zaciąganych za pieniądze polskiego monarchy, wojsk zacięŜnych do-
minowała jazda. Dlatego teŜ starsza literatura dotycząca historii
wojskowości na ogół marginalizowała znaczenie piechoty jako forma-
cji niezbędnej na nowoŜytnym polu walki. NaleŜy jednak podkreślić,
Ŝe jest to pogląd nie znajdujący szerszego oparcia na przykład w pi-
smach ówczesnych historiografów i teoretyków sztuki wojennej. To
właśnie oni podkreślali wielokrotnie brak piechurów i potrzebę prze-
organizowania struktury wojska polskiego na korzyść tej formacji.

                                                
1 A. Bołdyrew, Piechota zacięŜna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, War-

szawa 2011.
2 Zob. M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem KrzyŜackim 1454–1466,

Warszawa 1967; T. Grabarczyk, Piechota zacięŜna Królestwa Polskiego w XV wieku,
Łódź 2000.
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Mimo zauwaŜalnej niechęci szlachty do słuŜby w piechocie (de facto
składała się ona z przedstawicieli stanu trzeciego i tak zwanego
czwartego stanu, czyli mieszczan), władcy i hetmani w pierwszej po-
łowie XVI w. chętnie sięgali po zaciągi piesze. Dostrzegali bowiem
rozliczne moŜliwości wykorzystania tego rodzaju broni zarówno
w trakcie słuŜby wartowniczej i oblęŜeń, jak równieŜ w otwartym
polu, gdzie umiejętnie uŜyta piechota sprawdzała się w walce ognio-
wej na dystans, nawet w przypadku starcia z silniejszym przeciwni-
kiem. Najlepszym przykładem jest bitwa pod Orszą (1514 r.) lub
Obertynem (1531 r.), ale warto podkreślić jeden z epizodów starcia
obertyńskiego, mianowicie atak piechoty na artylerię mołdawską.
Odpowiednio szybkie skrócenie dystansu między tymi dwiema for-
macjami w zasadzie pozbawiło artylerzystów mołdawskich moŜliwo-
ści skutecznego raŜenia ogniem swych dział nieprzyjaciela, to znaczy
atakującej polskiej piechoty i jazdy zacięŜnej.

Jak wiadomo, kaŜdy rodzaj broni – w tym piechota zacięŜna –
stanowił jeden z elementów siły zbrojnej państwa polskiego. Kształt
siły zbrojnej, będącej narzędziem – instrumentem polityki zagra-
nicznej, miał znaczący wpływ na kontakty dyplomatyczne, ale takŜe
stanowił o jakości bezpieczeństwa państwa w bardzo szerokim rozu-
mieniu. Jeśli przyjąć za wiąŜące ustalenia A. Tofflera w przedmiocie
podziału dziejów cywilizacji na trzy etapy (cywilizacja agrarna, cy-
wilizacja przemysłowa, cywilizacja informacyjna), to naleŜy stwier-
dzić, Ŝe kształt bezpieczeństwa państwa w epoce panowania ostat-
nich Jagiellonów uzaleŜniony był w duŜej mierze od umiejętności
okiełznania czynników naturalnych3. Umiejętność ta w przypadku
kultury rolniczej (rolnictwo jako podstawowa gałąź gospodarki)
w znaczący sposób wpływała na moŜliwości akumulacji jakiejkolwiek
nadwyŜki produkcyjnej, którą ewentualnie moŜna było przeznaczyć
na działania związane ze wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa
wewnętrznego (budowa systemu fortyfikacji, regularne utrzymywa-
nie stosownej ilości wojsk w gotowości bojowej, utrzymanie porządku
publicznego), jak równieŜ zewnętrznego (stosunki dyplomatyczne,

                                                
3 A. Toffler, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, M. Kłobukowski, Poznań 2006,

s. 36; M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Siedlce 2006, s. 22–23.
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działania zbrojne). Wynikało to z charakterystycznego dla omawia-
nej epoki nakazu chwili4.

Patrząc na kwestie bezpieczeństwa, naleŜy takŜe odnotować, Ŝe
badania nad tymi zagadnieniami, skupione na współczesnych naka-
zach chwili, prowadzone są w oparciu o dopiero kształtującą się me-
todologię, która wyłania się na przykład poprzez destylację wiedzy
i metod zaczerpniętych z innych nauk5. Szczególnie mocno podkreśla
się, Ŝe paradygmat tej powstającej nauki najwięcej skorzysta dzięki
studiom interdyscyplinarnym (oglądzie przedmiotu badań z punktu
widzenia innej dyscypliny) oraz transdyscyplinarnym (zastosowaniu
metod i technik badawczych jednej dyscypliny w obszarze drugiej)6.
Powstaje zatem pytanie, czy moŜna mówić o bezpieczeństwie pań-
stwa, a nawet systemie bezpieczeństwa w realiach historycznych,
w oparciu o współczesne (kształtujące się) definicje i struktury poję-
ciowe. Czy – innymi słowy – przeniesienie ogólnego zarysu współcze-
snego aparatu pojęciowego na czas przeszły nie będzie błędem ahi-
storyzmu. Podstawowa wątpliwość sprowadza się do konstatacji,
iŜ immanentne współczesnemu bezpieczeństwu narodowe-
mu/państwa megatrendy i trendy cywilizacyjne w większości nie
przystają do realiów historycznych. Trudno więc podejmować próbę
ich adaptacji, skoro problemy te w zasadzie nie funkcjonowały wcze-
śniej. Wśród megatrendów i trendów cywilizacyjnych wymienia się
dziesięć głównych zagadnień. Są to kwestie związane z masową ko-
munikacją, zmianami wiodących podmiotów politycznych i gospodar-
czych, konflikty na tle etnicznym, religijnym (włącznie z terrory-
zmem), zagroŜenia bezpieczeństwa energetycznego, nieprzewidywal-
ność masowych zachowań społecznych, wydłuŜenie czasu Ŝycia
i zwiększenie poziomu wykształcenia, rozwój sieci komputerowych,

                                                
4 P. Sienkiewicz, Metodologiczne problemy badania systemów bezpieczeństwa,

[w:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, t. II,
red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Warszawa 2011, s. 56.

5 Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red.
R. Jakubaszek, J. Flis, Warszawa 2006, s. 13–16; M. Malec, Percepcja bezpieczeń-
stwa. Definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006, s. 5–14; M. Sułek, Bezpie-
czeństwo narodowe jako kategoria relacyjna – koncepcja metody badań, [w:] Metodo-
logia badań…, t. I, red. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda, Warszawa
2010, s. 39–46; P. Sienkiewicz, op. cit., s. 57–58, 64; R. Wróblewski, Przedmiot
i metoda nauki o bezpieczeństwie narodowym, [w:] Metodologia badań…, t. II, s. 71–
73.

6 R. Wróblewski, op. cit., s. 82.
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dylematy polityki Ŝywnościowej, degradacja kultury masowej (tak
zwana makdonaldyzacja) oraz ewolucja zjawisk społecznych w kon-
tekście bez mała permanentnego kryzysu i konfliktu7. Spośród wy-
mienionych tylko jeden trend cywilizacyjny (wskazywany zresztą juŜ
wyŜej) moŜna przypisać realiom historycznym i jest to kwestia kry-
zysów Ŝywnościowych, niekiedy przybierających na pewnych obsza-
rach formę klęsk głodowych. Pozostałe zagadnienia jedynie w szcze-
gółach (oczywiście nie we wszystkich przypadkach) przystają
do okresu historycznego.

Jednocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe tradycyjnie zdefiniowane poję-
cie bezpieczeństwa narodowego, czy bezpieczeństwa państwa (natio-
nal security), obejmujące swym zakresem egzystencjonalne potrzeby
i interesy społeczności – państwa – narodu, wydaje się w zasadzie
odpowiadać realiom Korony w XVI w. Nie sposób przecieŜ odmówić
państwu polskiemu za panowania ostatnich Jagiellonów chęci i po-
trzeby zabezpieczenia pozamilitarnego, czyli moŜliwości nieskrępo-
wanego realizowania interesów ekonomicznych i politycznych. Prak-
tyka interdyscyplinarnego adaptowania osiągnięć róŜnych nauk jest
przecieŜ znana w historiografii i, jak wiadomo, przynosiła juŜ wy-
mierne, pozytywne efekty. Dość przypomnieć zabieg J. Wiesiołow-
skiego, polegający na spoŜytkowaniu socjologicznych ustaleń Willia-
ma Lloyda Warnera dotyczących podziału ludności miasta na trzy
warstwy i kaŜdej z nich na dwie grupy8. Ustalenia amerykańskiego
badacza przystosowano do realiów stratyfikacji społecznej miasta
późnośredniowiecznego, wprowadzając odpowiednie korektury9.
Jeszcze innym przykładem jest zestawianie osiągnięć intelektual-
nych teoretyków Ŝyjących w róŜnych, nie tylko okresach historycz-
nych, ale i wręcz kontekstach, oraz wyprowadzanie z takiej konfron-
tacji ogólnych wniosków. Tu warto posłuŜyć się przykładem pracy
Michaela I. Handela Masters of War. Classical Strategic Thought.
Autor dwa pierwsze rozdziały poświęcił właśnie takim zagadnie-
niom, odpowiednio je tytułując (rozdział pierwszy: Strategy: Past

                                                
7 P. Sienkiewicz, op. cit., s. 59–60.
8 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008, s. 291–292.
9 J. Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań

1997, s. 13–14.
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Theories, Modern Practice, rozdział drugi: Comparing Sun Tzu and
Clausewitz)10.

Włączając do współczesnej definicji problemy charakterystyczne
tylko dla epoki historycznej, moŜna podjąć próbę zaadaptowania
omawianego systemu pojęciowego do realiów minionych, co moŜe
przyczynić się do podjęcia badań nad pozornie znanymi juŜ kwestia-
mi z zupełnie innej – nowej – perspektywy. PowyŜsze uwagi mają na
celu podkreślenie, Ŝe próba przyjęcia takiej optyki zmusza do bezwa-
runkowego dostosowania zapoŜyczonych pojęć i metod do omawiane-
go problemu. Nie moŜna bowiem dokonać prostego przełoŜenia do-
świadczeń metodologicznych nauk obronnych na uwarunkowania
czysto historyczne, gdyŜ w moim odczuciu doprowadzi to do poten-
cjalnej kumulacji błędów interpretacyjnych i przeinaczeń juŜ na eta-
pie wstępnym, związanym choćby z rozbieŜnościami definicyjnymi.

W tym rozumieniu czynnikami charakterystycznymi dla oma-
wianej epoki byłyby przede wszystkim kwestie związane z interesa-
mi dynastycznymi Jagiellonów. Zagadnienia te dotyczą zarówno
spraw wewnętrznych (następstwo tronu – elekcja vivente rege), jak
równieŜ spraw zewnętrznych (tron dziedziczny w Wielkim Księstwie
Litewskim, stosunki Korony i Węgier pod panowaniem Jagiellonów,
problemy namiestnictwa śląskiego)11. Kolejnym niezbędnym w moim
odczuciu elementem jest dookreślenie definicji bezpieczeństwo naro-
dowe/państwa. I tak na przykład w realiach średniowiecznych nie
moŜna mówić o członkach narodu polskiego czy niemieckiego, a jedy-
nie o członkach grup etnicznych, a zarazem poddanych tego samego
władcy. Kwestia ta nie uległa zmianie równieŜ w epoce nowoŜytnej.
Urszula Augustyniak zauwaŜyła: Dla określenia państwa polsko-
litewskiego w XVI–XVIII w. uŜywamy (…) najczęściej terminu Rzecz-
pospolita bez dodatków wynikających z aktualnej mody, jak określe-
nie Rzeczpospolita wielu narodów – sugerujące istnienie
w XVI–XVIII w. narodów w dzisiejszym rozumieniu, czy Rzeczpospo-
lita szlachecka – przypisujące stanowi uprzywilejowanemu całość
dziedzictwa kulturowego, tworzonego takŜe przez plebejuszy. Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów po unii 1569 r. nie była państwem wszyst-

                                                
10 M.I. Handel, Masters of War. Classical Strategic Thought, Third revised

and expanded edition, London 2001, s. 1–12 (rozdz. I), 14–23 (rozdz. II), zob. takŜe
s. 25 i n.

11 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. 4, oprac.
J. Pawłowski i in., Warszawa 2002, s. 169.



Aleksander Bołdyrew
_______________________________________________________________

32

kich Polaków ani państwem Polaków przede wszystkim. Osłabło po-
czucie związków ziem naleŜących niegdyś do Piastów, a dąŜenie do
ich zjednoczenia zanikało, wypierane przez świadomość nowej, fede-
racyjnej toŜsamości.12 Dlatego teŜ proponuję posługiwać się właściw-
szym – jak się wydaje – dla okresu historycznego terminem bezpie-
czeństwo państwa (wspólnoty róŜnych stanów, etnosów, kultur, języ-
ków czy wyznań) niŜ terminem dziś popularnym i adekwatnym do
obecnych realiów, to znaczy bezpieczeństwo narodowe. Innymi słowy,
wobec braku państwa narodowego w okresie historycznym, trudno
mówić o bezpieczeństwie narodowym (national security), a raczej
naleŜałoby mówić o bezpieczeństwie państwa (state security)13.

Dlatego teŜ uwaŜam, Ŝe zachowując duŜą ostroŜność, moŜna pod-
jąć próbę uwypuklenia roli, jaką pełniła piechota zacięŜna w armii
polskiej, jednocześnie eksponując problem jej obecności w ramach
wojskowego zabezpieczenia państwa. Siły odpowiedzialne za zabez-
pieczenie kraju przed najazdem, bądź same pełniące funkcję elemen-
tu siłowego w trakcie napadu na inne państwo, były jedną ze skła-
dowych systemu bezpieczeństwa państwa w okresie historycznym.
Zajmowały więc miejsce pośród wielu innych czynników determinu-
jących szanse utrzymania integralności terytorialnej kraju, jego su-
werenności, a co za tym idzie moŜliwości prowadzenie stosunkowo
nieskrępowanej polityki zagranicznej, wreszcie integracji społeczeń-
stwa w momencie przeistaczania się feudalnego władztwa teryto-
rialnego, a następnie państwa średniowiecznego w państwo nowo-
Ŝytne. Czynnikami zapewne mniej spektakularnymi, lecz równie
istotnymi były problemy ekonomiczne (struktura rolnicza i jej wy-
dajność, rzemiosło, zaczątki przemysłu manufakturowego, kontakty
handlowe) oraz społeczne (ujednolicenie systemu prawnego w ra-
mach istniejących stanów, grup wyznaniowych, zawodowych i et-
nicznych). Problemy społeczno-ekonomiczne w tym ujęciu zasługują
na osobne, szersze studium.

Warto przypomnieć, Ŝe piechota zacięŜna zawsze była werbowana
według określonego schematu i na okres kwartału. Oddziałem pie-
szym była rota, na czele której stał rotmistrz. Na ogół towarzyszyło
mu kilku zbrojnych jeźdźców oraz Ŝołnierze spełniający funkcje roz-
kazo- i sygnałodawcze. Pozostali kombatanci grupowali się w dzie-
siątki (na czele z dziesiętnikiem). Liczebność rot podawano zawsze

                                                
12 U. Augustyniak, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 25–26.
13 M. Malec, op. cit., s. 56–63.
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w odniesieniu do etatu, czyli liczby stawek Ŝołdu, które przyznawał
władca na zaciąg oddziału. Nie odzwierciedlała jednak ona faktycz-
nej liczby Ŝołnierzy14. Badania przeprowadzone nad tym problemem
oparto na próbie stu dziewiętnastu rot liczących około dwanaście
tysięcy Ŝołnierzy15. Pozwalają one stwierdzić, Ŝe w stosunku do sta-
nów etatowych, Ŝołnierzy zaciągano w granicach 60–84%. Praktyka
ta uchodziła za naganną juŜ w omawianej epoce16.

W przypadku posługiwania się wojskami zacięŜnymi (pienięŜny-
mi) jednym z podstawowych problemów było uzyskanie odpowiednio
wysokich sum pozwalających nie tylko na odpowiednio liczny, ale
równieŜ odpowiednio długi zaciąg. Wojska zacięŜne, w tym roty pie-
sze, finansowano na ogół z zasobów skarbu, lecz często sięgano rów-
nieŜ po poŜyczki i dzierŜawy, które dawały szybki dostęp do gotówki.
Na ogół zbierano równieŜ specjalne podatki, ale procedura ich pozy-
skiwania poprzez kaŜdorazową zgodę sejmującej szlachty była długa
i uciąŜliwa, natomiast wymierny efekt przynosiła zbyt często juŜ po
zakończeniu działań wojennych. Pracodawca często miewał więc
kłopoty z nieopłaconymi Ŝołnierzami, którzy stawali się utrapieniem
mieszkańców ziem, na których dokonano demobilizacji, bez odpo-
wiedniego uregulowania naleŜności za słuŜbę. Plagą pierwszych lat
XVI w. było praktyka wybierania zaległego Ŝołdu poprzez samowolne
zajęcie dóbr królewskich lub kościelnych. Wówczas (…) słuŜebni kró-
lów zmarłych, Olbrachta i Aleksandra, upominali się zapłaty u króla
Zygmunta za słuŜbę (…)17 czy w innym miejscu śołnierze czescy,
niemieccy i polscy, którzy pełnili słuŜbę za Jana Olbrachta i Aleksan-

                                                
14 A. Bołdyrew, op. cit., s. 55–87.
15 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego,

Oddział 85, sygn. 6, k. 79, 83; sygn. 17, k. 85–86v, 90–93, 227; sygn. 19, k. 209–211v,
214v–217v, 222–229; sygn. 20, cz. I, k. 1a–8v, 10–18; cz. III, k. 1–13v, 15–19, 20–24;
cz. IV, k. 1a–2v, 3–5; sygn. 22, k. 128–133v, 138v–159v, 164–171v; sygn. 24, k. 70–
78v; sygn. 25, k. 77v–85, 87–88v; sygn. 26, k. 108–123; sygn. 27, k. 79–81, 82–84,
85–90, 91–94; sygn. 32, k. 3–8v, 12–25v, 26–83v, 166–171v; sygn. 36, k. 82v–89v;
sygn. 39, k. 157–159v, 162–162v; sygn. 39, k. 15–156v, 160–161, 163–163v; sygn. 42,
k. 236–241; 242–246, 247–249, 251–252v, 254–255v, 257–261v; sygn. 51, k. 53–54;
Oddział 86, sygn. 6a, k. 13v–16; sygn. 6b, k. 12–14; sygn. 8, k. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
14, 13–13v, 15, 17, 18, 21, 22, 36, 37, 37v, 41, 44, 45, 51v, 52–52v, 56, 59, 60, 65–68,
84, 86v, 87, 87v, 221–222; sygn. 12, t. II, k. 1–6; sygn. 16, cz. V, k. 1–6; sygn. 17,
k. 87–89; sygn. 19, k. 211v–214, 218–221v.

16 J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, wyd. T.M. Nowak, Warszawa 1987,
s. 51.

17 M. Bielski, Kronika polska, wyd. K.J. Turowski, Sanok 1856, s. 939.
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dra, teraz natarczywie domagali się zapłaty (…)18. Doświadczenie
polityczne, ale i gospodarcze króla Zygmunta I Starego (z czasów
jego rządów śląskich, gdzie przeprowadził z powodzeniem reformę
monetarną) pozwoliło mu rozwiązać ten problem, tymczasem kolejne
konflikty generowały nowe koszty. I tak na przykład wojna pruska
z lat 1519–1521 pochłonęła około ćwierć miliona złotych, zaś na
kampanię mołdawską 1538 r. wydano około dwustu tysięcy złotych
(zaciąg piechoty kosztował odpowiednio 40% i niecałe 16% zgroma-
dzonych zasobów finansowych). MoŜna więc uznać, Ŝe z punktu wi-
dzenia finansowego wojska piesze pełniły wówczas w armii polskiej
funkcję drugorzędną.

NaleŜy takŜe podkreślić kolejną istotną kwestię. OtóŜ w ówcze-
snej strukturze administracji państwowej brakowało rozbudowanych
słuŜb fiskalnych. Te, które istniały, musiały ponosić nadmierne cię-
Ŝary, a osobista interwencja władcy częstokroć okazywała się nie-
zbędna. Dlatego teŜ tak istotne było odpowiednie, moŜe nie wy-
kształcenie króla, ile jego doświadczenie i praktyka. Finansowanie
bowiem wojny, czy działań mających zabezpieczyć kraj przed najaz-
dem było nie tylko drogie, ale przede wszystkim stwarzało niemałe
problemy organizacyjne i egzekucyjne. Dlatego teŜ w pierwszej poło-
wie XVI w. władca i sejm podejmowali liczne próby usprawnienia
systemu wojskowego, co miało mieć decydujące znaczenie dla pod-
niesienia bezpieczeństwa państwa polskiego. Większość zamiarów,
a nawet uchwalonych ustaw niestety nie weszła w Ŝycie lub funkcjo-
nowały w postaci fragmentarycznej. Najbardziej znanym w historio-
grafii przykładem jest próba przeprowadzenia reformy skarbowo-
wojskowej w oparciu o reluicję pospolitego ruszenia19. Królowie wie-
lokrotnie prowadzili negocjacje ze szlachtą w sprawie ich współod-
powiedzialności finansowej za zaciąg wojsk. Spór nasilał się zwłasz-
cza w czasie zbliŜającej się lub trwającej kampanii wojennej20. Kwe-
stia ta ostatecznie zaogniła się w trakcie rokoszu lwowskiego
w 1537 r. Prace nad zmianą systemu finansowania armii trwały jed-
                                                

18 J.L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, tłum. K. Kumaniecki i in.,
Warszawa 1960, s. 30–31.

19 A. Wyczański, Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I. Próba
relucji pospolitego ruszenia, „Przegląd Historyczny” 1952, t. 43, z. 2, s. 287–304;
A. Sucheni-Grabowska, Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny,
cz. 1, Geneza egzekucji dóbr, Wrocław 1974, s. 26.

20 A. Odrzywolska-Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515–1535). Polityk
i humanista, Warszawa 2005, s. 122–146.
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nak nadal, co znalazło odzwierciedlenie w obradach sejmu walnego
1542 r.21, czy choćby w instrukcjach na sejmiki przed sejmem
1544 r.22 W sferze teorii wypracowano wówczas hasło communia one-
ra comuniter ferrenda, co w jasny i prosty sposób precyzowało pogląd
wielu środowisk, w tym dworskiego, na omawiany problem.

Swoistym unormowaniem mającym na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa państwa, w którym piechota miała odegrać waŜną rolę,
była tak zwana ordynacja lwowska. Władca wydał ją 28 kwietnia
1520 r. (we Lwowie opracowano plan rozmieszczenia i wykorzystania
sił, wzmiankowany dokument powstał w Toruniu jako ordynacja
obrony kresów)23. Narada lwowska jest o tyle waŜna, Ŝe moŜna tu
mówić o celowym działaniu zmierzającym nie tyle do ogólnej popra-
wy warunków obrony kraju, lecz do wprowadzenia konkretnego roz-
wiązania o naturze czysto militarnej. Członkowie narady, to znaczy
król oraz grupa senatorów i wyŜszych dowódców wojskowych, posta-
nowili wprowadzić w Ŝycie odpowiednie przepisy, które miały regu-
lować zasady działania obrony potocznej na kresach. W ramach tego
dokumentu ustanowiono trzy linie obrony. Ich celem było stworzenie
strefy buforowej, która miała chronić ziemie południowo-wschodnie
przed infiltracją mołdawską lub tatarską. W trzeciej linii miał po-
wstać warowny obóz piechoty i artylerii w rejonie Busko – Olesko –
Załoźce24.

Ordynacja obrony kresów została wprowadzona bezpośrednio po
klęsce, jaką poniosły wojska polsko-litewskie pod Sokalem 2 sierpnia
1519 r. MoŜna więc mówić o zastosowaniu doraźnych rozwiązań,
w zasadzie w skali taktycznej. Pierwszą linią obrony miała być straŜ

                                                
21 A. Dembińska, Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach

1540–1548, Poznań 1948, s. 15–16.
22 A. Dembińska, op. cit., s. 10, 12; W. Pałucki, Drogi i bezdroŜa skarbowości pol-

skiej XVI i pierwszej połowy XVII w., Wrocław 1974, s. 30–31, 33.
23 Acta Tomiciana. Epistolarum, legationum, responsorum, actionum et rerum

gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi regis Poloniae Magni Ducis
Lithuaniae per Stanislausm Górski canonicum Cracoviensem et Plocensem collec-
tarum, t. V, wyd. Z. Celichowski, Poznań 1855, nr 282; Corpus Iuris Polonici. Sec-
tionis primae. Privilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, mandata Regnum
Poloniae spectantia comprehendentis, ed. O. Balzer, v. III, Kraków 1906, nr 232;
Z. Spieralski, Wojskowość polska w okresie odrodzenia 1454–1576, [w:] Zarys dzie-
jów wojskowości polskiej do roku 1864, t. I, Do roku 1648, Warszawa 1965, s. 327.

24 Z. Spieralski, Narodziny staropolskiej sztuki wojennej. (Szkic do syntezy),
[w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, red. W. Biegański i in.,
Warszawa 1972, s. 90.
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przednia (exploratio seu custodia) wysunięta ku granicy. Była to li-
nia dozoru, której głównym zadaniem było zaalarmowanie pozosta-
łych sił. Elity wojskowe i polityczne próbowały w ten sposób stworzyć
na niewielkim odcinku granicy system, którego funkcjonowanie
moŜna by porównać do współczesnych systemów wczesnego ostrze-
gania. Rzecz jasna ówczesny system wczesnego ostrzegania był reali-
zowany dostępnymi wówczas środkami, co nie oznacza automatycz-
nie jego prymitywizmu, bądź nieskuteczności.

Bezpośrednim wsparciem była druga linia wojsk (sześćset koni),
rozmieszczona między Kamieńcem Podolskim a Chmielnikiem. Do-
wodził nią kasztelan kamieniecki mający zwierzchnictwo nad staro-
stą kamienieckim i chmielnickim, którzy z kolei przewodzili lokal-
nemu pospolitemu ruszeniu. Trzecią linię – siły główne – planowano
rozlokować w rejonie Busko – Olesko – Załoźce. Rezydował tu do-
wódca obrony potocznej, którego obowiązkiem było utrzymanie wa-
rownego obozu, a w nim piechoty i artylerii. Do jego obowiązków na-
leŜała równieŜ współpraca z dowódcami lokalnego pospolitego rusze-
nia (wojewodowie ruski i bełzki, starostowie halicki i lwowski)25.
Plan ten mógł zagwarantować choćby częściową ochronę pogranicza.
Był zresztą (zwłaszcza jeśli chodzi o trzecią linię) wykorzystaniem
i zabezpieczeniem terytoriów połoŜonych w okolicach Lwowa. Te zaś,
w obliczu konfliktów, w które była zaangaŜowana Korona na
wschodnim teatrze działań wojennych, miały pierwszoplanowe zna-
czenie, poniewaŜ wykorzystywano je jako obszar pierwszej koncen-
tracji jednostek przed wyruszeniem armii na wojnę26.

Piechota zacięŜna, poza funkcjami czysto wojskowymi, była rów-
nieŜ płaszczyzną, na której dokonywała się swego rodzaju integracja
mieszkańców róŜnych obszarów koronnych. śołnierze piechoty za-
cięŜnej wywodzili się ze wszystkich ziem Polski, z tym, Ŝe bez mała
39% pochodziło z Małopolski, a około 15% z ziem ruskich. śadna in-
na prowincja nie dostarczyła aŜ tylu rekrutów. Oznacza to, Ŝe około
44% piechurów rekrutowano w dwóch ziemiach na sześć znajdują-
                                                

25 L. Kolankowski, Obrona Rusi za Jagiellonów na przełomie XV i XVI wieku,
[w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza, t. I, Lwów 1916, s. 476;
idem, Roty koronne na Rusi i Podolu 1492–1572 r., „Ziemia Czerwieńska” 1935, r. 1,
z. 2, s. 146–147; Z. Spieralski, Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962,
s. 52; idem, Narodziny staropolskiej…, s. 90; M. Plewczyński, Udział jazdy obrony
potocznej w walkach na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej w la-
tach 1531–1573, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1983, t. 26, s. 111.

26 A. Bołdyrew, op. cit., s. 31, 298.
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cych się przed 1569 r. w granicach Korony (poza wymienionymi były
to jeszcze Prusy Królewskie, Wielkopolska, Kujawy i Mazowsze).
Uzasadnione jest zatem załoŜenie, Ŝe w piechocie słuŜyli głównie
ludzie z ziem bezpośrednio sąsiadujących z południowo-wschodnim
teatrem działań wojennych, a więc mieszkańcy obszarów najbardziej
przez to zagroŜonych. Do tej liczby naleŜy jeszcze doliczyć około 10%
obcokrajowców. Oczywiście największy udział mieszkańców prowin-
cji bezpośrednio zagroŜonych jest zrozumiały, ale nie moŜna pominąć
pozostałych osób, rekrutowanych w zasadzie na obszarze wszystkich
ziem polskich27.

W społeczeństwie I Rzeczypospolitej, które było tak róŜnorodne,
kolejnym istotnym elementem była kwestia pochodzenia społecznego
Ŝołnierzy zaangaŜowanych w obronę państwa. W pierwszej połowie
XVI w. wśród odnotowanych blisko dwunastu tysięcy Ŝołnierzy udało
się zidentyfikować jedynie stu siedemdziesięciu sześciu szlachciców,
którzy głównie słuŜyli jako rotmistrzowie. W większości pochodzili
z Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski i ziem ruskich. Najliczniej
reprezentowaną grupą byli mieszczanie (61%). Wywodzili się z miast
czterech kategorii (problem podziału miast polskich na cztery kate-
gorie był w literaturze przedmiotu analizowany juŜ wielokrotnie)28.
Odpowiednie zestawienia pozwoliły dowieść, Ŝe mieszkańcy miast
II i III kategorii występowali w nadreprezentacji w stosunku do licz-
by mieszkańców tych miast. I tu – podobnie jak w przypadku szlach-
ty – potwierdziło się domniemanie o większym zaangaŜowaniu Ma-
łopolski i ziem ruskich w militarną działalność Korony na tle innych
prowincji. Chłopi, którzy stanowili 26% Ŝołnierzy piechoty zacięŜnej,
słuŜyli przewaŜnie jako strzelcy. Do wojska przybywali głównie
z Małopolski i ziem ruskich. Dowodzi to, Ŝe piechota zacięŜna była
miejscem spotkania trzech stanów, to jest szlacheckiego, kmiecego
i tak zwanego stanu czwartego, czyli mieszczan, z tym, Ŝe mieszcza-

                                                
27 Ibidem, s. 113–139.
28 Kategoryzacja miast polskich wg: Z. Kulejewska-Topolska, Oznaczenia i kla-

syfikacje miast w dawnej Polsce (XVI–XVIII w.), „Czasopismo Prawno-Historyczne”
1956, t. 8, z. 2, s. 253–268; H. Samsonowicz, Liczba i wielkość miast późnego śre-
dniowiecza Polski, „Kwartalnik Historyczny” 1979, r. 86, nr 4, s. 917–931; A. Wyro-
bisz, Typy funkcjonalne miast polskich w XVI–XVIII w., „Przegląd Historyczny”
1981, t. 72, z. 1, s. 25–49, gdzie na s. 25, przyp. 1 dalsza literatura. Warto równieŜ
przywołać prace: I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa
1976; C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009,
szczególnie rozdz. IV: Stosunki ludnościowe, s. 210–269.
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nie i kmiecie mieli zdecydowaną przewagę. Dlatego teŜ moŜna mówić
o plebejskim charakterze polskiej piechoty zacięŜnej29.

W oparciu o dane dotyczące kwestii społecznych i terytorialnych,
moŜna wskazać kolejne istotne w omawianym kontekście zagadnie-
nie. OtóŜ dla zachowania ciągłości zaciągu, niezbędne było dyspono-
wanie odpowiednio licznym i – przy dobrowolnym wstępowaniu
w szeregi armii – zmotywowanym zasobem kadrowym. Pozwalało to
na czerpanie rekrutów z obszaru własnego państwa, co mogło przy-
czynić się do większego zdyscyplinowania potencjalnych Ŝołnierzy
oraz uniknięcia w nadmiernej skali zjawiska outsourcingu30.
W przypadku tego ostatniego, tu dość powiedzieć, Ŝe Ŝołnierz-
obcokrajowiec słuŜył głównie dla zarobku i łupu, co w przypadku
jakichkolwiek kłopotów finansowych zaciągającego mogło skończyć
się bardzo niekorzystnie, a zarazem mieć niebagatelny wpływ na
dalsze losy wojny. Wystarczy przypomnieć okoliczności przejęcia – bo
przecieŜ nie zdobycia – zamku malborskiego przez siły polskie
w czerwcu 1457 r., kiedy to właśnie nie opłacone wojska wynajęte
przez obrońców twierdzy przeszły na stronę swych niedawnych nie-
przyjaciół, poniewaŜ ci byli wypłacalni31. I tak w realiach Polski
w pierwszej połowie XVI w. moŜna przyjąć, Ŝe moŜliwe jest określe-
nie podstawowych rejonów i punktów werbunkowych. Podstawowym
rejonem werbunkowym w sensie terytorialnym były dwie prowincje,
to znaczy Małopolska i ziemie ruskie, w sensie społecznym miesz-
czaństwo wywodzące się przewaŜnie z miast I–III kategorii, lecz
z wyraźnym większym wysiłkiem demograficznym miast II i III ka-
tegorii. Doskonałymi punktami werbunkowymi były Kraków
i Lwów32.

Wspomniałem wyŜej o motywacjach Ŝołnierzy wchodzących
w skład polskiej piechoty zacięŜnej w pierwszej połowie XVI w. Ana-
liza tego problemu pozwoliła ustalić, Ŝe podstawowym motywem
skłaniającym rekrutów (głównie mieszczan) do zaciągnięcia się
w szeregi piechoty zacięŜnej była w skali masowej chęć uzyskania
zarobku, niekiedy być moŜe połączona z dąŜeniem do przeŜycia przy-

                                                
29 A. Bołdyrew, op. cit., s. 139–158.
30 Od outside-resource-using, czyli korzystania z zasobów zewnętrznych, w tym

wypadku włączania w szeregi piechoty zacięŜnej obcokrajowców. Zjawisku outsour-
cingu poświęcone będzie odrębne studium.

31 M. Biskup, op. cit., s. 483–489.
32 A. Bołdyrew, op. cit., s. 153–158.
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gody. Z braku źródeł trudno wniknąć w osobiste motywacje i te mu-
szą pozostać niewyjaśnione, choć moŜna podejrzewać, Ŝe motyw
obrony swego stanu posiadania (zwłaszcza u mieszkańców terenów
bezpośrednio zagroŜonych najazdem) mógł odgrywać pewną rolę.
W szerszym rozumieniu obrona, czy zapewnienie bezpieczeństwa
swego regionu, przekładała się na zapewnienie bezpieczeństwa całe-
go kraju. W niektórych przypadkach prawdopodobnie decydowały
motywacje nie tylko partykularne, ale i uniwersalne, takie jak po-
czucie patriotyzmu, odpowiedzialności za wspólne państwo. Nie na-
leŜy jednak przeceniać tego wątku, naleŜy bowiem pamiętać, iŜ
w piechocie zacięŜnej słuŜyli głównie ludzie nie mający bezpośred-
niego wpływu na przykład na kształt polityki państwa, a niektórzy
z nich pełnili w tym państwie funkcje wręcz słuŜebne. Warto jedno-
cześnie podkreślić charakterystyczny całokształt ustrojowy Korony
w XVI w. i wynikające z tego implikacje, które mogły stwarzać szer-
sze pole do prezentowania – mówiąc współczesnym językiem – po-
staw obywatelskich, które realizowano na przykład poprzez słuŜbę
w armii33.

Trzecim powodem, równie waŜnym jak dwa juŜ wymienione, była
zapewne dąŜność do zrobienia kariery. Udało się bowiem zidentyfi-
kować Ŝołnierzy, którzy słuŜyli dłuŜej niŜ jeden sezon (przewaŜnie
były to dwa lub trzy lata). Zupełnie inaczej wyglądało to w przypad-
ku rotmistrzów. Rotmistrzowie, wywodzący się w przewaŜającej mie-
rze spośród szlachty, traktowali słuŜbę w wojsku jako przedsionek
kariery. Niektórzy z nich rzeczywiście osiągnęli z czasem stosunkowo
wysoką pozycję w administracji państwowej lub na dworze, a prawie
zawsze drogą do tego celu była przynajmniej kilkuletnia słuŜba
w armii. Nasuwa się więc wniosek, Ŝe motyw finansowy i ambicjo-
nalny odgrywał istotną rolę. Przeprowadzona analiza zarobków po-
szczególnych kategorii zbrojnych pozwoliła ustalić, Ŝe rotmistrz prze-
ciętnie zarabiał około 3–5% sumy przeznaczonej na utrzymanie roty
w skali kwartału i była to kwota oscylująca wokół czterdziestu zło-
tych (rocznie zaciąg mógł trwać do dwóch i pół kwartału). Podobnie
                                                

33 NaleŜy tu odnotować niezwykle istotne zdanie wypowiedziane przez
W. Uruszczaka podczas konferencji Polska na tle Europy XVI–XVII wieku, w którym
Autor podkreśla niezwykłość ustrojową I Rzeczypospolitej, zwracając uwagę na fakt,
Ŝe nawet w pismach teoretyków (np. A.F. Modrzewski) pada sformułowanie dotyczą-
ce udziału we wspólnej rzeczy członków trzeciego i czwartego stanu. Zob. W. Urusz-
czak, In Polonia lex est rex. Niektóre cechy ustroju Rzeczypospolitej XVI–XVII w.,
[w:] Polska na tle Europy XVI–XVII wieku, Warszawa 2007, s. 14–15.
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było z Ŝołnierzami pobierającymi podwójne stawki Ŝołdu, takimi jak
kopijnicy piesi, pawęŜnicy czy propornicy i bębenice. Siła nabywcza
zarobku przeciętnego Ŝołnierza opłacanego pojedynczą stawką Ŝołdu
(strzelec) spadała, lecz jej naddatek pozostający po odliczeniu mini-
mum socjalnego niezbędnego do utrzymania się przy Ŝyciu w ciągu
roku, nadal pozwalał na pewne oszczędności.

Wspominałem wcześniej, Ŝe oddziały wojskowe były środowi-
skiem, w którym spotykali się mieszkańcy państwa polskiego wywo-
dzący się często z róŜnych terenów, kultur, etnosów, a nawet związ-
ków wyznaniowych. Bez dalszych, szczegółowych badań nie sposób
stwierdzić, czy dzięki takiemu przenikaniu się róŜnych wpływów
mogło nastąpić budowanie współodpowiedzialności za państwo, ale
jednocześnie nie moŜna wykluczyć takiej moŜliwości, podobnie jak
nie moŜna wykluczyć, Ŝe zdemobilizowani Ŝołnierze mogli stawać się
rozsadnikami idei państwa, w interesie którego walczyli.

Wreszcie nie moŜna pominąć kwestii, która determinowała w du-
Ŝej mierze skuteczność rot pieszych na polu walki, a więc bezpośred-
nio wpływała na jakość słuŜby mającej się przecieŜ przyczynić do
wzrostu bezpieczeństwa kraju. Uzbrojenie Ŝołnierzy piechoty
w pierwszej połowie XVI w. zostało omówione szczegółowo w innym
miejscu34, dlatego teŜ tutaj ograniczę się jedynie do przypomnienia
jego głównych cech charakterystycznych. Ochotnicy do słuŜby w pie-
chocie musieli w trakcie lustracji (popisu) wojska okazać odpowied-
nio dobrane i stosownej jakości uzbrojenie. Musieli się równieŜ umieć
nim posługiwać, zdarzały się bowiem przypadki, Ŝe rekrut umiał
strzelić z długiej ręcznej broni palnej, ale nie umiał juŜ jej oczyścić i
ponownie nabić. Piechota zacięŜna posługiwała się przede wszystkim
bronią białą (broń sieczna i kolna, broń drzewcowa o grocie prostym
i złoŜonym) oraz bronią palną. Ta druga charakteryzowała się dość
duŜym zróŜnicowaniem jeśli chodzi o typy formalne, jednak w prze-
waŜającej masie stosowano rusznice, czyli dość proste strzelby
o gładkim przewodzie lufy, ładowane odprzodowo, odpalane przy
pomocy zamka lontowego. Dla porządku trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe
dzięki zastosowaniu rusznic w masie, polska piechota zacięŜna była
formacją głównie strzelecką. Jak dowiodły jej działania w dziewięciu
wojnach i walkach z najazdami tatarskimi w latach 1501–1550, była
to formacja nieliczna, lecz skuteczna. W przypadku bitwy pod Orszą,
czy Obertynem wręcz zabójczo skuteczna.
                                                

34 A. Bołdyrew, op. cit., s. 195–285.
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Na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XVI w. wprowa-
dzono dość szybko i chyba z powodzeniem arkebuzy35. Najpierw po-
jawiło się na uzbrojeniu piechurów dosłownie kilka sztuk. Następnie
– jeśli chodzi o udział ilościowy – zajęły miejsce zaraz za rusznicami.
Arkebuzów było około 10% wszystkich zidentyfikowanych egzempla-
rzy długiej ręcznej broni palnej. Myślę, Ŝe takie nasycenie szeregów
piechoty nową bronią było na tym etapie wystarczające. Nie moŜna
bowiem zapominać, Ŝe podobnie jak w przypadku kaŜdej nowinki
technicznej, tak i tu, prócz umiejętności uŜycia, równie istotne było
wypracowanie odpowiedniej taktyki uŜycia broni. Zaniedbania w tej
dziedzinie nie pozwalały wyzyskać potencjału broni; podobne przy-
kłady moŜna zaobserwować nawet na współczesnym polu bitwy.
Wprowadzenie na uŜytek Ŝołnierzy nowych rodzajów broni, wśród
których arkebuzy są tylko najbardziej wyrazistym przykładem, oraz
nowych sposobów walki, jak najlepiej świadczy o dowództwie wojsk
polskich. Dostrzegało ono potrzebę modyfikacji i ciągłego reagowania
na zmiany w systemach prowadzenia wojny, dostosowywania się do
wymogów konfliktów ze zróŜnicowanym przeciwnikiem. W oparciu
o informacje związane z uzbrojeniem, udało się wyodrębnić w ra-
mach piechoty cztery dominujące typy uzbrojenia, determinujące
specjalność posługujących się nimi Ŝołnierzy. I tak wyróŜniono typ
(armaturę) kopijniczy (w czterech podtypach), pawęŜniczy (w czte-
rech podtypach), strzelecki (w czterech podtypach) oraz proporniczy
(w trzech podtypach). Jest to kolejny dowód potwierdzający, Ŝe pro-
wadzenie walki – a między innymi poprzez nią – zapewnienie bez-
pieczeństwa kraju, nawet w realiach odległych, wymagało odpowied-
niej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a takŜe odpowiedniego do
realiów oprzyrządowania.

Udział piechoty zacięŜnej w wojnach, czyli realizacja zadań, które
państwo stawiało przed nią, dowodzi uniwersalności tej formacji.
Wiadomo przecieŜ, Ŝe tylko w ciągu pierwszej połowy XVI w. piecho-
ta zacięŜna brała udział w dziewięciu wojnach. Jej obecność odnoto-
wano równieŜ w walkach z najazdami tatarskimi. Trzeba jednak
podkreślić, Ŝe poza aktywną obecnością na polu bitwy, Ŝołnierze

                                                
35 Idem, Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle reje-

strów popisowych piechoty zacięŜnej), [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca
– przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi
w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, red. T. Grabarczyk,
A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 539–550.
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większość czasu spędzali dokonując przemarszów w rejon ześrodko-
wania sił oraz odbywając słuŜbę wartowniczą w zdobytych umocnio-
nych punktach oporu. Dystanse, jakie przebywali Ŝołnierze piesi,
niekiedy sięgały kilkuset kilometrów, a trzeba podkreślić, Ŝe na ogół
pokonywali je dość szybko. Najwięcej funkcji zacięŜni piesi wypeł-
niali w trakcie tak zwanej wojny pruskiej (1519–1521). Wówczas to-
czyli walki w otwartym polu, brali udział w oblęŜeniach (zarówno
jako oblegający, jak i obrońcy), pełnili równieŜ zadania związane
z dozorem. Z drugiej strony naleŜy pamiętać, iŜ udział większości
formacji wojskowych w podtrzymaniu systemu bezpieczeństwa pań-
stwa sprowadzał się w owym czasie głównie do aktywności w okresie
walk. Większość formacji zbrojnych (moŜe poza oddziałami dworski-
mi – tak zwanymi curienses – państwowymi i prywatnymi oraz obro-
ną potoczną) była powoływana pod broń na okres konfliktu militar-
nego. Z tego powodu nie było zjawiska stałego stacjonowania wojsk
w określonym punkcie, moŜliwości ich szybkiego przenoszenia, czy
koncentracji w rejonie ześrodkowania sił, a wreszcie regularnego
szkolenia. NaleŜy podejrzewać, Ŝe czynniki te ujemnie wpływały na
zdolności i gotowość bojową armii. Zdemobilizowana i nieopłacona
w terminie siła zbrojna posuwała się do pustoszenia kraju, dla któ-
rego jeszcze niedawno pracowała, toteŜ miast uczestniczyć w umoc-
nieniu systemu bezpieczeństwa państwa, stawała się dla niego czyn-
nikiem destrukcyjnym.

Ten krótki przegląd cech charakterystycznych polskiej piechoty
zacięŜnej w pierwszej połowie XVI w. pod kątem umiejscowienia jej
w szerszym systemie bezpieczeństwa Korony u progu nowoŜytności
dowodzi moim zdaniem przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze,
warto patrzeć na problemy tego typu oddolnie, to znaczy mówić
o dziejach działań zbrojnych, organizacji i specyfice poszczególnych
formacji wojskowych oraz o związanej z nimi technice wojskowej
(głównie uzbrojeniu i oporządzeniu), ale moŜna równieŜ dokonywać
analizy zadań, jakie państwo stawiało przed konkretnymi rodzajami
broni i oceniać, jak zadania te wpływały na całokształt zabezpiecze-
nia Ŝywotnych interesów kraju. Innymi słowy przyjąć optykę niejako
odgórną, to znaczy taką, w której formacja/formacje i jej/ich działa-
nia stają się elementem szerszego systemu, który słuŜy celom ogól-
nopaństwowym. Po drugie, przy wprowadzeniu stosownych modyfi-
kacji oraz uwzględnieniu realiów epoki, moŜna dokonywać analizy
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problemów historyczno-wojskowych w szerszej perspektywie36. Dzię-
ki temu zyskuje się dodatkowe moŜliwości interpretacji, choćby po-
przez zastosowanie nowych pojęć czy nawet metod, wywodzących się
z zakresu nauk obronnych. Takie wzbogacenie warsztatu pozwoli –
mam nadzieję – na dostrzeŜenie w zagadnieniach częściowo juŜ po-
znanych nowych moŜliwości badawczych.

                                                
36 Poniekąd na zasadzie odwrotności w stosunku do punktu widzenia zaprezen-

towanego przez D.S. Kozerawskiego (idem, Metodologiczne aspekty badań historycz-
no-wojskowych w obszarze międzynarodowych operacji pokojowych i stabilizacyj-
nych, [w:] Metodologia badań…, t. I, s. 86), gdzie element historyczno-wojskowy
stanowi uzupełnienie głównego toku rozwaŜań dotyczącego kwestii obronności
i bezpieczeństwa.
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Postać Waleriana Łukasińskiego w historiografii

i edukacji historycznej w latach 1900-1939
∗∗∗∗

Rok 1900 ma istotne, symboliczne znaczenie w polskiej historio-
grafii, przede wszystkim z uwagi na rolę III Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich w Krakowie, który odbył się 4–6 czerwca
1900 r.1 Doszło na nim do waŜnej dla dalszego rozwoju polskiej nauki
historycznej debaty między zwolennikami tradycyjnego modelu
uprawiania badań nad przeszłością a propagatorami nowych prądów
w dyscyplinie historycznej2. Swoje stanowiska zaprezentowali i zwo-
                                                

∗ Niniejszy artykuł nawiązuje do tekstu pt. Rzeczywistość czy imaginacja? Bio-
grafia legendy Waleriana Łukasińskiego w pamiętnikach i historiografii doby ro-
mantyzmu, opublikowanego na łamach poprzedniego numeru „Piotrkowskich Zeszy-
tów Historycznych” (2011, t. 12, cz. 2, s. 27–60), który wprowadzał w problematykę
działalności Waleriana Łukasińskiego i początki kreowania jego obrazu w historio-
grafii i pamiętnikach (tekst ten jest rozszerzoną wersją artykułu, zamieszczonego w
ksiąŜce: Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane Ryszardowi
W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy
naukowej, red. J. Kukulski, Piotrków Trybunalski 2001). Problem oceny postaci
i działalności Łukasińskiego w polskiej historiografii w latach 1945–2000 został
przedstawiony w artykule: Obraz Waleriana Łukasińskiego w powojennej historio-
grafii, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2002, t. 4, s. 27–61. Celem trzech publi-
kacji w „Piotrkowskich Zeszytach Historycznych”, poświęconych ocenie i sposobowi
obrazowania postaci Łukasińskiego w historiografii, jest próba rekonstrukcji proce-
su tworzenia jego biografii pozagrobowej (według określenia T. Łepkowskiego), ana-
liza okoliczności budowania biografii mitu i biografii legendy w kolejnych okresach
historycznych i ich popularyzacji w polskiej kulturze historycznej.

1 J. Maternicki, Historiografia polska XX wieku, cz. 1, Lata 1900–1918, Wrocław
1982, s. 99.

2 Na temat przeobraŜeń polskiej nauki historycznej, reorientacji celów i załoŜeń
pisarstwa historycznego, przemian w zakresie refleksji teroretyczno-metodologicznej
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lennicy, i przeciwnicy unowocześniania historiografii. III Zjazd Hi-
storyków był jednym z forów wymiany poglądów, dyskusja na temat
metodologii i tematyki badań w środowisku specjalistów toczyła się
w kolejnych latach. Wiele uwagi poświęcano m.in. społecznej funkcji
historii; część uczonych (np. B. Łoziński) podkreślała, Ŝe powinna
ona spełniać edukacyjną rolę wobec społeczeństwa, przybliŜając za-
gadnienia związane przede wszystkim z dziejami politycznymi.
Zwracano takŜe uwagę na znaczenie popularyzowania w jak najszer-
szych środowiskach społecznych wiedzy o przeszłości (S. Askenazy,
O. Balzer), znaczenie edukacji historycznej w wymiarze szkolnym
i pozaszkolnym, mającej być podstawą toŜsamości społeczeństwa.
Zwolennicy modernizacji podkreślali konieczność odwoływania się
w badaniach historycznych do metod, aparatu pojęciowego i wyników
badań pręŜnie rozwijających się dyscyplin społecznych – socjologii,
ekonomii, demografii, psychologii (np. J. Makarewicz). Jednym
z najwaŜniejszych rezultatów przeobraŜeń polskiej historiografii,
będącym efektem odwołania się do dorobku innych nauk humani-
stycznych i społecznych, było wykształcenie się niezaleŜnych subdys-
cyplin badawczych – najpierw historii prawa i historii gospodarczej,
w dalszym rzędzie historii kultury i historii wojskowości. Uczeni
zajmowali pozycję między dwoma biegunami, wyznaczanymi z jednej
strony przez zwolenników indywidualistyczno-heroistycznego ujęcia
dziejów, z drugiej przez propagatorów kolektywistyczno-socjologi-
cznego modelu uprawiania badań nad przeszłością. W wielu wypad-
kach dochodziło zresztą do przewartościowania podejścia uczonych
zarówno co do załoŜeń teoretycznych, jak i problematyki. Trzeba za-
razem podkreślić, Ŝe formułowania nowych koncepcji metodologicz-
nych nie moŜna uznać za przejaw gwałtownego zwrotu nauki histo-
rycznej w ogólnym wymiarze w kierunku nowych wzorców. Zmiany
w podejściu teoretycznym nie miały charakteru przełomu (stąd pod-
kreślić naleŜy nieadekwatność pojęcia przełomu antypozytywistycz-
nego3), ale trwającego w czasie procesu, celnie określonego przez
J. Kolbuszewską mianem mutacji modernistycznej4.

                                                                                                                      

zob. świetną pracę J. Kolbuszewskiej, Mutacja modernistyczna w historiografii pol-
skiej (przełom XIX i XX wieku), Łódź 2003.

3 Problem kategorii przełomu antypozytywistycznego i trudności z jej zastosowa-
niem szerzej zob.: T. Weiss, Przełom antypozytywistyczny w Polsce w latach 1880–
1890 (przemiany postaw światopoglądowych i teorii artystycznych), Kraków 1966;
U progu współczesności. Z dziejów doktryn antypozytywistycznych, red. B. Skarga,
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Charakterystyczną cechą polskiej historiografii pierwszych dwu-
dziestu lat XX w. był silny wkład w jej dorobek epigonów, a często
równieŜ właściwych twórców szkół pozytywistycznych. Jeszcze przez
kilkanaście lat reprezentanci konserwatywnego modelu historiogra-
fii, jak choćby T. Korzon, S. Smolka, M. Bobrzyński, prowadzili ba-
dania i publikowali. Ich niepodwaŜalne zasługi, znaczący dorobek
naukowy nie były jednak w stanie nadać zasadniczego tonu epoce,
której charakterystycznym elementem była koegzystencja dwóch
pokoleń i istnienie kilku szkół historycznych5. Wybitni uczeni, jak
choćby A. Kraushar6, starali się wskazać na pomost między starymi
i nowymi czasy w historiografii. Historykiem przełomu, tkwiącym
w kręgu pozytywizmu, ale jednocześnie otwartym na nowe tenden-
cje, został uznany T. Korzon – piastun narodowej tradycji dziejowej
Polski7.

Wśród róŜnych nurtów historiograficznych powstała tzw. reorien-
tacja optymistyczna, którą w uproszczeniu moŜna przynajmniej po
części przypisać do nurtu neoromantycznego. Zasadność wyznacze-
nia takiego nurtu wywoływała kontrowersje uczonych. J. Adamus
uwaŜał, Ŝe do I wojny światowej w historiografii polskiej mamy do
czynienia z neoromantyzmem8. Z takim określeniem zgadzał się
w swej pracy Dzieje literatury polskiej K. Wojciechowski9. RóŜne na-
tomiast były wystawiane przez tych uczonych oceny neoromanty-
zmu. J. Adamus krytykował go za zastąpienie dowodu intuicją. In-
tuicjonizm został uznany przez badacza za element nowego nurtu w
historiografii, którego cechą charakterystyczną było dosłowne trak-

                                                                                                                      

Wrocław 1978; Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej
końca XIX wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Wrocław 1986.

4 J. Kolbuszewska, op. cit., s. 6–7.
5 Szkoły historyczne na ziemiach polskich przed I wojną światową: szkoła naro-

dowa (A. Szelągowski, W. Sobieski, J. Siemieński, W. Konopczyński); szkoła nie-
podległościowa: nurt liberalny (S. Askenazy), nurt irredystyczny (J. Piłsudski,
M. Sokolnicki, M. Kukiel), nurt lewicowy (B. Limanowski, J. Grabiec-Dąbrowski),
za: J. Maternicki, op. cit.

6 Ibidem, s. 7.
7 A. Kraushar, Rozwój dziejopisarstwa nowoczesnego, polskiego, Warszawa

1928, s. 32–33; zob. takŜe T. Korzon, Błędy historiografii naszej w budowaniu dzie-
jów Polski, [w:] idem, Listy otwarte, mowy, rozprawy, rozbiory, t. III, Warszawa
1916.

8 J. Adamus, O kierunkach polskiej myśli historycznej, Łódź–Wrocław 1964,
s. 18.

9 K. Wojciechowski, Dzieje literatury polskiej, Hanower 1946.
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towanie zapisków dawnych romantyków, (…) poetyckie zaintereso-
wanie wielkimi postaciami przeszłości, które niesie w sobie aŜ dwa
wielkie niebezpieczeństwa: najpierw historiozofię bohaterów (…),
a następnie ów Mythenschau, nastawienie na mitologizowanie ja-
kichś zjawisk w przeszłości10. K. Wojciechowski nie zgadzał się z te-
zami J. Adamusa i pisał: Widzimy, jak bardzo rozwinęła się historio-
grafia w czasach przed odzyskaniem niepodległości [mowa o latach
1900–1918 – przyp. A.B.] Stała z dala od zagadnień polityczno-
społecznych, kładąc nacisk na metodę i monograficzne opracowanie
przedmiotu11. Przeciwny krytyce neoromantyzmu był równieŜ
J. K. Kochanowski12, opowiadający się za obaleniem antyheroistycz-
nego kierunku w historiografii, uniemoŜliwiającego zbadanie choćby
historii polityki, tworzonej przecieŜ przez jednostki.

RozbieŜność opinii na temat istoty i znaczenia neoromantyzmu
pogłębia fakt, iŜ niektórzy badacze w ogóle kwestionują zaistnienie
takiego nurtu na gruncie polskiej historiografii. Zdecydowanie prze-
ciwni nazywaniu epoki 1900–1920 dobą neoromantyzmu byli J. Dut-
kiewicz i K. Śreniowska. Autorzy Zarysu historii historiografii pol-
skiej13 taką koncepcję uznali za słuszną, ale jedynie w odniesieniu do
literatury pięknej. Podkreślali, Ŝe zagadnienia historii zdecydowanie
nie podlegały jednemu teoretycznemu światopoglądowi. Zdaniem
uczonych w dwóch pierwszych dekadach XX w. brak było wspólnego
mianownika dla całości dzieł historycznych. Zwracali uwagę na to, iŜ
po 1900 r. nie było większych szkół historycznych z wieloma repre-
zentantami; moŜna mówić jedynie o szkołach zawiązanych wokół
i pod przewodnictwem jednego uczonego14. Autorzy sformułowali
takŜe tezę o zaistnieniu na polskim gruncie historycznym juŜ na po-
czątku XX w. neopozytywizmu15. Niemniejsze kontrowersje towarzy-
szyły ocenie historiografii kolejnych dwudziestu lat XX w. W. Smo-
leński mówił o przesunięciu akcentu z badań nad przyczynami
upadku Rzeczypospolitej na (…) czasy niewoli, w których najwymow-

                                                
10 J. Adamus, op. cit., s. 29.
11 K. Wojciechowski, op. cit., s. 224.
12 J.K. Kochanowski, Szkice i drobiazgi historyczne, seria II, Warszawa 1908,

s. 10.
13 J. Dutkiewicz, K. Śreniowska, Zarys historii historiografii polskiej, cz. 3, Łódź

1959.
14Ibidem, s. 133.
15Ibidem, s. 85.
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niej wypowiedziała się przeszłość16. Niektórzy specjaliści określali
natomiast lata 1918–1939 jako okres nawiązujący do koncepcji neo-
pozytywistycznych, wyraŜający się m.in. w tendencji do odbrązawia-
nia bohaterów narodowych. Z takim stanowiskiem polemizował
J. Maternicki. W pracy Historiografia polska XX wieku jako ramy
chronologiczne neoromantyzmu uczony wyznaczył schyłek XIX w.
i koniec II Rzeczpospolitej, zaznaczając, Ŝe przejście od pozytywizmu
do neoromantyzmu i modernizmu dokonało się w historiografii pol-
skiej stopniowo, choć nie bez ostrych nieraz sporów pokoleniowych
i dyskusji metodologiczno-programowych (…)17.

Za twórcę i najwybitniejszego przedstawiciela polskiego neoro-
mantyzmu Maternicki uznał wybitnego badacza dziejów XVIII
i XIX w. Szymona Askenazego18. Pisał o nim: Mistrz lwowski tkwił
na pozycjach starego, dziewiętnastowiecznego historyzmu, potrafił
jednak realizować jego załoŜenia w sposób twórczy i perfekcyjny19.
Jednym z najwaŜniejszych, jeśli nie najwaŜniejszym, aspektem ba-
dań Askenazego był wpływ wybitnych jednostek na dzieje polityczne.
Podkreślał wychowawczą wartość takiego ujęcia, co miało dla niego
kardynalne znaczenie, bowiem uznawał, Ŝe refleksja o historii,
a zwłaszcza o rodzimej przeszłości, powinna słuŜyć współczesnemu
społeczeństwu. Jego stanowisko odpowiadało załoŜeniu, iŜ nie histo-
ria ekonomiczna, socjologiczna, psychologiczna, lecz indywiduali-
styczna, personalistyczna i polityczna wydawała się wówczas wielu
historykom potrzebą chwili w związku z nową sytuacją polityczną,
która otworzyła Polakom widoki na niepodległość20. Rozpatrując cele
twórczości i metody warsztatu badawczego Askenazego, J. Kolbu-
szewska wpisuje jego naukowe pisarstwo w nurt optymistyczny pol-
skiej historiografii. Nie wchodząc w spory na temat zasadności uŜy-
wania konkretnych określeń (co pozostaje poza moimi moŜliwościami
kompetencyjnymi i celami niniejszego artykułu) dla nazwania proce-
sów, nurtów i szkół będących inspiracją i konsekwencją modernizacji

                                                
16 W. Smoleński, Patriotyzm historiografii polskiej w czasach porozbiorowych,

[w:] idem, Studja historyczne, Warszawa 1925, s. 316.
17 J. Maternicki, op. cit., s. 7.
18 Ibidem, s. 8; por. J.K. Kochanowski, op. cit., s. 41; M. Wierzbicka, Askenazy

Szymon, [w:] Słownik historyków polskich, oprac. M. Prosińska-Jackl, Warszawa
1994, s. 23–24.

19 J. Maternicki, Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne, Rzeszów
2005, s. 171.

20 J. Kolbuszewska, op. cit., s. 109–110.
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polskiej historiografii w pierwszych dekadach XX w., trzeba podkre-
ślić wyjątkową rolę Askenazego w popularyzowaniu historii w społe-
czeństwie i tworzeniu portretu wybitnych bohaterów – w tym księcia
Józefa Poniatowskiego i majora Waleriana Łukasińskiego. Jego
działania zmierzające do wyznaczenia pochodzących z przeszłości
narodowych autorytetów były całkowicie zamierzone i świadome.
UwaŜał bowiem, Ŝe społeczna rola historyka jest szczególnie waŜna:
Wielki historyk wielkiego narodu to godność, nad którą nie masz do-
stojniejszej. (…) Dziś roi się od pseudohistoryków, tanich felietoni-
stów, usłuŜnych działaczy politycznych, a z drugiej strony ciasnych
erudytów zawodowych21.JuŜ współcześni mu podkreślali, Ŝe był to
historyk, który umacniał tradycję narodową, krytykując pesymizm
pozytywistyczny22. Dla spopularyzowania wiedzy na temat postaci
Waleriana Łukasińskiego, zarówno wśród specjalistów, jak i szersze-
go grona czytelników, badania Askenazego i będąca ich rezultatem
biografia majora czwartaków, miała fundamentalne znaczenie. Po
raz pierwszy dwutomowe dzieło opublikowane zostało w 1908 r.23

Wznowienie ukazało się w roku 192924. Z rozprawy tej korzystali
niemal wszyscy autorzy piszący o twórcy Wolnomularstwa Narodo-
wego, i to zarówno w Polsce międzywojennej, jak i w historiografii po
1939 r. Często autorzy prac o charakterze popularyzatorskim trak-
towali dzieło Askenazego jako bazę dla swoich rozwaŜań, nierzadko
powielając sposób prezentacji i ocenę autora pierwszej biografii Łu-
kasińskiego25. Historycy szczegółowo zajmujący się dziejami Króle-
stwa Polskiego i postacią załoŜyciela Wolnomularstwa Narodowego
prowadzili niekiedy w swych pracach polemikę z poglądami Askena-
zego. W ten czy inny sposób twierdzenia Askenazego stanowiły za-
tem punkt odniesienia dla wielu historyków. Publikacje Askenazego
były podwaliną nie tylko dla kierunku badań naukowych skupionych
wokół niego młodych uczonych, ale takŜe dla kierunku działań
oświatowych. W dyskusji nad modelem historii szkolnej w odrodzo-
nej Polsce szczególny nurt badań biograficznych Askenazego odegrał
niemałą rolę; jego sposób kreacji „bohatera narodowego” miał wyraź-
                                                

21 Cyt. za: J. Kolbuszewska, op. cit., s. 153.
22 B. Chlebowski, Literatura polska 1795–1905 jako główny wyraz Ŝycia narodu

po utracie niepodległości, Lwów 1923, s. 465.
23 Pierwsze wydanie: S. Askenazy, Łukasiński, t. I–II, Warszawa 1908. W ni-

niejszym tekście przypisy odnoszą się do drugiego wydania ksiąŜki.
24 S. Askenazy, Łukasiński, t. I–II, Warszawa 1929.
25 Por. cyt. niŜej prace W. Tokarza, B. Limanowskiego, A. Śliwińskiego.
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ne odzwierciedlenie w programach kształcenia i podręcznikach
szkolnych.

Askenazy jako pierwszy przeprowadził fachową kwerendę źró-
dłową, badając akta spraw Łukasińskiego z archiwów rosyjskich
i dokonując analizy odkrytego pamiętnika spisanego przez wielolet-
niego więźnia Szlisselburga. W swej twórczości naukowej odwoływał
się do neoromantyzmu historycznego, którego charakterystycznym
elementem była koncepcja idiograficznego uprawiania historii26. Jak
wspomniano, w optymistycznej wizji przeszłości Askenazego szcze-
gólnie istotną rolę odgrywały wybitne jednostki. Przyjęcie, iŜ na
przebieg dziejów zasadniczy wpływ ma indywidualność, a Ŝycie
i działalność wybitnej jednostki jest odbiciem charakterystycznych
zjawisk i sytuacji narodu wpłynęło na powstanie biografii majora
Łukasińskiego, dzieła, które dało początek legendzie człowieka,
o którym dotychczas najczęściej zaledwie wspominano w pamiętni-
kach i pracach historycznych. Przełomowe znaczenie dzieła Askena-
zego dla ukształtowania wizerunku Łukasińskiego w polskiej histo-
riografii polegało nie tylko na wskrzeszeniu zapomnianego juŜ nie-
mal spiskowca, ale takŜe na przeprowadzeniu dokładnej kwerendy
źródłowej, pozwalającej na ustalenie jego losów. KsiąŜka, która nie
jest biografią, ma biograficzny układ. Po co?27 Pytanie stawiane
przez J. Dutkiewicza wskazuje na najbardziej charakterystyczną
cechę pracy o Łukasińskim. Dzieło Askenazego jest bowiem w grun-
cie rzeczy syntezą dziejów Królestwa Polskiego, a zwłaszcza tajnych
związków polskich funkcjonujących w tym okresie. Koleje losu Łuka-
sińskiego stały się pretekstem do wykładu, przerywanego licznymi
dygresjami, malującego panoramę sytuacji społeczeństwa Królestwa,
znajdującego się pod panowaniem władz carskich. Pytanie J. Dut-
kiewicza – Po co Łukasiński? – znajduje odpowiedź juŜ we wstępie
pracy. Łukasiński był dla Askenazego bohaterem oddanym bez resz-
ty sprawie narodowej, wyniesionym do rangi heroistycznego symbolu
patriotą, nieugiętym w walce z zaborcą28. Dramatyczny los twórcy
narodowej masonerii miał podkreślać, jak trudna była sytuacja Po-
laków w Królestwie Polskim.

Tworząc obszerną biografię Łukasińskiego, Askenazy zdecydo-
wanie eksponował wybrane elementy z historii swego bohatera, inne,

                                                
26 J. Dutkiewicz, Szymon Askenazy i jego szkoła, Warszawa 1958, s. 27 i n.
27 J. Dutkiewicz, op. cit., s. 66.
28 S. Askenazy, op. cit., t. I, s. 7.
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mniej dlań istotne, traktując z mniejszą uwagą. W niewielkim stop-
niu przedmiotem jego zainteresowania był okres dzieciństwa i adole-
scencji Łukasińskiego29. Tak dokładny zazwyczaj historyk nie poku-
sił się o sprawdzenie, gdzie uczył się młody Łukasiński, jak wyglą-
dało Ŝycie rodzinne przyszłego majora przed 1806 r. Z załoŜenia opie-
rając się często, prócz źródeł archiwalnych, takŜe na tradycji ustnej,
Askenazy mógł zapewne na początku XX w. uzyskać takie informa-
cje. śyli jeszcze potomkowie rodzeństwa Łukasińskiego, którzy
wzbogacili wiedzę autora podczas pisania pracy. Mimo Ŝe często
podkreślano przeładowanie prac Askenazego licznymi degresjami,
czy wręcz nadmiernym psychologizmem, to biorąc pod uwagę poglądy
współczesnej nauki o fundamentalnym wpływie pierwszych kilkuna-
stu lat Ŝycia człowieka na kształtowanie się jego postawy w później-
szym okresie, zainteresowanie autora młodzieńczymi latami Łuka-
sińskiego moŜna określić jako niewystarczające30. Okres napoleoń-
skiej słuŜby Łukasińskiego Askenazy potraktował jako dowód patrio-
tycznej postawy młodego człowieka, charakterystyczny dla całego,
zdaniem badacza, pokolenia Polaków urodzonych na kilka czy kilka-
naście lat przed III rozbiorem31. Podkreślając ofiarność, skrupulat-
ność i męstwo Łukasińskiego, nie starał się jednak uczynić zeń
głównego bohatera na polu bitwy. Przeciwnie – mówił o administra-
cyjnym charakterze prac Łukasińskiego. Jako wartą zdecydowanego
uznania przedstawił wierność w słuŜbie. Łukasiński (…) poszedł za
prostym głosem obowiązku, poszedł do końca za Wodzem Naczel-
nym32. Szlak bojowy, połączony z nawiązaniem przyjaźni z później-
szymi współpracownikami w pracy konspiracyjnej, wstąpieniem do
loŜy wolnomularskiej, a zakończony półrocznym pobytem w niewoli,
został uznany za okres kształtowania się ostatecznej postawy, oso-
bowości Łukasińskiego, mający przełomowe znaczenie dla później-
szych decyzji i modelu Ŝycia bohatera. Askenazy wysoko oceniał in-
telektualny i moralny poziom Łukasińskiego, oficera armii Króle-

                                                
29 Ibidem, s. 9–10.
30 O znaczeniu tych zagadnień zob. K. Jedynakiewicz, Osobowość i Ŝycie co-

dzienne Tadeusza Kościuszki, Łódź 1996.
31 S. Askenazy, op. cit., s. 14.
32 Ibidem, s. 14–15. Dla Askenazego problem wierności Ŝołnierskiej był bardzo

istotny. Drogą honoru (…) wojsko Księstwa Warszawskiego (…) po ostatecznej klęsce
pod Lipskiem, podąŜyło w ślady rannego śmiertelnie orła cezarowego, i aŜ do końca,
do abdykacji, wytrwało przy Napoleonie – Idem, Ministerium Wielohorskiego 1815–
1816, Warszawa 1898, s. 1.
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stwa Polskiego33. Wstąpienie byłego Ŝołnierza napoleońskiego do ar-
mii zaborcy nie zostało uznane za zaprzeczenie dawnym ideałom, ale
za jedyne moŜliwe rozwiązanie w egzystencji nowych czasów. Za
szczególnie istotne uznawał jego wystąpienie w kwestii Ŝydowskiej.
Autor, sam pochodzenia Ŝydowskiego, ocenił głos Łukasińskiego jako
dowód bezwzględnej niezawisłości osobistej34. We Wczasach histo-
rycznych pisał, iŜ Łukasiński (…) wcześnie obrócił serdeczną troskę,
nie na bogaczów wprawdzie Ŝydowskich, ale na tę czarną, nieszczę-
śliwą, wyniszczoną i niszczącą biedotę Ŝydowską, z której chciał
uczynić zdrowych obywateli polskich35.

Rozpatrując kwestię genezy Wolnomularstwa Narodowego,
Askenazy przywoływał wielokrotnie poruszany juŜ przez dziewiętna-
stowiecznych historyków i pamiętnikarzy problem zainicjowania
powstania tajnych związków przez J. H. Dąbrowskiego. Łukasiń-
skiemu, skromnemu majorowi, przypisał rolę kontynuatora narodo-
wej sztafety – po Poniatowskim, Dąbrowskim, Kościuszce36. Za jego
osobistą zasługę uwaŜał przystosowanie wolnomularskich form or-
ganizacyjnych do potrzeb związku narodowego. Podkreślał taką oce-
nę Łukasińskiego, pisząc: Był to umysł jasny, nowoŜytny; niedorzecz-
na formalistyka wolnomularska była dlań pustym dźwiękiem. Ale
była w nim jakaś czułość poetycka szczególna37. Niezupełnie było to
zgodne z opinią formułowaną we wcześniejszej partii tekstu, kiedy
pisał o Łukasińskim: Pracować nad sobą musiał tym usilniej, Ŝe nie
był bynajmniej człowiekiem talentu. Uzdolnienie miał mierne, umysł
raczej ocięŜały i powolny (…)38. Taka niespójność w ocenie intelektu
Łukasińskiego pojawia się kilkakrotnie. W pracy Rosya – Polska
Askenazy napisał o twórcy narodowej masonerii, iŜ był to patriota
duŜego serca i tęgiej głowy39 [podkreślenie A.B.]. Wydaje się, Ŝe autor
sam ulegał pewnej skłonności do mitologizacji swego bohatera, na-
wet wbrew wcześniej przedstawionym opiniom.

Askenazy, któremu bliska było neoromantyczna wizja historii,
przedstawiał postać Łukasińskiego nie przypisując mu niezgodnego
z rzeczywistością etosu bohatera romantycznego. Wspominał o kon-
                                                

33 Idem, Łukasiński, t. I, s. 27.
34Ibidem, s. 44.
35 Idem, Wczasy historyczne, t. I, Kraków 1902, s. 147.
36 Idem, Łukasiński, t. I, s. 206.
37 Ibidem, s. 240.
38 Ibidem, s. 11.
39 Idem, Rosya – Polska. 1815–1830, Lwów 1907, s. 96.



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

54

taktach załoŜyciela Wolnomularstwa Narodowego z Brodzińskim –
jednym z wybitnych polskich romantyków, ale mimo tego podkreślał,
Ŝe dominującym elementem w konspiracyjnej działalności „Likurga”
było konsekwentne dąŜenie do zachowania tego, co zostało zapisane
w konstytucji za zgodą Aleksandra I40. Łukasiński walczył przede
wszystkim o obronę tych postanowień. Nie myślał robić polityki,
a juŜ najmniej konspiracyjnej41. Askenazy przedstawił go jako,
w najlepszym znaczeniu tego słowa, legalistę, obrońcę konstytucji,
praworządności, dla którego celem nadrzędnym było wzmocnienie
poczucia solidarności narodowej. Pisał o spokojnym bohaterstwie42

Łukasińskiego, w innym miejscu oceniał jego i jego współpracowni-
ków: W tych męskich duszach dość było miejsca na Ŝywe uczucie oso-
biste i potęŜne narodowe43.

Podkreślając wraŜliwość Łukasińskiego na niedolę Ŝołnierzy,
bezkompromisowość i ofiarność w działalności konspiracyjnej, Aske-
nazy nie zawahał się jednak przed przedstawieniem takŜe mniej po-
zytywnych aspektów pracy majora, co było zgodne z ogólnym załoŜe-
niem uczonego. Jak pisze J. Kolbuszewska: Poświęcone wybitnym
jednostkom dzieła Askenazego nie miały jednak cech ‘hagiograficz-
nych’. Lwowski uczony zdecydowanie protestował przeciwko ukrywa-
niu wad i tuszowaniu błędów wielkich ludzi44. Wiele miejsca poświę-
cił silnym animozjom, wzajemnej, często czysto osobistej niechęci
członków Wolnomularstwa Narodowego, które doprowadziły do roz-
wiązania organizacji. Z jeszcze większym natęŜeniem pojawiły się
one w czasie zawiązywania Towarzystwa Patriotycznego. I trudno
nazwać Łukasińskiego w tych sporach mediatorem – przeciwnie –
Askenazy podkreślał, iŜ ambitny major wykazywał zapędy dyktator-
skie, nie był skłonny do kompromisów, nawet jeśli miało to zachwiać
nowopowstałą organizacją. Winą za częste konflikty autor obarczał
jednak w większym stopniu współpracowników Łukasińskiego. Po-
wołując się na gorzkie wspomnienia i zeznania Łukasińskiego, skła-
dane z pewnością w stanie depresji, Askenazy nie starał się z więk-
szym dystansem spojrzeć na zagadnienie45. W określaniu ogólnej

                                                
40 Idem, Łukasiński, t. I , s. 195.
41 Ibidem, s. 225.
42 S. Askenazy, Nowe wczasy, Warszawa 1910, s. 253.
43 Ibidem, s. 254.
44 J. Kolbuszewska, op. cit., s. 156.
45 S. Askenazy, Łukasiński, t. II, s. 268.



Portret bohatera…
_______________________________________________________________

55

postawy i konkretnych decyzji Łukasińskiego autor często cytował
jego słowa i opinie, co przełoŜyło się na budowanie dychotomicznego
obrazu tajnych związków. W obrazie tym przeciwstawiano wywaŜo-
ną, ostroŜną postawę Łukasińskiego, uznanego w sytuacji zewnętrz-
nego i wewnętrznego zagroŜenia za opokę Wolnomularstwa Narodo-
wego, a później Towarzystwa Patriotycznego, nieodpowiedzialnym
poczynaniom innych działaczy, których idee Askenazy uznał za róŜ-
norodne zboczenia. DąŜenie do oddania przywództwa Towarzystwa
Patriotycznego w ręce jednej osoby, mające czasami charakter wręcz
dyktatorski, Askenazy połączył z ogólnymi poglądami Łukasińskiego
na formę ustroju przyszłego państwa. Nie jest to wyeksponowany
wątek pracy, ale łatwo dostrzec myśl autora o antydemokratycznych,
antyrepublikańskich zapatrywaniach Łukasińskiego. Mimo ana-
chronizmu takich poglądów na początku XX w., Askenazy szczerze
określił swego bohatera jako zwolennika monarchii w stylu oświeco-
nym, gwarantującej przestrzeganie praw i opartej na sprawiedliwo-
ści społecznej, ale jednak klasycznej monarchii46.

Mocniej akcentował Askenazy zasługi Łukasińskiego dla załoŜe-
nia i sprawnego zorganizowania największych, jego zdaniem, organi-
zacji spiskowych Królestwa Polskiego. Podkreślał takŜe postępowość
Łukasińskiego, wyraŜającą się w krytycznym stosunku do Konstytu-
cji 3 maja, uznanej za cenny, ale w społeczno-politycznych realiach
Królestwa Polskiego całkowicie nieaktualny zabytek prawodawczy.
Łukasiński cenił wysoko konstytucję Królestwa Polskiego, na jej
gruncie starał się pozostać i dalsze widoki budować47. Głównym ar-
gumentem uzasadniającym krytyczny stosunek masona-narodowca
do postanowień Konstytucji 3 maja było jej niedostateczne zaintere-
sowanie problemem włościańskim. Askenazego zagadnienia społecz-
no-gospodarcze interesowały w mniejszej mierze niŜ polityczne, toteŜ
i w biografii Łukasińskiego nie do końca precyzyjnie określił jego
stanowisko w kwestii włościańskiej. Podkreślał dobre rozeznanie
twórcy Wolnomularstwa Narodowego w sprawach publicznych i za-
interesowanie problematyką chłopską. Zdaniem Askenazego, Łuka-
siński był przeciwny rewolucyjnej reformie włościańskiej, wywłasz-
czającej, skłaniał się jednak do sposobów opartych na indemnizacji48.
Nie bez kozery zwolennik liberalizmu w czasie gwałtownego wzrostu

                                                
46 Ibidem, t. I, s. 244.
47 Ibidem, t. II, s. 52.
48 Ibidem, t. I, s. 232–233.
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nastrojów rewolucyjnych w Europie na początku XX w. określał swe-
go bohatera jako przeciwnika rewolucyjnych metod działania. We
wszystkich aspektach działalności Łukasińskiego – zarówno spisko-
wej, jak i legalnej – choćby wystąpienia w sprawie Ŝydowskiej, Aske-
nazy podkreśla postępowość, ale zarazem roztropność Łukasińskie-
go, jego umiejętność prowadzenia dyplomatycznej walki o szczytne
cele. Taki obraz polskiego spiskowca miał być wzorem dla Polaków
na początku XX w. Zdecydowanie większą sympatią Askenazy darzył
wywaŜonych Łukasińskiego i Machnickiego niŜ uznanych za rady-
kalnych krzykaczy Szredera i Sznaydera.

Askenazy podkreślał dyplomatyczną ostroŜność swego bohatera
w podejściu do kwestii powstania narodowego. Autorowi bliŜsza była
postawa Łukasińskiego niŜ na przykład Wysockiego, czy nawet
Mochnackiego. Charakter Wolnomularstwa Narodowego określał
jako ledwie opozycyjny wobec cara Aleksandra I, nierewolucyjny,
dlatego nie uznawał za zasadne określanie narodowej masonerii
mianem organizacji rewolucyjnej. Celem Łukasińskiego, w opinii
Askenazego, było utworzenie związku, który byłby w stanie mobili-
zować opinię publiczną do wyraŜania Ŝądań realizacji wcześniejszych
deklaracji cara, choćby w kwestii haseł litewskich, związku opartego
na zasadach solidaryzmu, cementującego polskie społeczeństwo. Łu-
kasiński w pracy Askenazego to spiskowiec znajdujący się pod sil-
nymi wpływami rodzącego się romantyzmu, kontynuator dzieła Ko-
ściuszki i Dąbrowskiego, ale jednocześnie konsekwentny realista.
W momencie powstania Towarzystwa Patriotycznego Łukasiński za
jego najwaŜniejszy cel uznał restytucję państwa polskiego, lecz reali-
zacja tego ostatecznego zadania miała być poprzedzona długą pracą
konspiracyjną, przygotowującą do ewentualnego powstania, które
miało wybuchnąć dopiero w sprzyjających warunkach międzynaro-
dowych49. Askenazy podkreślał, Ŝe postawa Łukasińskiego nie była
wynikiem kunktatorstwa, ale rozsądku i pragmatyzmu. UwaŜał bo-
hatera swej pracy nie tyle za spiskowca, co raczej opozycjonistę,
działacza społecznego, piewcę szeroko pojętej kultury narodowej. To
warunki, w których musiał działać Łukasiński, stworzyły zeń, wbrew
jego własnym zamierzeniom, wroga władz carskich. Skrajnie nie-
sprawiedliwy wyrok sądu wojennego, nieadekwatny do przewinienia,

                                                
49 W innym jednak miejscu autor dość niekonsekwentnie zaznaczał, Ŝe ostatecz-

nym celem Wolnomularstwa Narodowego było odbudowanie Polski w najszerszych
moŜliwie granicach, przy utrzymaniu monarchii. Idem, Rosya…, s. 99–100.
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wieloletnia gehenna więźnia przedstawione zostały przez Askenaze-
go z pasją, nabierając silnie antyrosyjskiego wydźwięku.

Mimo wysokiego uznania i współczucia dla Łukasińskiego, Aske-
nazy pisał takŜe o mniej chwalebnych kartach jego biografii, choć nie
zawsze konsekwentnie. W Łukasińskim nie ukrywał sprawy zeznań
złoŜonych w Zamościu, choć starał się usprawiedliwić tę decyzję50.
Kwestia zeznań i sposobu ich opisu w kolejnych opracowaniach naj-
lepiej dowodzi niekonsekwencji Askenazego w przedstawianiu fak-
tów. W innym bowiem miejscu Askenazy stwierdza: Łukasiński
zmarł (…) zabierając swój sekret do grobu51 [chodzi o informacje do-
tyczące Towarzystwa Patriotycznego – przyp. A.B.]. W tej samej pra-
cy autor kilka stron dalej pisze o zeznaniach złoŜonych w Zamościu,
dzięki którym Wielki KsiąŜę (…) posiadał najdokładniejszą wiado-
mość o organizacji Towarzystwa Patriotycznego52. W Nowych wcza-
sach pisał zaś: Dzięki wielkiej mocy charakteru i głębokiej wytrwało-
ści Łukasińskiego część tylko tajemnicy związkowej wówczas
[tj. w czasie zeznań zamojskich – przyp. A.B.] się wydała53. Kreśląc
obraz pobytu Łukasińskiego w więzieniu, historyk przedstawia go
jako człowieka na wpół szalonego, co wydaje się tym bardziej nie-
sprawiedliwe i krzywdzące, Ŝe sam Askenazy wiele razy cytował pa-
miętnik spisany przez – według niego – obłąkanego juŜ człowieka.
Inna sprawa, Ŝe upadek umysłowy więźnia, acz niezgodny z faktami,
mógł być potraktowany jako dodatkowe oskarŜenie wobec władz car-
skich, dąŜących nie tylko do fizycznego, ale takŜe duchowego i inte-
lektualnego zniszczenia człowieka.

Szymon Askenazy jako pierwszy podjął próbę wyznaczenia Łuka-
sińskiemu trwałego miejsca w polskim panteonie narodowym. Syl-
wetka wykreowanego bohatera przewijała się równieŜ przez wiele
innych prac tego historyka54. Mimo krytyki sposobu realizacji tema-
tu i metodologii Askenazego, na jego pracy o Łukasińskim opierali
się i czynią to do dziś historycy zajmujący się twórcą Wolnomular-
stwa Narodowego. I na tym polega fundamentalne znaczenie tego
dzieła. Legendę Kościuszki zaczęto budować jeszcze za Ŝycia Naczel-
                                                

50 Idem, Łukasiński, t. II, s. 321–325.
51 Idem, Rosya…, s. 100.
52 Ibidem, s. 108.
53 Idem, Nowe…, s. 231.
54 Choć nie we wszystkich swych pracach Askenazy wraca do Waleriana Łuka-

sińskiego – por. idem, Ministerium…; idem, Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem
1800–1900, wyd. 2, Lwów 1903; idem, Bracia, Londyn 1961.
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nika, rozwijała się ona przez cały XIX w. W przypadku Łukasińskie-
go było zupełnie inaczej – potrzebna była praca gruntownie przed-
stawiająca jego sylwetkę, popularyzująca ją wśród uczonych i laików.
I taką niewątpliwie jest jego biografia pióra Askenazego. Praca, na-
sycona osobistymi komentarzami autora, niejednokrotnie pełna alu-
zji do aktualnej sytuacji politycznej, szybko zyskała ogromną popu-
larność. Ten antyrosyjski wydźwięk Łukasińskiego przypadł do gustu
PPS-frakcji, obozowi Piłsudskiego (…) Drugi, polityczny sens Łuka-
sińskiego (…) to społecznie umiarkowany program reform; Łukasiń-
ski odgradzał się od ekspropriacyjnych koncepcji Szredera reprezen-
tującego lewicę Towarzystwa Patriotycznego55.

Popularność dzieła Askenazego w środowisku piłsudczykowskim
wpłynęła na wzrost zainteresowania historyków wojskowych osobą
Łukasińskiego. Wiele miejsca majorowi czwartaków poświęcił histo-
ryk i pułkownik zarazem, W. Tokarz. Postać Łukasińskiego pojawiła
się na kartach prawie wszystkich prac tego autora56. Jak pisze
J. Maternicki: Prace Tokarza, poświęcone epoce napoleońskiej i cza-
som konstytucyjnym Królestwa Polskiego, stały na pograniczu nauki
i wysokiej klasy popularyzacji57. Tokarz, związany silnie z ruchem
legionowym i J. Piłsudskim, był autorem syntetycznego opracowania
epoki Królestwa Polskiego. Jedną z głównych sylwetek pracy Dzieje
Polski 1816–1831 jest właśnie Łukasiński58. W duŜej mierze autor
oparł się na pracach Askenazego, korzystał między innymi z Łuka-
sińskiego i monografii Rosya – Polska. W pracy Tokarza pojawiło się
więc wiele wątków prezentowanych wcześniej przez lwowskiego hi-
storyka. Tokarz powracał do twierdzenia o zainicjowaniu idei kon-
spiracyjnej przez Dąbrowskiego, idei, której pierwszym realizatorem
był Łukasiński, prawdziwy patriarcha ówczesnego ruchu związkowe-
go59. W zasadniczych kwestiach zgadzając się z Askenazym, Tokarz
jeszcze silniej gloryfikował postać i działalność Łukasińskiego. Pod-
kreślał postępowość jego poglądów w kwestii włościańskiej i Ŝydow-
skiej. Szczególnie akcentował walory duchowe i intelektualne boha-
                                                

55 J. Dutkiewicz, K. Śreniowska, op. cit., s. 133.
56 Nielicznymi wyjątkami są: W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego (1815–

1830), Piotrków 1917; idem, Rozprawy i szkice, t. I–II, Warszawa 1959.
57 J. Maternicki, Historiografia…, s. 104.
58 W. Tokarz, Dzieje Polski 1816–1831, [w:] Polska, jej dzieje i kultura. Od cza-

sów najdawniejszych do dzisiaj, t. III, oprac. A. Brückner i in., Warszawa 1930,
s. 97–192.

59 Ibidem, s. 114.
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tera, nie wspominając np. o zmianie stanowiska Łukasińskiego wo-
bec Napoleona. Zdecydowanie mocniej niŜ Askenazy, Tokarz podkre-
ślił nieufność Łukasińskiego wobec Rosjan. Według historyka-
legionisty Łukasiński był przeciwnikiem konspiracyjnego związku
Polaków z Rosjanami, a ewentualna współpraca ze spiskowcami ro-
syjskimi mogła być tylko czasowa, do chwili wyczerpania wymier-
nych korzyści dla Polaków60. W Wojnie polsko-rosyjskiej 1830 i 1831
szczególnie mocno sygnalizował wątek odrzucenia przez Łukasiń-
skiego moŜliwości współpracy z dekabrystami61. Silniej niŜ czynił to
Askenazy, Tokarz określał Łukasińskiego jako przeciwnika szybkie-
go powstania, a zarazem zwolennika tworzenia silnej opinii publicz-
nej, obrony konstytucji i wartości narodowych. Według Tokarza Łu-
kasiński to zdecydowany zwolennik działań opozycyjnych, ale w du-
chu konstytucjonalizmu, legalizmu.

Jako historyk wojskowości podkreślał organizacyjne zdolności
majora-masona w tworzeniu i kierowaniu wojskową loŜą Wolnomu-
larstwa Narodowego. Znaczenie tego ostatniego Tokarz zdecydowa-
nie zresztą przeceniał. Określając skalę wpływów Wolnomularstwa
Narodowego, pisał: Nie musiała być zbyt wydatna i systematyczna,
gdyŜ w tym wypadku pozostawiłaby znaczniejszy osąd w Ŝyciu naro-
du (…) nie musiała być równieŜ zbyt mała, gdyŜ wpływy jej pośrednie
widać w długim szeregu zjawisk62. Temu twierdzeniu nie sposób od-
mówić słuszności. Zdumienie natomiast budzi teza Tokarza, który
uznał Wolnomularstwo Narodowe Łukasińskiego za bazę dla innych
organizacji spiskowych – filomatów, filaretów, Związku Przyjaciół,
Wolnych Polaków. Cały ten ruch znajdował swe oparcie w istnieniu
Wolnomularstwa Narodowego. To stwierdzenie, nie znajdujące po-
twierdzenia w faktach, jest podbudową dla tezy, iŜ Wolnomularstwo
Narodowe wraz ze swym przywódcą (…) w razie zmiany połoŜenia
międzynarodowego mogło z łatwością porwać za sobą wojsko i ogar-
nąć władzę63. Pochopność tego stwierdzenia potwierdzał poniekąd
sam Tokarz, mówiąc o braku środków, słabości liczebnej, a nawet
braku wybitniejszych jednostek w Wolnomularstwie Narodowym.
Skąd więc teza o sile organizacji i jej zdolności do stworzenia ośrodka
oddziaływania na społeczeństwo, kreowania jego postaw?

                                                
60 Ibidem, s. 115.
61 Idem, Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993, s. 54.
62 Idem, Dzieje…, s. 116.
63 Ibidem, s. 117.
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W pracach SprzysięŜenie Wysockiego i noc listopadowa64 oraz
Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831 Tokarz często wspominał o posta-
ci majora Łukasińskiego, który jego zdaniem na kilka lat przed nocą
listopadową dąŜył do wzmocnienia narodowych aspiracji Polaków.
Bezpośrednią zaleŜność między działalnością Łukasińskiego a wybu-
chem powstania pogłębiał według autora stosunek P. Wysockiego do
załoŜyciela Wolnomularstwa Narodowego. Tokarz uznał Wysockiego
za epigona Towarzystwa Patriotycznego, którego był członkiem. Wy-
socki chciał być wzorem Łukasińskiego, kierownikiem samowładnym
Związku65. Za dodatkowy, istotny bodziec dla organizatora Sprzysię-
Ŝenia PodchorąŜych autor Wojny polsko-rosyjskiej1830 i 1831 uznał
obraz kaźni Łukasińskiego. Uwięzienie Łukasińskiego i jego tragicz-
ny los Tokarz uwaŜał za jedno z najbardziej dramatycznych wyda-
rzeń w dziejach Polaków w XIX w. Pisząc o Wysockim, próbującym
działać zgodnie z ideałami wyznaczonymi przez Łukasińskiego, prze-
ciwstawiał mu godnych głębokiej krytyki, chłodnych i zachowaw-
czych późniejszych dyktatorów powstania. Cytował list J. Kruko-
wieckiego do księcia A. Czartoryskiego, którego autor wyraził zdzi-
wienie, iŜ garść ludzi bez wpływu i znaczenia mogła wierzyć w to, iŜ
pociągnie za sobą kiedykolwiek cały kraj66. Zdecydowanie bliŜsza
była Tokarzowi spontaniczna reakcja młodego, wraŜliwego Ŝołnierza,
na którego kreował Wysockiego. Tokarz mocno akcentował równieŜ
uprowadzenie Łukasińskiego z Warszawy w trakcie powstania listo-
padowego, które uznał za jedną z najczarniejszych plam powstania.
Zdaniem Tokarza przywódcy powstania nie uczynili nic, by wydobyć
Łukasińskiego. Ten zarzut stawiał zwłaszcza J. Chłopickiemu. Myśl
tę rozwinął współpracownik Tokarza, S. Kontek, w Studiach z dzie-
jów Warszawy pod red. W. Tokarza. Przywódcy powstania nie zrobili
nic w sprawie uwolnienia Waleriana Łukasińskiego z rąk Konstante-
go. 30 XI Łukasiński zabrany został z więzienia przez pułk wołyński.
Przez cały czas odwrotu Konstantego był pilnie strzeŜony. Nie wy-
puszczono go przy uwalnianiu więźniów w Górze Kalwarii. W Puła-
wach widziano Łukasińskiego, jak szedł pod silną straŜą, w łachma-
nach, z długą brodą, wynędzniały jak cień. Budził litość nawet w oto-

                                                
64 Idem, SprzysięŜenie Wysockiego i noc listopadowa, wyd. 2, oprac. i wstęp

A. Zahorski, Warszawa 1980.
65 Ibidem, s. 81.
66 W. Tokarz, Dzieje…, s. 118.
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czeniu rosyjskim. Wraz z Konstantym przeszedł Łukasiński bój, by
nigdy juŜ nie powrócić do kraju67.

W jeszcze bardziej egzaltowany sposób o Łukasińskim pisał
w Powstaniu listopadowym A. Śliwiński, określając swego bohatera
mianem człowieka o duszy czystej i pięknej, obdarzonym niezłomną
wolą i hartem, a całym przenikniętym myślą o odbudowaniu ojczy-
zny68. W patetycznym opisie Śliwiński przedstawiał dramatycznie
egzekucję i kaźń więźnia, które expressis verbis uznał za jedną
z przyczyn wybuchu powstania listopadowego69. Pełen ekspresji
i Ŝarliwego podziwu obraz męki kryształowej postaci pomijał niewy-
godne fakty: Dwa lata go nękano i dręczono, ale twórca Towarzystwa
milczał jak grób, nic nie powiedział i nikogo nie wydał70. O zezna-
niach w Zamościu autor nie wspomniał. W monografii Śliwińskiego
najistotniejsze w ocenie zasług Łukasińskiego i jego organizacji było
zaakcentowanie bezpośredniego wpływu tej postaci i jej losów na
wybuch powstania listopadowego71.

Ze skrajnym pietyzmem o Łukasińskim pisał J. S. Harbut, autor
kolejnej pracy poświęconej wybranym zagadnieniom powstania li-
stopadowego72. Podobnie jak Śliwiński, Harbut dość szeroko omawiał
okoliczności budowania nastrojów opozycyjnych wśród Polaków, a za
jedną z najwaŜniejszych uznał działalność Wolnomularstwa Naro-
dowego, a nade wszystko kaźń jego załoŜyciela. W pracy Harbuta
pojawił się wątek występujący juŜ u Tokarza – znaczenie wpływu
losów Łukasińskiego na skrajnie przez autora Nocy listopadowej
apoteozowanego Wysockiego, ucznia i naśladowcy Łukasińskiego73.
Łukasiński przedstawiony przez Harbuta to wyidealizowany świątek
narodowy, który szedł ku granicy rosyjskiej pieszo, boso na łańcu-

                                                
67 S. Kontek, Odwrót W. Ks. Konstantego z Warszawy i rozbrojenie pozostałych w

Królestwie oddziałów rosyjskich, [w:] Studia z dziejów Warszawy 1830–1831,
red. W. Tokarz, Warszawa 1937, s. 142–143.

68 A. Śliwiński, Powstanie listopadowe, wyd. 5, Warszawa1920, s. 21.
69 Ibidem, s 21.
70 Ibidem, s. 22.
71 W pracy o powstaniu styczniowym autor nie wspominał juŜ o Łukasińskim,

choć nawiazywał do losu Polaków po powstaniu listopadowym. Idem, Powstanie
styczniowe, wyd. 2, Warszawa 1921.

72 J. S. Harbut, Noc listopadowa w świetle i cieniach procesu przed NajwyŜszym
Sądem Kryminalnym, Warszawa 1926.

73 Ibidem, s. 91.
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chach, największy męczennik Warszawy i jej czwartego pułku74.
O macierzystym pułku Łukasińskiego Harbut pisał: (…) Ŝył tradycją
swego majora i męczennika75. Znamienne jest równieŜ określenie
Łukasińskiego jako dziecka Starego Miasta, gdzie urodził się i wy-
chował, pamięcią o nim Ŝył lud warszawski76. Nikt wcześniej nie
podkreślał związku Łukasińskiego nie z całym Królestwem Polskim,
a właśnie z Warszawą.

Praca Askenazego znalazła szeroki oddźwięk nie tylko w pracach
historyków-Ŝołnierzy czy historyków zajmujących się problematyką
militarną. Potwierdzeniem tej tezy jest choćby wydana po niemiecku
praca W. Feldmana77. WyraŜając się z duŜym uznaniem o postaci
majora Waleriana Łukasińskiego, autor bardzo często przytaczał
słowa Askenazego i odwoływał się do jego tez. Bardziej jednak ak-
centował znaczenie organizacji Łukasińskiego. Stawiał je w jednym
rzędzie z innymi spiskami i określał polityczny wymiar ich idei jako
Unabhängikeit des ganzes polnisches Vaterlands78. Feldman uwaŜał
Towarzystwo Patriotyczne za najwaŜniejszą organizację spiskową
początku lat dwudziestych XIX w. Ihr Gründer und Führer, Major
Walerian Łukasiński wird wegen sejner glüchenden Vatersliebe und
jahrelanger unsäglicher Qualen (…) als nationaler Märtyrer gefe-
iert79. Z duŜym patosem pisał o gehennie Łukasińskiego, jego pobycie
w Szlisselburgu. Poświęcił sylwetce załoŜyciela Wolnomularstwa
Narodowego sporo miejsca, przedstawiając jego działalność, opierał
się na pracy Askenazego, przytaczanie więc słów Feldmana byłoby
jedynie powtórzeniem tego, co zostało juŜ powiedziane. Warto jako
potwierdzenie tej tezy przytoczyć choćby egzemplifikujący argument:
Łukasińskis Meinung war, daß ohne Beihilfe einer der Teilungsmäc-
hte die Wiedervereinigung Polens unmöglich sei, und daß in dieser
Hinsicht Rußland stets in Betracht gezigen werden müsse80. Reasu-
mując, moŜna stwierdzić, Ŝe wizerunek Łukasińskiego w pracy
Feldmana nie odbiegał właściwie w Ŝadnej mierze od obrazu wykre-
owanego przez Askenazego. Poświęcając Łukasińskiemu niemało
                                                

74 Ibidem, s. 247.
75 Ibidem, s. 188.
76 Ibidem, s. 218.
77 W. Feldman, Geschichte der politischen Ideen in Polen seit dessen Teilungen

(1795–1914), München–Berlin 1917.
78 Ibidem, s. 80.
79 Ibidem, s. 82.
80 Ibidem, s. 84.
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miejsca, Feldman doszedł do konkluzji: Ein Jahrhundert von Leiden
und Hoffnungen kamen in ihm zum Ausducht, der Geist Kościuszkos,
des Fürsten Poniatowski und sämtlicher Aufstände, der Martyrer-
gestslten Łukasiński und sejner Nachfolger81.

W znacznej mierze na pracy Askenazego o Łukasińskim oparli się
autorzy biogramu tej postaci w Wielkiej encyklopedii powszechnej,
wymieniając zresztą tę pracę w spisie bibliograficznym82.Właściwie
hasło to moŜna uznać za streszczenie pracy Askenazego, w tekście
pojawiają się nawet jego stwierdzenia83. Szczególnie eksponowane są
chwalebne elementy biografii Łukasińskiego i określenia mające do-
dać mu splendoru; zaznaczano np.: W sprawie włościańskiej poglądy
jego zbliŜone były do stanowiska Kościuszki84. Mocno akcentowano
wywaŜenie twórcy Wolnomularstwa Narodowego i jego rozwagę,
przejawiającą się przede wszystkim w unikaniu walki, zgubnej
w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

Do ustaleń Askenazego w warstwie faktograficznej odwoływało
się takŜe wielu innych autorów, jak choćby czołowy przedstawiciel
lewicowego nurtu szkoły niepodległościowej, B. Limanowski, autor
szkicu biograficznego poświęconego Łukasińskiemu85. Jego opraco-
wanie istotnie róŜniło się od pracy Askenazego. Zasadniczym tego
powodem były róŜnice w zapatrywaniach politycznych historyków, co
przyczyniło się do odmienności ideologicznej wymowy obu prac i ob-
razu ich bohatera. Ponadto praca Limanowskiego, określana jako
szkic, nie miała ambicji naukowych i choć opatrzona aparatem na-
ukowym, miała przede wszystkim spopularyzować sylwetkę Łuka-
sińskiego-rewolucjonisty. Limanowski, historyk związany z PPS,
uznany działacz socjalistyczny, przedstawił w swoim dziele własne
opinie dotyczące ideologii ruchu narodowo-socjalistycznego86. Walkę
o wyzwolenie narodu łączył ściśle z uświadomieniem i włączeniem do
pracy konspiracyjnej ludności chłopskiej. Te ideały przypisał równieŜ
Łukasińskiemu. Niewątpliwie był on zwolennikiem zasad rewolucyj-

                                                
81 Ibidem, s. 433.
82 Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, seria I, t. XLV–XLVI, Warsza-

wa 1911.
83 Ibidem, s. 79–82.
84 Ibidem, s. 80.
85 B. Limanowski, Walerjan Łukasiński. Szkic biograficzny, Warszawa [1920].
86 Wedle określenia Handelsmana – Limanowski był reprezentantem antystań-
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nych, a więc i zasady równości wszystkich w narodzie, a poniewaŜ
największą część narodu stanowiła ludność chłopska, więc zupełne jej
uniezaleŜnienie, uobywatelenie, musiało mu się przedstawiać jako
rzecz konieczna87. Przedstawienie twórcy Wolnomularstwa Narodo-
wego jako protoplasty polskiego ruchu narodowego zjednoczonego
z ideami socjalizmu mogło być próbą stworzenia solidnych korzeni
dla lewicy niepodległościowej. Limanowski mocno akcentował rady-
kalizm i słuszność poglądów Łukasińskiego w kwestii włościańskiej
i Ŝydowskiej, opierając się na pamiętniku szlisselburskim, ale rozbu-
dował ten wątek znacznie bardziej niŜ autor pamiętnika. Niewątpli-
wie szermierz sprawiedliwości przejaskrawił osiągnięcia Łukasiń-
skiego na polu teoretycznych nawet rozwaŜań w kwestiach społecz-
nych. Z Ŝarliwością nie bezstronnego historyka, ale wieloletniego
socjalisty pisał o rozprawie Łukasińskiego poświęconej kwestii Ŝy-
dowskiej: Widać w niej jego światły, tolerancyjny, bezstronny umysł88.

Limanowski, zastanawiając się nad problemem kontaktów Łuka-
sińskiego ze spiskowcami rosyjskimi, porównywał go z najwybitniej-
szymi rewolucjonistami europejskimi: Był on wśród spiskowców pol-
skich tem, czem był Pestel wśród rosyjskich, czem byli późniejsi: Au-
gust Blanqui wśród francuskich i Mazzini wśród włoskich spiskow-
ców89. Umieszczając Łukasińskiego w panteonie rewolucjonistów
europejskich, Limanowski wyraŜał swoją ocenę twórcy Wolnomular-
stwa Narodowego. W jego koncepcji Łukasiński to nie opozycjonista
z konieczności, obrońca konstytucji, przeciwnik radykalnych działań,
ale świadomy spiskowiec-rewolucjonista (z przekonań republikanin,
zwolennik zasad rewolucyjnych90), naturalnie jeszcze nie socjalista,
ale jeden z tych, do którego późniejsi socjaliści odwoływać się mogą,
szukając w jego ideologii swego credo. W tym właśnie wyraŜa się
róŜnica między przedstawieniem postaci Łukasińskiego przez Aske-
nazego i Limanowskiego. Dobór faktów był niemal identyczny, a oce-
na doniosłości poczynań tej postaci w zakresie działalności konspira-
cyjnej bardzo podobna. Przesunięcie akcentów w warstwie ideolo-
gicznej wpłynęło na prezentację społecznych poglądów Łukasińskie-
go. Ulegając w wielu miejscach skłonności do idealizowania swego
bohatera i opisując jego zasługi dla polskiego ruchu rewolucyjnego,
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potrafił Limanowski zdobyć się na rzetelną ocenę jego postaci. Nie
pomijał choćby draŜliwej sprawy despotycznych zapędów Łukasiń-
skiego w kierowaniu związkiem, choć usprawiedliwiał to dąŜenie do
dominacji słuszną chęcią wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności
za jego los. Zwrócił równieŜ uwagę na krótki, niespełna siedmiomie-
sięczny okres przewodnictwa Łukasińskiego w Towarzystwie Patrio-
tycznym, nie wyznaczał go jednak na jedynego bohatera Towarzy-
stwa. Jednocześnie autor posłuŜył się opisem groteskowego niemal
przybycia Papkina polskiej konspiracji, gen. Umińskiego, w pełnej
gali, na białym koniu, na załoŜycielskie zebranie tajnego Towarzy-
stwa Patriotycznego, aby ukazać róŜnicę dzielącą odpowiedzialnego
Łukasińskiego od pozostałych działaczy Towarzystwa.

Limanowski zdecydowanie natomiast nie zgadzał się z refleksja-
mi Łukasińskiego, zapisanymi w czasie pobytu w więzieniu: (…)
przekonałem się, Ŝe błądziłem, sądząc Polaków zdolnymi do podob-
nych związków91. Autor polemizuje z tym stwierdzeniem, choć celowo
je przywołuje, by pokazać, Ŝe nawet tak oddany sprawie patriota mo-
Ŝe przeŜywać chwile słabości i zwątpienia. To zrozumienie ze strony
niezłomnego socjalisty i działacza niepodległościowego było równieŜ
wyrazem szacunku i współczucia dla człowieka, który wycierpiał tak
wiele, a mimo zwątpienia do końca Ŝycia interesował się losami oj-
czyzny, czego dowód dał słowami Pamiętnika. Niektórym wątkom
biografii swego bohatera, jak choćby jego kolejnym awansom, zmia-
nom miejsc pobytu w okresie słuŜby w wojsku napoleońskim, Lima-
nowski poświęcił znacznie mniej uwagi– te elementy, nie mając
istotniejszego znaczenia dla wizerunku Łukasińskiego autorstwa
Limanowskiego, zostały zredukowane do minimum.

Kwestię zapatrywań Łukasińskiego na sprawy społeczne anali-
zował zdecydowany przeciwnik wyłączności historii politycznej, hero-
istycznej koncepcji dziejów, psychologizmu, H. Grynwaser w Demo-
kracji szlacheckiej 1795–183192. Autor wymieniał Łukasińskiego
w zakończeniu swej pracy jako jednego z synów szlachty polskiej
wśród wielu innych zasłuŜonych: Kościuszki, Prądzyńskiego, Mic-
kiewicza itd.93 Grynwaser przedstawiał Łukasińskiego jako jednego
z twórców idei krzewienia i obrony polskości. NiespoŜyty zapał pa-
triotyczny, łącznie z tem ciągłem trenowaniem, sprawiły, Ŝe rzeczywi-
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92 H. Grynwaser, Demokracja szlachecka 1795–1831, Warszawa 1918.
93 Ibidem, s. 55.
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ście w demokracji polskiej wypracował się specjalny typ rycerza nie-
złomnego, bohatera bez skazy i zmazy, tak pięknie ucieleśniony
w postaciach Ŝywych: Łukasińskim i Platerówny (…)94. Najwięcej
uwagi poświęcił Grynwaser zapatrywaniom Łukasińskiego na kwe-
stię włościańską. Autor analizował ewolucję poglądów twórcy Wol-
nomularstwa Narodowego na sprawę uwłaszczenia. Bagatelizowanie
tego problemu (wbrew intencjom Szredera) w okresie przewodnictwa
Łukasińskiego w narodowej masonerii ocenił zdecydowanie krytycz-
nie95. Ale jednocześnie, cytując fragment pamiętnika (zaniedbano
uporządkowanie i utwierdzenie wolności ludu wiejskiego), pisał, Ŝe po
latach rozmyślań więzień stał się uświadomionym obywatelem. Tego,
Ŝe Łukasiński pisał te słowa juŜ po uwłaszczeniu chłopów, o czym
zapewne wiedział i co wpływało na ich brzmienie, Grynwaser nie
dostrzegał. A przecieŜ krótki fragment pamiętnika nie wyklucza po-
przedniego stanowiska Łukasińskiego. Grynwaser, który przyjmuje
niejako, Ŝe lata własnego cierpienia zwiększyły wraŜliwość więźnia
na krzywdę innych, przypisywał Łukasińskiemu ekspiację, by pod-
kreślić słuszność jego społecznych przekonań u schyłku Ŝycia i uwia-
rygodnić jego autorytet.

Interesujące przeobraŜenia wizerunku Łukasińskiego znaleźć
moŜna w publikacjach przedstawiciela nurtu lewicowego, J. Grabca-
Dąbrowskiego. Autor w ocenie postaci Łukasińskiego przeszedł zna-
mienną ewolucję, podobnie jak wielu innych historyków na początku
XX w. – od minimalizowania jego roli do przedstawiania go jako bo-
hatera. W pracach wydawanych przed odzyskaniem przez Polskę
niepodległości J. Grabiec-Dąbrowski zdecydowanie bagatelizował
zarówno postać twórcy Wolnomularstwa Narodowego, jak i wartość
samego związku. Podkreślał krótkotrwałość działania i niestabilność
Wolnomularstwa. Mówiąc o utworzeniu Towarzystwa Patriotyczne-
go, za pierwotnych załoŜycieli uznawał Umińskiego i Prądzyńskie-
go96. Rolę Łukasińskiego w organizowaniu Towarzystwa pominął
milczeniem. Przypisywał mu natomiast winę za mizerne wyniki prac
konspiracyjnych. Wspominał o aresztowaniu i skazaniu na cięŜkie,
kilkuletnie więzienie majora czwartaków, ale nie pisał o gehennie
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więźnia97. Zdecydowanie bardziej cenił innych działaczy Królestwa
Polskiego, a zwłaszcza K. Machnickiego. Pisał: Naczelnego wodza
przyszłej walki z Rosją widzieli niektórzy w towarzyszu Łukasińskie-
go – Machnickim98. W kolejnej swej pracy, niewielkiej objętościowo
syntezie pt.: Sto lat walki o prawa Królestwa Polskiego 1815–1915,
autor nie wspominał o Łukasińskim99. Wymienił natomiast Mach-
nickiego i Mochnackiego, którzy z garścią bezwzględnych patriotów
dąŜyli do zerwania unii z Rosją100.

Odmienny portret Łukasińskiego nakreślił ten sam autor w Wia-
domościach z dziejów Polski, wydanych w latach 1927-1928101. Na
róŜnicę w sposobie prezentowania postaci załoŜyciela Wolnomular-
stwa Narodowego wpłynęło zapewne kilka elementów. Jednym
z nich był fakt, iŜ ksiąŜka powstała juŜ w niepodległej Polsce, której
potrzebni byli wielcy bohaterowie narodowi, męczennicy poprzednie-
go stulecia. Drugim istotnym powodem zmiany stosunku autora do
postaci Łukasińskiego było zapewne to, iŜ praca z 1927/1928 r. miała
typowo podręcznikowy charakter. Celem Wiadomości z dziejów Pol-
ski było spopularyzowanie wśród młodzieŜy wybranych wątków
z historii ojczystej, a postać Łukasińskiego okazała się szczególnie
przydatna dla ukazania rozmiaru niegodziwości władz carskich
i pełnego poświęcenia polskich patriotów. Autor pisał o załoŜeniu
Towarzystwa Patriotycznego, którego duszą był major czwartego
pułku piechoty Walerian Łukasiński, człowiek zdolny, energiczny,
gorąco kochający ojczyznę, a pełen poświęcenia i zaparcia się siebie102.
O działalności samego Towarzystwa nie podawano właściwie Ŝad-
nych informacji. Autor nie określił ani społecznych, ani politycznych
poglądów Łukasińskiego, uznanego za poczesnego konspiratora, za-
prezentowanego w roli ogólnonarodowego bohatera.

Pominięcie problemu ewentualnych niewygodnych zapatrywań
Łukasińskiego szło w parze z wyeksponowaniem obrazu męczeństwa
więźnia caratu. Autor przytoczył za Askenazym opis egzekucji majo-
ra czwartaków, kończąc tekst pełnym patosu pytaniem kontrolnym
skierowanym do uczniów: Dlaczego w Łukasińskim widzimy bohate-

                                                
97 Ibidem, s. 114.
98 Ibidem, s. 118.
99 Idem, Sto lat walki o prawa Królestwa Polskiego 1815–1915, Warszawa 1917.
100 Ibidem, s. 8.
101 Idem, Wiadomości z dziejów Polski, t. III, Lwów 1928.
102 Ibidem, s. 55.
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ra narodowego?103 Niewątpliwie przyczyną takiego sposobu prezen-
towania apologetycznego portretu działacza konspiracyjnego i mę-
czennika sprawy narodowej w podręczniku mającym wyraźne ukie-
runkowanie dydaktyczne, by nie rzec moralizatorskie, była sytuacja
polityczna Polski międzywojennej. Jak nigdy wcześniej potrzebny był
Polakom portret patrioty, spiskowca, męczennika jak Łukasiński.
Polska odzyskała niepodległość, ale była państwem rozdartym we-
wnętrznie, co najsilniej uwidoczniło się po przewrocie majowym
w 1926 r. Antagonizmy polityczne, trudna sytuacja ekonomiczna,
konflikty społeczne sprawiały, Ŝe sprawą szczególnej wagi było okre-
ślenie wspólnych wartości, integrujących wszystkich mieszkańców
kraju. W takich warunkach patriotycznym i obywatelskim wymo-
giem było wskazanie ponadpolitycznych bohaterów narodowych,
konsolidujących Polaków. Portret Łukasińskiego spełniał te oczeki-
wania i, co więcej, podkreślał okrucieństwo władz zaborczych.
Te zabiegi słuŜyły przypomnieniu, Ŝe najgroźniejszym niebezpieczeń-
stwem dla bytu państwa jest agresja sąsiadów. Zabezpieczeniem mo-
gła być tylko zgoda narodowa, ponadpartyjny solidaryzm – idee,
o które sto lat wcześniej walczył Łukasiński. Plastyczny obraz cier-
pienia Łukasińskiego w pracy Dąbrowskiego słuŜył stworzeniu wize-
runku patrioty rezygnującego dla dobra ogółu z osobistego szczęścia.
Pytanie, na które miał odpowiedzieć kaŜdy uczeń, bez względu na
pochodzenie czy wyznanie, zostało sformułowane w sposób szalenie
naiwny, ale spełniało wychowawczy cel podręcznika. Taki sposób
formowania legendy więźnia caratu w znacznej mierze tłumaczyć
moŜna wrogością dominującą takŜe w dwudziestoleciu w stosunkach
Polski ze wschodnim sąsiadem.

Podobne załoŜenia realizowały takŜe inne opracowania, w któ-
rych cel poznawczy pozostawał na drugim planie, istotniejsze było
dydaktyczne przesłanie tekstu. W szkolnych podręcznikach do na-
uczania historii postaci Łukasińskiego wyznaczano jednoznaczną
rolę bohatera, podkreślano takŜe jego męczeństwo, poświęcenie dla
sprawy narodowej. W wielu wypadkach koncentrowano się nie tyle
na działalności jego samego i załoŜonego przez niego Wolnomular-
stwa Narodowego, co na represjach władz. W podręczniku dla klas
VI pisano: Za stworzenie takiego związku [tajnego – przyp. A.B.]
szczególnie okrutnie ukarany został gorący patriota, major Walerian
Łukasiński: na oczach wojska i społeczeństwa złamano mu nad gło-
                                                

103 Ibidem, s. 56.
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wą szpadę, zdjęto mundur, zakuto w kajdany i skazano na długie
lata więzienia104. W innym podręczniku akcentowano, Ŝe haniebny
sposób wykonania kary wzruszył wszystkich Ŝołnierzy i oficerów,
nawet Rosjan. Na koniec podkreślano: Hart jego duszy i przeszło
40-letnia męka stawiają go w rzędzie wielkich synów Polski105.
W innym tekście pisano o Łukasińskim z mniejszą dozą patosu, pod-
kreślając fundamentalną rolę przesłania Dąbrowskiego, które stało
się bodźcem równieŜ dla Łukasińskiego106. WyróŜniono Wolnomular-
stwo Narodowe stwierdzeniem, iŜ Do większego znaczenia doszedł
związek, załoŜony przez Waleriana Łukasińskiego, (…) którego
[tzn. związku – przyp. A.B.] celem było budzenie ducha narodowego
i obrona konstytucji107. Praca Grabca-Dąbrowskiego, teksty podręcz-
nikowe, obszerne hasła o postaci Łukasińskiego w encyklopediach
kontynuowały próbę stworzenia nowej narodowej legendy. H. Mo-
ścicki w Znaczeniu dziejowym Królestwa Polskiego (1815–1830) wy-
mieniał wybitne postacie epoki: Dąbrowskiego, Prądzyńskiego, Wo-
ronicza, Lelewela, Niemcewicza, Czartoryskiego, Mochnackiego
i właśnie Łukasińskiego108. Nigdy wcześniej Łukasiński nie doczekał
się tak zwięzłej i tak wymownej nobilitacji – oto znalazł się w gronie
ludzi określanych mianem nadzwyczajnych i niepospolitych109. Naj-
waŜniejszą wspólną cechą obrazu Łukasińskiego w publikacjach
mających spopularyzować jego postać w społeczeństwie było załoŜe-
nie, iŜ był on osobą dąŜącą do porozumienia ponad podziałami poli-
tycznymi, światopoglądowymi w imię wyŜszych racji.

Na temat motywu ponadpartyjnej działalności Łukasińskiego,
opartej na zasadach solidarności społecznej, pisał równieŜ M. Han-
delsman. W pracach o powiązaniach Polski z Francją i Anglią autor
podkreślał związki narodu polskiego z kulturą zachodnioeuropejską,

                                                
104 K. Drewnowski, Obrazy z dziejów Polski dawnej i obecnej. Podręcznik do na-

uki historii dla VI klasy szkół powszechnych 2 stopnia, Lwów 1937, s. 64.
105 W. Jarosz, A. Kargol, Opowiadania z dziejów ojczystych dla VI klasy szkół

powszechnych, Lwów 1934, s. 97.
106 J. Friedberg, Czasy porozbiorowe (na klasę VII),wyd. 13, Kraków 1929

(t. II serii Zarys Historji Polski).
107 Ibidem, s. 45.
108 H. Mościcki, Znaczenie dziejowe Królestwa Polskiego (1815–1830), [w:] Dzie-

sięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN, oprac. R. Błędowski i in., Warszawa
1917, s. 239.

109 Ibidem.
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z ideałami cywilizacji Zachodu110. Łukasińskiemu te idee równieŜ
były bardzo bliskie, a o jego osobie Handelsman pisał – nomen omen
– w rozdziale Romantyzm polityczny we Francji i w Polsce111. Autor
uwaŜał, Ŝe po politycznym rozbiciu społeczeństwa tuŜ po rozbiorach
nastąpiło zjednoczenie w imię wspólnej walki legionowej, słuŜby
w armii Księstwa Warszawskiego. Ukoronowaniem tego procesu było
powstanie Wolnomularstwa Narodowego. Osobista rola Łukasiń-
skiego jest przy tym, zdaniem Handelsmana, ogromna, był on bo-
wiem sercem i umysłem organizacji, osobą potrafiącą zjednoczyć
w myśl jednej idei róŜne umysły112. Pojawiał się tu znów motyw po-
nadpolitycznego bohatera, skupiającego Polaków róŜnych orientacji
politycznych w imię wspólnej obrony narodu. W obszernej pracy
o Adamie Czartoryskim Handelsman dwa razy wspominał o Łuka-
sińskim, pisząc rzeczowo o konkretnych aspektach jego działalności.
Wspominając debatę z 1818 r. nad kwestią Ŝydowską w publicystyce
Królestwa Polskiego, wyraźnie określa stanowisko Łukasińskiego:
Walerian Łukasiński rozumiał trudności rozwiązania tego problemu
i wskazywał społeczeństwu na drogę reformy; musiała być ona zwią-
zana z upowszechnieniem oświaty wśród śydów i pozostawać w za-
leŜności od oświecenia włościan113. W innym miejscu Handelsman
przywołał dzieje Wolnomularstwa Narodowego i postać jego załoŜy-
ciela przy okazji wykładu o organizacjach polskiej emigracji polisto-
padowej. Większość z nich miała przejąć, zdaniem autora, strukturę
i tajemniczy rytuał właśnie od Wolnomularstwa Łukasińskiego i wę-
glarstwa polsko-francuskiego114.

Akcentowanie roli Łukasińskiego nie stało się jednak uniwersal-
ną zasadą. W wielu pracach poświęconych róŜnym problemom z cza-
sów Królestwa Polskiego nie wspominano o Łukasińskim. Nie pisał
o nim na przykład M. Janik w obszernej pracy o polskich zesłań-
cach115.Wprawdzie głównym tematem rozprawy byli więźniowie ze-
słani na Syberię, ale, podając dość duŜo informacji na temat losu
KrzyŜanowskiego, autor mógłby na marginesie przypomnieć równieŜ
załoŜyciela Towarzystwa Patriotycznego. Mimo iŜ korzystał z pracy
                                                

110 M. Handelsman, Anglia-Polska 1814–1864, Warszawa–Lwów–Kraków 1917;
idem, Francja-Polska 1795–1845, Warszawa 1926.

111 Idem, Francja…, s. 108.
112 Ibidem.
113 Idem, Adam Czartoryski, t. I, Warszawa 1948, s. 128.
114 Ibidem, s. 264–265.
115 M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928.
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Askenazego, nie wspominał o osobie Łukasińskiego takŜe
E. Oppman, pisząc o działalności Towarzystwa Patriotycznego, tego
z czasów powstania listopadowego116. Zdziwienie moŜe budzić fakt,
Ŝe o Łukasińskim nie wspomina S. Kutrzeba w pracy o Królestwie
Polskim. Autor sporo miejsca poświęca braciom Niemojewskim, nie
interesują go natomiast organizacje załoŜone przez Łukasińskiego117.

Z powściągliwością o zasługach Łukasińskiego pisali przedstawi-
ciele szkoły narodowej: A. Szelągowski, W. Sobieski, W. Konopczyń-
ski, A. M. Skałkowski118. W. Konopczyński, pisząc pracę poświęconą
dziejom Polski od XVII do początków XIX w., wyznaczył jej granice
postaciami dwóch bohaterów – króla Jana III Sobieskiego i naczelni-
ka Tadeusza Kościuszki119. Nie interesowały go w większej mierze
historia Królestwa Polskiego i losy jego spiskowców. W szkicach hi-
storyczno-politycznych Umarli mówią wspominał wielkich Polaków,
tych, co błądzili, i tych co wielkość swą budowali w zgodzie z naro-
dem, a nie wbrew narodowi120. Za takich właśnie uznał Kazimierza
Wielkiego i Kościuszkę. O Łukasińskim nie pisał. W minimalnym
stopniu wspominał postać Waleriana Łukasińskiego W. Sobieski.
W Dziejach Polski121 historyk pisał o rozbudowaniu tajnego Wolno-
mularstwa Narodowego wśród oficerów i inteligencji, jako twórców
organizacji podając Łukasińskiego i Machnickiego. Autor wspominał
równieŜ o aresztowaniu w 1822 r. Łukasińskiego i skazaniu go na
cięŜkie roboty w twierdzy w Zamościu122. Trudno jednak znaleźć wy-
razy współczucia dla losu majora, czy podziwu dla jego ofiarnego pa-
triotyzmu, choć praca była wydana w 1938 r., a więc po wykreowaniu
przez historyków z dawnego obozu niepodległościowego bohaterskie-
go portretu Łukasińskiego. W krótkiej syntezie dziejów ojczystych
Historia Polski Sobieski w ogóle nie wspomina o Wolnomularstwie
Narodowym, czy o osobie Łukasińskiego123. W niewielkiej rozmiara-

                                                
116 E. Oppman, ,,Honoratka” i wskrzeszenie ,,Towarzystwa Patriotycznego”,

,,Przegląd Historyczny” 1934, t. 32, z. 1, s. 117–154; idem, Warszawskie
,,Towarzystwo Patriotyczne” 1830–1831, Warszawa 1937.

117 S. Kutrzeba, Sprawa polska w Królestwie Polskim 1815–1915, Lwów 1916.
118 Por. podział szkół – przyp. 5.
119 W. Konopczyński, Od Sobieskiego do Kościuszki. Szkice, drobiazgi, fraszki hi-

storyczne, Warszawa 1921.
120 Idem, Umarli mówią. Szkice historyczno-polityczne, Poznań 1929, s. 12.
121 W. Sobieski, Dzieje Polski, t. II, Warszawa 1938.
122 Ibidem, s. 143.
123 Idem, Historia Polski, Kraków 1931.
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mi syntezie pt. Obrazy z dziejów Polski A. Szelągowski sygnalizował
załoŜenie w 1821 r. towarzystwa narodowo-patriotycznego głównie
wśród wojskowych, za inicjatywą i pod kierunkiem majora 4-ego puł-
ku piechoty liniowej, Waleriana Łukasińskiego124. Zdecydowanie wię-
cej miejsca i uznania Szelągowski poświęcił opozycji braci Niemojow-
skich. Warto natomiast podkreślić, Ŝe w pracy Szelągowskiego za-
mieszczona została litografia przedstawiająca Waleriana Łukasiń-
skiego, autorstwa Villaina według rysunku J. Kurowskiego. Z kolei
J. K. Kochanowski w Przeglądzie Narodowym zwracał uwagę na
barwność, malowniczość i powaŜną pracę programową szkoły lwow-
skiej. Askenazy i jego szkoła, którą dzięki talentowi potrafił stworzyć
– to zjawisko, jedno z najpowaŜniejszych w naszem dziejopisarstwie
lat ostatnich125. Nie ujmując wysokiej oceny twórczości Askenazego,
Kochanowski podkreślał jednak jej subiektywizm moralny i wyłącz-
ność polityczną126, czego klasycznym przykładem miała być praca
o Łukasińskim. Badając przyczyny braku zainteresowania, czy wręcz
pewnej nieŜyczliwości do Wolnomularstwa Narodowego i jego załoŜy-
ciela, nie sposób nie ulec przeświadczeniu, iŜ pewne znaczenie mogła
mieć niechęć historyków sympatyzujących z endecją do wolnomular-
stwa i ludzi będących jego członkami. Z drugiej strony podkreślić
trzeba, iŜ mimo uznania narodowców dla Kościuszki, autorem bio-
grafii Naczelnika ambiwalentnie oceniającym jego zasługi był Skał-
kowski, ideowo związany z Narodową Demokracją127. Znaczenie mo-
gła mieć równieŜ niechęć do historyków lewicujących, dąŜących do
stworzenia i spopularyzowania (by nie powiedzieć narzucenia) społe-
czeństwu legendy Łukasińskiego. Polityczna walka o rząd dusz zna-
lazła swoje przełoŜenie na polu historii.

Osobnym problemem jest stosunek historyków badających histo-
rię wolnomularstwa polskiego do organizacji Waleriana Łukasiń-
skiego. W II Rzeczypospolitej badania takie podjął przede wszystkim
S. Małachowski-Łempicki128. W swojej pracy nie wspominał w Ŝad-
nym kontekście o Wolnomularstwie Narodowym. Tymczasem w Ka-
liskiem znajdował się jeden z jego najbardziej pręŜnych, terenowych
                                                

124 A. Szelągowski, Obrazy z dziejów Polski, Warszawa 1920, s. 337.
125 J. K. Kochanowski, Dziejopisarstwo polskie w latach 1903–1907, ,,Przegląd

Narodowy”1908, t. 3, s. 425.
126 Ibidem, s. 426.
127 A. M. Skałkowski, Kościuszko w świetle nowszych badań, Poznań 1924;

zob. takŜe idem, Z dziejów insurekcji 1794 r., Warszawa 1926.
128 S. Małachowski-Łempicki, Kaliskie loŜe wolnomularskie, Kalisz 1928.
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oddziałów. To milczenie o narodowej masonerii Łukasińskiego nieco
dziwi, bo choć organizacja nie była nigdy uznana przez Wielki
Wschód, to sama idea, struktury organizacyjne opierały się na sztuce
masońskiej. W publikacji raportów Macrotta S. Małachowski-
Łempicki podawał, iŜ Łukasiński był członkiem loŜy Wolność Odzy-
skana w Lublinie. Twórca Wolnomularstwa Narodowego, czyli Woj-
skowego129. O Łukasińskim i jego Wolnomularstwie Narodowym nie
wspominał takŜe E. Kipa130. Autor podkreślał przynaleŜność Polaków
do lóŜ zagranicznych z braku moŜliwości zorganizowania takich na
ziemiach Królestwa Polskiego. Nie oceniał narodowej masonerii, choć
refleksja na temat moŜliwości zastąpienia przez nią legalnych lóŜ
nasuwa się w tym miejscu sama. E. Kipa wyraźnie jednak traktował
organizację załoŜoną przez majora czwartaków jako stricte politycz-
ną, nie przyznając jej rangi loŜy masońskiej.

Wzrost zainteresowania postacią Łukasińskiego nie znalazł od-
zwierciedlenia w obcojęzycznych publikacjach. Wspominano o nim
sporadycznie131. Syntezy historii XIX w. poświęcały z reguły niewiele
miejsca Polakom, a konkretne nazwiska padały wyjątkowo rzadko.
W pracach niemieckojęzycznych mówiono o Polakach zazwyczaj
w kontekście powstania listopadowego132. A. Wirth w pracy dotyczą-
cej wydarzeń od 1871 r. zamieścił wprowadzenie, w którym pisał
o przeszłości Europy we wcześniejszych latach XIX w., ale w którym
nie poświęcił choćby wzmianki Polakom133. Wspominali natomiast
o majorze Łukasińskim autorzy Istorii XIX weka134. Jego nazwisko

                                                
129 Idem, Raporty szpiega Mackrotta o wolnomularstwie polskiem 1819–1822,

Warszawa [1932], s. 94.
130 E. Kipa, Z dziejów masonerii w Polsce. Sprawozdanie z czynności i posiedzeń

Polskiej Akademii Umiejętności, nr 8, [b.m.w.] 1929, s. 11–14.
131 W pracy E. P. Karnowicza o Wielkim Księciu pojawiła się informacja o więź-

niach – polskich konspiratorach z narodowej masonerii: Wielki KsiąŜę Konstanty
dowiedział się i w r. 1822 wyznaczył specjalną komisję, która miała rzecz całą wyśle-
dzić i zbadać. Komisja istniała dwa lata i w r. 1824 wydano na winnych surowy
wyrok (s. 28). W innym miejscu autor podał informację: (…) rozpuszczono pogłoskę,
Ŝe Wielki KsiąŜę, cofając się z Belwederem, zabrał ze sobą dwunastu więźniów poli-
tycznych, którzy od wielu juŜ lat jęczeli w podziemnym pałacu Belwederskim
(s. 123). Polski tłumacz wyjaśniał w przypisie, Ŝe Łukasiński z całą pewnością został
przewieziony do Rosji, E.P. Karłowicz, Wielki KsiąŜę Konstanty, Warszawa 1900.

132 Zob. F. Schnabel, Geschichte der neusten Zeit. Von der französischen
Revolution bis zur Gegenwart, Leipzig 1928, s. 47.

133 A. Wirth, Weltgeschichte der Gegenwart, Wien 1910.
134 Istorija XIX weka, red. Ł. Rambo, t. III, Moskva 1905.
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pojawiło się przy okazji informacji o Wolnomularstwie Narodowym
i Towarzystwie Patriotycznym, których to organizacji został nazwa-
ny współzałoŜycielem. Autorzy Istorii za szczególne osiągnięcie Łu-
kasińskiego uznali jego działalność konspiracyjną w armii, traktując
go jako propagatora tajnych organizacji wśród Ŝołnierzy135. Nie inte-
resowali się jednak ani efektami pracy Łukasińskiego, ani Ŝyciem
więźnia twierdzy szlisselburskiej.

Ustalenia historiografii przełoŜyły się na spopularyzowanie po-
staci Łukasińskiego takŜe w szkolnych programach, podręcznikach
do nauczania historii i opracowaniach popularno-naukowych;
w wielu z nich cel poznawczy pozostawał na drugim planie, istotniej-
sze było wychowawcze przesłanie tekstu. Postać Łukasińskiego zna-
komicie wpisywała się w doktrynę wychowania patriotycznego
w okresie II Rzeczypospolitej, realizowanego między innymi w ra-
mach edukacji historycznej, była egzemplifikacją propagowanego
wzorca osobowego136. Koleje losu załoŜyciela Wolnomularstwa Naro-
dowego wypełniały heroistyczny model dziejów ojczystych, ekspono-
wany w szkolnej narracji historycznej. W podręcznikach do naucza-
nia historii postaci Łukasińskiego wyznaczano jednoznaczną rolę
bohatera, podkreślano jego patriotyzm, wytrwałość, męczeństwo,
poświęcenie dla sprawy narodowej. Pisano o jego solidaryzmie wobec
Ŝołnierzy i działaczy konspiracyjnych, niechęci do pieniactwa i de-
strukcyjnych sporów. W wielu wypadkach koncentrowano się nie tyle
na działalności Łukasińskiego i załoŜonego przez niego Wolnomular-
stwa Narodowego, co na represjach władz. W podręczniku dla klas
VI pisano: Za stworzenie takiego związku [tajnego – A.B.] szczególnie
okrutnie ukarany został gorący patriota, major Walerian Łukasiński:
na oczach wojska i społeczeństwa złamano mu nad głową szpadę,
zdjęto mundur, zakuto w kajdany i skazano na długie lata więzie-
nia137. W innym podręczniku zwracano uwagę, Ŝe haniebny sposób
wykonania kary wzruszył wszystkich Ŝołnierzy i oficerów, nawet Ro-
sjan. Na koniec podkreślano: Hart jego duszy i przeszło 40-letnia mę-
ka stawiają go w rzędzie wielkich synów Polski138. W podobny sposób
                                                

135 Ibidem, s. 237.
136 Por. K. Jakubiak, Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sana-

cji, Bydgoszcz 1994, s. 50-51.
137 K. Drewnowski, Obrazy z dziejów Polski dawnej i obcej. Podręcznik do nauki

historii dla VI klasy szkół powszechnych 2 stopnia, Lwów 1937, s. 64.
138 W. Jarosz, A. Kargol, Opowiadania z dziejów ojczystych dla VI klasy szkół

powszechnych, Lwów 1934, s. 97.
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pisano o Łukasińskim w popularnych opracowaniach, adresowanych
do szerokiego odbiorcy. J. Friedberg podkreślał fundamentalną rolę
przesłania Dąbrowskiego, które stało się bodźcem równieŜ dla Łuka-
sińskiego139. WyróŜniono Wolnomularstwo Narodowe stwierdzeniem,
iŜ: Do większego znaczenia doszedł związek, załoŜony przez Waleria-
na Łukasińskiego, (...) którego [ tzn. związku- przyp. A. B. ] celem
było budzenie ducha narodowego i obrona konstytucji140. Praca Grab-
ca-Dąbrowskiego, teksty podręcznikowe, obszerne hasła o postaci
Łukasińskiego w encyklopediach kontynuowały próbę tworzenia no-
wej narodowej legendy. H. Mościcki w Znaczeniu dziejowym Króle-
stwa Polskiego (1815-1830) wymieniał wybitne postacie epoki: Dą-
browskiego, Prądzyńskiego, Woronicza, Lelewela, Niemcewicza,
Czartoryskiego, Mochnackiego i właśnie Łukasińskiego141. Nigdy
wcześniej Łukasiński nie doczekał się tak zwięzłej i tak wymownej
nobilitacji – oto znalazł się w gronie ludzi określanych mianem nad-
zwyczajnych i niepospolitych142. NajwaŜniejszą wspólną cechą obrazu
Łukasińskiego w publikacjach mających spopularyzować tę postać
wśród społeczeństwa było załoŜenie, iŜ był on postacią dąŜącą do po-
rozumienia ponad podziałami politycznymi, światopoglądowymi,
w imię wyŜszych racji.

Podsumowując znacznie dorobku historiografii w pierwszych de-
kadach XX w. dla budowania biografii legendy Waleriana Łukasiń-
skiego trzeba podkreślić, Ŝe właśnie w tym okresie, zwłaszcza dzięki
pracom wpisującym się w tzw. nurt optymistyczny, nastąpiło odkry-
cie z mroków XIX w. postaci, której losy były wyjątkowo tragiczne,
a do momentu opublikowania pracy Askenazego polskiemu społe-
czeństwu nieznane. Był to więc okres w dziejach polskiej historiogra-
fii, który przyniósł de facto narodziny legendy Waleriana Łukasiń-
skiego. Nie zdobył on nigdy sławy równej Kościuszce czy Dąbrow-
skiemu, ale w pracach zwolenników indywidualistyczno-
heroistycznej wizji historii wyznaczono mu wysokie miejsce w pante-
onie narodowym. Kolejni historycy utrwalali pozycję, po raz pierwszy
tak określoną w rozprawie Askenazego z 1908 roku. Biografia ta,

                                                
139 J. Friedberg, Czasy porozbiorowe, [w:] A. Lewicki, ZaryshHistorji Polski, t. II,

Kraków 1928.
140 Ibidem, s. 45.
141 H. Mościcki, Znaczenie dziejowe Królestwa Polskiego (1815-1830), [w:] Dzie-

sięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 1917, s. 239.
142 Ibidem.
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wznowiona w 1929 r., wyznaczyła drogę kolejnym historykom w bu-
dowaniu historiograficznego portretu majora Łukasińskiego. Prace
Limanowskiego czy Tokarza przyczyniły się do dalszego spopulary-
zowania w społeczeństwie II Rzeczypospolitej sylwetki Łukasińskie-
go. Mimo róŜnic światopoglądowych autorzy opracowań historycz-
nych i szkolnych podręczników przedstawiali postać Łukasińskiego
pozytywnie, z mniejszym czy większym entuzjazmem i patosem,
tworząc obraz rycerza bez skazy, bohatera niezłomnego nawet
w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, narodowego świątka,
działacza opozycyjnego broniącego konstytucji, bezkompromisowego
i odwaŜnego Ŝołnierza. Częstokroć prezentowano czytelnikowi cu-
kierkową postać pozbawioną indywidualnych cech, a przepojoną mi-
stycznym męczeństwem. Szczególnie akcentowana była jego apoli-
tyczność, poświęcenie i patriotyzm. Podkreślić trzeba równieŜ popu-
laryzowanie imaginacyjnego wizerunku Łukasińskiego, litografii
Villain’a według rysunku Kurowskiego. Portret był często prezento-
wany, zwłaszcza w pracach popularyzatorskich, co dodatkowo przy-
czyniło się do utrwalenia legendy męczennika w carskich kajdanach.

Uprawianie heroistycznej historii wywołało sprzeciwy badaczy
postulujących odejście od apologetycznej tendencji opisu dziejów na-
rodowych. Odpowiedzią na owe zarzuty był artykuł W. Kozłowskiego,
bezpośrednio wywołany wprawdzie pracą Skałkowskiego o Tadeuszu
Kościuszce, ale zawierający interesujące rozwaŜania ogólnej natury
o konieczności tworzenia wizerunków bohaterów narodowych143. Na-
rody zdrowe umieją uczcić swych bohaterów i bronią ich zawzięcie144.
Według autora pośmiertna cześć dla herosów narodowej historii za-
pewniać miała moralne Ŝycie narodu145. Autor krytykował jednak
bezmyślne tworzenie bohaterów, szukanie ich wśród jednostek nie
zasługujących na to. Wychodził z załoŜenia, Ŝe aureola świetności
i tak widnieje nad głowami wielkich, współcześni powinni ją tylko
jak najlepiej pielęgnować. Łukasiński w opinii większości historyków
zasługiwał na pamięć, a wpisywane w jego portret honor, rycerskość,
bohaterstwo, poświęcenie dla kraju były oczywiste i bezdyskusyjne.
W naturalny sposób był kreowany jako wzorzec do naśladowania, co
przyczyniło się do obecności postaci Łukasińskiego w podręcznikach

                                                
143 W. Kozłowski, W obronie bohatera narodowego, ,,Przegląd Warszawski”

1925, z. 45, s. 339-347.
144 Ibidem, s. 340.
145 Ibidem, s. 339.
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szkolnych. Celnie przyczyny popularności biografii legendy, stworzo-
nej w Łukasińskim Askenazego określają słowa J. Maternickiego,
który pisał: autor dzieła wynosił na piedestał człowieka umiarkowa-
nie liberalnego, dalekiego od jakichkolwiek ‘eksperymentów’ społecz-
nych, bohater Askenazego nie ‘raził’ radykalizmem, walczył o Polskę
niewiele troszcząc się, jaka ona będzie146. Dramatyczne koleje losu
Waleriana Łukasińskiego traktowano jako paraboliczną przypowieść
o tragicznych losach Polski i Polaków w XIX w. Odrodzona Polska na
kartach opracowań historycznych składała hołd człowiekowi, uzna-
nemu za bohatera sprawy narodowej.

                                                
146 J. Maternicki, Historiografia..., s. 62.
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Straty wojenne powiatu piotrkowskiego

w latach 1914-1918

Okres drugiej połowy XIX w. okazał się dla Piotrkowa czasem
rozwoju. W związku z funkcjonowaniem w mieście szeregu instytucji
usługowych z zakresu szkolnictwa, opieki zdrowotnej, wytwórstwa,
a takŜe z systematycznym przyrostem naturalnym, w roku 1853
otrzymało ono prawa miasta gubernialnego1. W dniu 31 grudnia
1866 r. ukaz carski wprowadził nowy podział administracyjny dla
Królestwa. Dotychczasowe pięć guberni zastąpiono dziesięcioma,
wśród których znalazła się nowopowstała gubernia piotrkowska.
W nietypowym, południkowym układzie geograficznym nowej guber-
ni znalazło się szereg istotnych ośrodków przemysłowych, dzięki
czemu gubernia piotrkowska skupiła w swym obrębie najbardziej
bogate i uprzemysłowione regiony Królestwa Polskiego2. Rzecz jasna
ośrodki te rozmieszczone były nierównomiernie, stanowiąc na mapie
guberni przemysłowe enklawy przeplatane terenami o zdecydowanie
rolniczym charakterze.

Powiat piotrkowski odbiegał od przemysłowego profilu całości. Na
jego terenie znajdowało się u schyłku XIX w. jedynie 20 fabryk za-
trudniających 10–100 robotników oraz 263 pomniejsze ośrodki wy-
twórstwa, zatrudniające łącznie 858 robotników3. W granicach po-
                                                

1 P. Głowacki, śycie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1793–1914,
Piotrków Trybunalski 2009, s. 43.

2 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (dalej:
SGKP), red. B. Chlebowski, W. Walewski, F. Sulimierski, Warszawa 1887, t. VIII,
s. 201–205; R. Kotewicz, Piotrkowskie u progu niepodległości, Piotrków Trybunalski
1988, s. 3.

3 SGKP, 1887, t. VIII, s. 201.
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wiatu z 1867 r. znalazło się 7 miast i 22 gminy wiejskie. Po 1870 r.
Piotrków pozostał jedynym miastem w powiecie. Pozostałe, dotych-
czasowe miasta, sprowadzone zostały do rangi osad (miasteczek) w
wyniku utraty przez nie charakteru miejskiego. Były to: Wolbórz,
Sulejów, Rozprza, Grocholice, Kamieńsk i Bełchatów4.

Skupiając się na gospodarczym Ŝyciu powiatu piotrkowskiego
w latach poprzedzających wybuch pierwszej wojny światowej, naleŜy
zaznaczyć, Ŝe na jego terenie znajdowały się zakłady reprezentujące
szereg branŜ, w tym: włókienniczą, mineralną, drzewną, przetwór-
czą, metalową, szklarską i chemiczną5. Funkcjonujące w tym okresie
ośrodki produkcji charakteryzował w większości niewielki stan za-
trudnienia oraz ukierunkowanie produkcji głównie na rynek lokalny.
W przypadku Piotrkowa, warto zaznaczyć pojawienie się znaczniej-
szych zakładów przemysłowych – hut szkła i fabryki włókienniczej6.
Omawianą kwestię ilustruje tabela 1.

Sporządzone w 1918 r. zestawienie największych firm powiatu
piotrkowskiego wyszczególniało dwadzieścia siedem pozycji, spośród
których zdecydowana większość zlokalizowana była w samym Piotr-
kowie. Zdecydowana większość z nich dotyczyła handlu, przy czym

                                                
4 Więcej na ten temat w: SGKP, 1887, t. VIII, s. 202; M. Bandurka, Zmiany ad-

ministracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, wyd. 2,
Łódź 1995, s. 56; P. Głowacki, op. cit., s. 24–25.

5 J. Kukulski, Piotrkowskie u progu niepodległości, [w:] Ziemia Piotrkowska
u progu niepodległości, red. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 1989, s. 17.

6 Mowa w tym miejscu o fabryce włókienniczej „Manufaktura Piotrkowska” (rok
zał. 1896), a takŜe o hutach szkła „Anna” (późniejsza „Hortensja”, rok zał. 1889)
i „Kara” (rok zał. 1897). Znaczny wpływ na rozwój przemysłu w powiecie miały in-
westycje w dziedzinie transportu – budowa Drogi śelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej
(1844 r.) oraz Drogi śelaznej Wąskotorowej Piotrków-Sulejów (1902 r.) Więcej na ten
temat w: J. Pietrzak, Z dziejów przemysłu w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] 750 lat
Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 1967, s. 199; J. Kukulski, Rozwój
przemysłu i klasy robotniczej w Piotrkowskiem, „Studia Regionalne” 1982 (1985), t. 6
(11), s. 48; D. Klemantowicz, Fabryka maszyn, kotłów i odlewnia Ŝelaza „Raymond
i Joel” jako przykład aktywności kapitału Ŝydowskiego w przemyśle Piotrkowa Try-
bunalskiego na przełomie XIX i XX wieku, BDRP 2002, z. 3, s. 37–52; P. Głowacki,
Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie – budowa Drogi śelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej,
„Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” (dalej: BDRP) 2008, z. 7, s. 26–40;
idem, Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie – budowa Drogi śelaznej Wąskotorowej
Piotrków-Sulejów, BDRP 2010, z. 8, s. 38–52.
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kapitał wysokości jednego miliona koron lub większy posiadało jedy-
nie sześć z nich7.

Tabela 1
Ośrodki przemysłowe w powiecie piotrkowskim.
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Bełchatówek - 10 24 12 114 500 489 450 000 595 3 360 000
Bogusławice - 7 - 10 164 500 - 617 250 1436 2 023 000
Chociw - 1 - 5 6 600 - 14 000 15 100 000
Dąbrowa
Rusiecka

- 1 1 4 4 520 - 5 100 13 60 300

Dąbrowa
Widawska

- - - 900
(?)

346 800
(?)

- - - -

Golesze - 1 - 1 68 000 - 900 200 400 000
Grabica - 2 - 22 60 000 - 28 000 97 -
Kluki - 7 - 11 76 800 - 107 000 96 178 000

* - Baza źródłowa nie stanowi pokrycia dla wszystkich gmin powiatu. W zestawieniu
nie uwzględniono miasta Piotrkowa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie APPT, KKP, sygn. 103.

Na strukturę zatrudnienia w Piotrkowie wpływ wywarło po-
wstawanie instytucji szczebla gubernialnego. Wzrosło zatrudnienie
w grupie zawodowej urzędników i pracowników obsługi urzędów8.
W roku 1871 w słuŜbie publicznej i wolnych zawodach zatrudnienie
znajdowało 451 osób, co stanowiło 9% wszystkich czynnych zawodo-
wo mieszkańców miasta. W roku 1897 zaś liczba ta wzrosła do 1009
osób, dając 9,6% ogółu zatrudnionych9.

                                                
7 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), C. i K. Ko-

menda Powiatowa w Piotrkowie (dalej: KKP), zesp. nr 352, sygn. 100.
8 Por.: P. Głowacki, śycie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego…, s. 56–58.
9 Ibidem, s. 60.
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Rozwój gospodarki, rozbudowa infrastruktury oraz wzrost za-
trudnienia sprzyjały przyrostowi naturalnemu powiatu. Przykładem
tego moŜe być miasto gubernialne, którego ludność w latach 1867–
1914 wzrosła wielokrotnie. Dla przykładu, w roku 1867 miasto
liczyło 11.810 mieszkańców, w roku 1913 osiągnęło liczbę 40.602
osób, co w przeciągu półwiecza stanowi istotny progres10.
W przypadku powiatu piotrkowskiego, w 1911 r. liczył on 199.300
mieszkańców, w 1912 r. – 201.600 osób, w 1913 r. – 203.858 osób11.
Struktura ludnościowa powiatu pod względem etnicznym nie była
jednolita. Oprócz ludności polskiej, w osadach i wsiach powiatu po-
jawiali się przedstawiciele śydów, Niemców i Rosjan. Parytety w
kaŜdej gminie uzaleŜnione były od jej profilu gospodarczego. W przy-
padku Piotrkowa, w 1897 r. Polacy stanowili 57,7%, Niemcy 1,7%,
Rosjanie, 9,7%, śydzi 29,6% i inni 1,3% na ogólną liczbę ludności
31.182 mieszkańców12. Dla powiatu piotrkowskiego warto w tym
względzie przytoczyć dane zaczerpnięte ze spisu ludności z roku
1916. Na 242.768 osób, język polski jako ojczysty zadeklarowało
94,2%, język niemiecki – 5,3%, język rosyjski – 0,2%, a inny język –
0,3%13.

W przededniu pierwszej wojny światowej niemal cale terytorium
Królestwa Polskiego znajdowało się w ramach Warszawskiego Okrę-
gu Wojskowego. Ze względu na spodziewane zagroŜenie ze strony
mocarstw europejskich, jednostki stacjonujące na jego terenie ce-
chowały się wyŜszym stopniem ukompletowania i gotowości bojowej

                                                
10 D. Warzocha, śycie społeczne gubernialnego Piotrkowa (1867–1914), „Piotr-

kowskie Zeszyty Historyczne” (dalej: PZH) 2009, t. 10, s. 53–69.
11 Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1913, Warszawa 1914, s. 17;

Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego. Rok 1914, Warszawa 1915, s. 14; Rocznik
Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915,
Warszawa 1916, s. 11.

12 J.K. Janczak, Ludność, [w:] Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Bara-
nowski, Łódź 1989, s. 261.

13 W kontekście okresu przedwojennego dane mają charakter orientacyjny, po-
niewaŜ w okresie między pierwszą połową 1914 r. a rokiem 1916 w sytuacji demo-
graficznej regionu miało miejsce wiele wydarzeń, które zmieniły lokalny stan rzeczy
(mobilizacja armii rosyjskiej, ewakuacja urzędów, wojenna migracja ludności, etc.)
Widać jednak zróŜnicowanie etniczne, jakie miało miejsce na omawianym terenie;
APPT, KKP, sygn. 94.
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niŜ wojska dyslokowane w głębi Imperium Rosyjskiego14. Na ogólną
liczbę około 260.000 wojska okręgu warszawskiego, na terenie Króle-
stwa Stacjonowało około 216.000 carskich Ŝołnierzy, z czego jedynie
46.000 na lewym brzegu Wisły. Na terenie guberni piotrkowskiej
stacjonowało około 15.000 wojska. Według obliczeń Z. Mieczysław-
skiego, w guberni piotrkowskiej na jednego Ŝołnierza przypadało sta-
tystycznie 11,97 osób zdolnych do walki15.

Ogłoszona dnia 30 lipca 1914 r. mobilizacja rezerwistów nakazała
im stawienie się we wskazanych punktach werbunkowych dnia na-
stępnego o godzinie 6 rano. Jak ocenia Władysław Bortnowski, na
terenie guberni piotrkowskiej punktów takich było stosunkowo nie-
wiele16. Przyjmując liczbę mieszkańców powiatu z roku 1913, czyli
203.858 osób oraz określony przez Z. Mieczysławskiego współczynnik
mobilizacyjny Warszawskiego Okręgu Wojskowego w wysokości
10%17, maksymalna zdolność mobilizacyjna powiatu piotrkowskiego
wynosiłaby około 20.000 ludzi. Według obliczeń Ludwika Krzywic-
kiego do wojska rosyjskiego z terenu powiatu piotrkowskiego zmobi-
lizowane zostały w 1914 r. 2.772 osoby, a cały ubytek ludności
L. Krzywicki oszacował na 7.324 osoby18. W wyniku dynamicznych
zmian na Froncie Wschodnim oraz nieco chaotycznego procesu przej-
ścia regionu na stopę wojenną, efekt mobilizacji równał się w zasa-
dzie około 10% szacunkowej wydolności mobilizacyjnej. Uzyskane
powyŜej liczby naleŜy zestawić z danymi ustalonymi przez Mariusza
Korzeniowskiego, dotyczącymi uchodźców wojennych, którzy w roku

                                                
14 Jedynie gubernia suwalska znajdowała się w ramach Wileńskiego Okręgu

Wojskowego; Z. Mieczysławski, Geografia militarna Królestwa Polskiego, Warszawa
1910, s. 6.

15 W skali Królestwa Polskiego współczynnik ten wynosił w 1910 r. 5,4 osoby.
Na lewym brzegu Wisły przeciętnie było to 13,42 osoby, co stawiało w tym względzie
gubernię piotrkowską w środku tabeli; ibidem, s. 18.

16 Więcej na ten temat moŜna znaleźć w: W. Bortnowski, Ziemia łódzka w ogniu
1 VIII – 6 XII 1914 rok, Łódź 1969, s. 68–69; M. Przeniosło, Chłopi Królestwa Pol-
skiego w latach 1914–1918, Kielce 2003, s. 25; Por.: Historia Polski w liczbach. Lud-
ność, terytorium, Warszawa 1993, s. 119, tab. 111; M. Walak, Idea rozbudowy Le-
gionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego na przełomie 1914 i 1915 roku, PZH
2010, t. 11, s. 184, przyp. 5.

17 Z. Mieczysławski, op. cit., s. 17.
18 L. Krzywicki, Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30 września

1921 roku. Wyniki tymczasowe, Warszawa 1923, s. 67.
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1915 znaleźli się na Wołyniu. Dla guberni piotrkowskiej liczba
uchodźców wyniosła 10.830 osób19.

Przygotowania do przyszłej wojny na terenie Królestwa Polskiego
dotyczyły równieŜ carskiego aparatu władzy cywilnej. Mając na
uwadze bezpośrednie zagroŜenie ze strony wojsk nieprzyjaciela,
pierwsze plany ewakuacji urzędów i urzędników carskich pochodziły
juŜ z 1909 r., kiedy to przewartościowaniu uległy plany wojenne do-
tyczące charakteru działań na terenie Warszawskiego Okręgu Woj-
skowego20. Do prac planistyczno-studyjnych powrócono w roku 1912
w wyniku zaostrzającej się sytuacji międzynarodowej. W sierpniu
tegoŜ roku generał-gubernator warszawski Gieorgij Skałon zarządził
na terenie Królestwa Polskiego sporządzenie spisów osób i mienia,
które zamierzano ewakuować w obliczu wybuchu konfliktu zbrojne-
go. Spisy te uwzględniały urzędników wraz z ich rodzinami21.
W przypadku guberni piotrkowskiej, plany ewakuacyjne zalecone
zostały do wykonania juŜ w dniu 1 sierpnia 1914 r., zarządzeniem
gubernatora piotrkowskiego Michała Edwarda Jaczewskiego. Do
faktycznej ewakuacji przystąpiono jednak dopiero w dniu 11 sierpnia
1914 r. Akcja podjęta niemalŜe w styczności z wojskami nieprzyja-
ciela przebiegała chaotycznie, w skutek czego zabrano jedynie te do-
kumenty, które były niezbędne dla zabezpieczenia dalszej działalno-
ści urzędów na uchodźctwie22. Zarządzenia ewakuacyjne dotyczyły
równieŜ instytucji wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Piotr-
kowie zaprzestał działalności juŜ 3 sierpnia 1914 r. Jego ewakuacja
do Warszawy przebiegała spokojnie i planowo. W dotychczasowym
miejscu pracy pozostawiono wielu pracowników celem ochrony za-
równo budynków i ruchomości, jak i dokumentacji sądowej23.

W dniu 17 grudnia 1914 r., po okresie dynamicznych zmian na
froncie, Piotrków znalazł się w rękach Austriaków i pozostawał w ich

                                                
19 M. Korzeniowski, Uchodźcy z Królestwa Polskiego na Wołyniu w latach 1915–

1918, „Ucrainica Polonica” 2007, nr 1, s. 137.
20 K. Latawiec, Ewakuacja organów administracji ogólnej wyŜszego i niŜszego

szczebla guberni lubelskiej w sierpniu 1914 roku, „Radzyński Rocznik Humanistycz-
ny” 2002, t. 2, s. 43.

21 Ibidem, s. 44.
22 J. Kukulski, Piotrkowskie u progu niepodległości…, s. 23–24.
23 A. Korbowicz, Ewakuacja sądów Królestwa Polskiego i ich losy w czasie pierw-

szej wojny światowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1989, t. 41, z. 1, s. 95.
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władaniu juŜ do końca pierwszej wojny światowej24. Okres walk fron-
towych na terenie powiatu piotrkowskiego przyczynił się do szeregu
zniszczeń zabudowy w niektórych jego miejscowościach. Zniszczenia
te następowały w wyniku szeregu róŜnych okoliczności. Do pierwszej
grupy zaliczyć moŜna straty poniesione z powodu walk (np. ostrzał
artyleryjski). Nie bez wpływu na drewnianą zabudowę pozostawały
powstające dzieła fortyfikacji polowej budowane przez strony walczą-
ce – drewno z budynków mieszkalnych i gospodarczych słuŜyć mogło
do szalunków transzej i polowych stanowisk dowodzenia. Obrazu
zniszczeń dopełniło zapotrzebowanie na opał dla bytujących w polu
Ŝołnierzy.

W porównaniu ze skalą zniszczeń wojennych na terenie całej gu-
berni piotrkowskiej, powiat piotrkowski doznał stosunkowo niewiel-
kich strat. Badania Marka Przeniosły wykazały, iŜ na terenie całej
guberni zniszczone zostały 14.654 budynki, co stanowiło 5,3% cało-
ści. W stosunku procentowym największe straty poniosły powiaty:
rawski (25,7%), brzeziński (7,5%) oraz łódzki (7,2%). W przypadku
powiatu piotrkowskiego wskaźnik ten wynosił zaledwie 1,6%, co wy-
raŜało się w liczbie 802 zniszczonych budynków25. ZbliŜone dane po-
chodzą z zestawień sporządzanych przez władze gmin powiatu na
podstawie pisma okólnego C. i K. Komendy Powiatowej w Piotrkowie
z dnia 14 kwietnia 1916 r.26 PoniewaŜ zestawienia te powstały na
początku drugiego kwartału 1916 r., część zniszczonych w czasie
działań wojennych budynków została juŜ odbudowana, dlatego teŜ
przytaczane dane liczbowe ukazują niŜsze straty, niŜ dane przyto-
czone przez M. Przeniosło (zob. tabela 2).

Ogólna wartość budynków zniszczonych w powiecie piotrkowskim
w wyniku walk w pierwszym okresie wojny, wyraŜona w rublach
opiewała na sumę 46.850, co stanowiło 0,5% wartości wszystkich
budynków. Przyrównując powyŜsze dane do sytuacji w skali guberni,
powiat piotrkowski pod względem finansowym poniósł straty

                                                
24 A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, Piotrków

Trybunalski 2007, s. 11.
25 M. Przeniosło, op. cit., s. 51.
26 Pismo to powoływało się na rozporządzenie Generalnego Gubernatora w Lu-

blinie, nr 18550/16, w sprawie racjonalnej i planowej odbudowy spustoszonych przez
działania wojenne miejscowości. W ramach pomocy dla osób podejmujących odbu-
dowę swych nieruchomości, przewidziano obniŜenie cen na materiały budowlane,
zamiast darowizn pienięŜnych; APPT, KKP, sygn. 102.
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Tabela 2
Wykaz strat spowodowanych działaniami wojennymi w

powiecie piotrkowskim (stan na kwiecień 1916 r.)
Budynki spalone Budynki odbudowane

Gmina
w całości częściowo w całości

prowizorycz-
nie

Uwagi

Bełchatówek 31 - 2 1 15 pozycji
Bogusławice 139 18 5 pozycji
Chabielice 45 45 5 wiosek
Chociw - - *
Bujny
Szlacheckie

- - Bez strat

Dąbrowa
Rusiecka

6 gospodarstw 4 gospodarstwa -

Dąbrowa
Widawska

- -
Budynki

odbudowano
Dzbanki 67 1 7 3 31 pozycji
Gorzkowice

- - - -
Nie zgłoszono

strat
Grabica Kilka Prawie odbudowane -
Kamieńsk - - Bez strat
Kleszczów Pojedyncze Prawie odbudowane -
KrzyŜanów - - Bez strat
Kluki 2 2 1 gospod.
Łęczno - - Bez strat
Łękawa 215 - 21 pozycji
Parzniewice . Odbudowano -
Podolin Pojedyncze Na ukończeniu -
Radoszewice - - Bez strat
Ręczno - - Bez strat
Rozprza 12 2 9 pozycji
Sulejów 2 - **
Szydłów 74 - ***
Uszczyn - - Bez strat
Wadlew - Odbudowano -
Woźniki Kilka Częściowo odbudowano -
Wygiełzów Kilka Na ukończeniu -

W sumie 588 (bez nieoszacowanych) 80 (bez nieoszacowanych)
12 gmin bez
strat lub nie-
oszacowanych

* - straty nieliczne, wyremontowano
** - kościół i piec fabryczny

*** - zabudowania wiejskie
 Źródło: opracowanie własne na podstawie APPT, KKP, sygn. 102.
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najmniejsze27. Rzecz jasna, ludność powiatu podjęła trud odbudowy
swych siedlisk w niedługim czasie po zakończeniu działań wojen-
nych. Czynność ta podyktowana była koniecznością zapewnienia do-
statecznej ochrony przed warunkami atmosferycznymi zarówno dla
ludności, jak i inwentarza Ŝywego. Pierwsze prace remontowe miały
charakter prowizoryczny, uzaleŜniony od stopnia zniszczenia oraz
kondycji finansowej właściciela. Stopień odbudowy zniszczeń wojen-
nych w miejscowościach powiatu piotrkowskiego ilustruje równieŜ
seria raportów z poszczególnych gmin powiatu, sporządzonych
w wyniku pisma Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie do podle-
głych komend powiatowych z dnia 17 stycznia 1918 r. Według za-
chowanych raportów z 19 gmin powiatu, na ich terenie nie było Ŝad-
nych rozebranych lub zniszczonych budynków28.

W ramach utworzonego dla terenów okupowanych przez wojska
austro-węgierskie Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie, powoła-
no Cesarsko-Królewską Komendę Powiatową w Piotrkowie, w skład
której wszedł dawny powiat piotrkowski, powiększony o część powia-
tów łódzkiego i łaskiego29. W zakresie kompetencji Komend Obwo-
dowych, oprócz spraw wojskowych, były równieŜ sprawy cywilne,
czyli: sądownictwo, pobór podatków, opieka socjalna i medyczna,
zatrudnienie, rolnictwo, handel, przemysł i oświata. Podległe Ko-
mendzie urzędy wójtów i sołtysów sprowadzono do roli wykonawców
poleceń władz okupacyjnych, przy czym obsada stanowisk kontrolo-
wana była przez okupanta, który nie wahał się usuwać urzędników
podejrzanych o rusofilstwo30. Gwarancje posłuszeństwa władz naj-
niŜszej instancji władze obwodowe postanowiły zapewnić sobie po-
przez zastępowanie wójtów i pisarzy gminnych tymczasowymi komi-

                                                
27 M. Przeniosło, op. cit., s. 54.
28 APPT, KKP, sygn. 98.
29 Funkcję komendanta pełnili kolejno: płk August von Turnau (do października

1915 r.), płk Juliusz Scheider (do stycznia 1917 r.), płk Karol Petzold (do połowy
1917 r.) oraz gen. mjr Tadeusz Wiktor (do końca okupacji); J. Lewandowski, Króle-
stwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980; A. Piasta, Orga-
nizacja austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego i ich pozostałość
aktowa na przykładzie K. u . K. Kreiskommando in Piotrków i K. u. K. Kreiskom-
mando in Noworadomsk (1915–1918), „Archeion” 2003, t. 105, s. 204.

30 Władze austriackie uwaŜnie obserwowały nastroje i zapatrywania polityczne
ludności podbitych terenów. Ogniska rusofilstwa dopatrywano się zatem wśród
urzędników najniŜszego szczebla, duchowieństwa oraz posiadaczy ziemskich;
J. Kukulski, op. cit., s. 26.
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sarzami rządowymi. W roku 1916 sytuacja taka zaistniała w kilku
gminach powiatu, jednak urzędnicy z namaszczenia władzy okupa-
cyjnej nie cieszyli się zaufaniem społeczeństwa31. DąŜenia admini-
stracji austriackiej w powiecie piotrkowskim przez pierwsze dwa lata
skupiały się na poszerzaniu kręgu kontroli społecznej oraz uspraw-
nianiu machiny eksploatacyjnej okupowanego terytorium. DrenaŜ
gospodarczy powiatu trwał do ostatnich dni okupacji.

Omawiając działalność administracji okupacyjnej, warto w tym
miejscu przyjrzeć się nieco ruchowi ludności, spowodowanym realia-
mi wojennymi w powiecie piotrkowskim po grudniu 1914 r. Wiado-
mym jest, Ŝe wojskowe władze okupacyjne prowadziły akcję werbun-
kową do C. i K. armii, „przekonując” mieszkańców ziem podbitych do
słuszności tej idei32. Ponadto Obwodowe Urzędy Pośrednictwa Pracy
organizowały wyjazdy robotników na tereny państwa austro-
węgierskiego. Kolejną okolicznością, mającą wpływ na stosunki lud-
nościowe na terenie powiatu – a takŜe pośrednio na koszta opieki
społecznej, stan aprowizacji, warunki lokalowe, etc. – była obecność
uchodźców wojennych z terenów przyfrontowych (np. okolic Łucka,
Czartoryska, etc.) Nieco światła na to zjawisko rzucają listy osób
ewakuowanych z 1916 r. oraz zestawienia ewakuowanych zgłaszają-
cych chęć powrotu w rodzinne strony. Dla przykładu w roku 1916,
w gminie Radoszewice znajdowały się 133 osoby, w gminie Dąbrowa
Widawska – 110 osób, w gminie Grabica – 21 osób, w gminie Podolin
– 82 osoby, gminie Uszczyn – 57 osób, w gminie Woźniki – 63 osoby,
w gminie Dzbanki – 35 osób oraz w gminie Wadlew – 41 osób33. Wy-
liczony w tym czasie koszt zasiłku dziennego na osobę wynosił

                                                
31 J. Kukulski, Sto lat Rosji w Królestwie Polskim (1815–1915), Piotrków Trybu-

nalski 2005, s. 329–330.
32 Trudno określić, jaki efekt dała ta praktyka na terenie powiatu piotrkowskie-

go. Pewne światło na tę sytuację rzucić mogą jedynie dane statystyczne. W skali
ogólnokrajowej, w latach 1915–1918 z terenów Królestwa Polskiego zmobilizowano
do armii okupacyjnych około 351.000 osób – Historia Polski w liczbach. Ludność,
terytorium…, s. 119. Przyjmując, Ŝe proces dotyczył głównie lokalnej mniejszość
niemieckiej, jej stosunek w powiecie przedstawiał się w ujęciu procentowym nastę-
pująco: rok 1913 – 18.673 osoby (9,2%), rok 1916 – 12.643 osoby (5,2%), rok 1918 –
12.068 osób (5,2%). Widoczny jest spadek ilościowy lokalnej społeczności niemiec-
kiej. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe dane z 1913 r. dotyczą mniejszego terenu niŜ te
z lat późniejszych; Rocznik Statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem in-
nych ziem polskich. Rok 1915…, s. 38; APPT, KKP, sygn. 94, APPT, Wydział Powia-
towy w Piotrkowie (dalej: WPP), zesp. nr 2, sygn. 34.

33 APPT, KKP, sygn. 147.
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60 halerzy, przy czym często nie udawało się wypłacić pełnej sumy
pieniędzy. Dla porównania, w początku roku 1918 chęć powrotu za-
deklarowało: w gminie Dąbrowa Widawska – 95 osób, w gminie Gra-
bica – 50 osób, w gminie Podolin – 79 osób, w gminie Uszczyn
– 69 osób, w gminie Woźniki – 66 osób, w gminie Dzbanki – 21 osób
oraz w gminie Wadlew – 41 osób34. Przytoczone powyŜej liczby sta-
nowią ogólna sumę osób zgłoszonych, bez zróŜnicowania na płeć,
wiek czy stan cywilny. W przypadku kaŜdej z gmin znajdowały się
przypadki zarówno osób Ŝyjących samotnie, jak i rodzin wielodziet-
nych (tabela 3).

W porównaniu z danymi zawartymi w powyŜszej tabeli, liczba
ludności powiatu piotrkowskiego, według stanu na dzień 1 sierpnia
1918 r., wynosiła 231.010 osób, przy 21.519 budynkach mieszkal-
nych35.

Omawiając straty wojenne powstałe po zakończeniu działań wo-
jennych na terenie powiatu piotrkowskiego, naleŜy dokonać pewnej
ich systematyki. Na potrzeby niniejszej pracy wyszczególniono zatem
straty wynikające z kwaterunku wojska i pracowników okupacyjnego
aparatu administracyjnego, straty w dziedzinie przemysłu wywołane
zniszczeniem urządzeń, brakiem surowców, przerwami lub ograni-
czeniem produkcji, straty w gospodarstwach wiejskich i aprowizacji
regionu oraz straty finansowe. Rzecz jasna, czynniki wywołujące
poszczególne rodzaje strat zaznaczyły się nierzadko w kilku z wyŜej
wymienionych grup.

Wraz z wkroczeniem wojsk oraz organizowaniem władz okupa-
cyjnych, powstało zapotrzebowanie na pomieszczenia koszarowe,
stajnie dla koni oraz powierzchnię magazynową z przeznaczeniem na
materiały wojskowe. Dotyczyło to zarówno budynków mieszkalnych,
jak i nieruchomości o typowo przemysłowym charakterze. Ze wzglę-
du na przesunięcie się linii frontu na wschód, ziemie powiatu piotr-
kowskiego stały się terenem lokowania oddziałów i wojskowych
ośrodków tyłowych. Raport sytuacyjny z kwietnia 1916 r. wykazał
obecność około 4.000 Ŝołnierzy batalionów tyłowych i innych, po-
mniejszych jednostek36.

Na podstawie zachowanych źródeł archiwalnych, moŜna częścio-
wo odtworzyć skalę problemu oraz nazewnictwo zajmujących kwate

                                                
34 APPT, KKP, sygn. 149.
35 APPT, WPP, sygn. 34.
36 APPT, KKP, sygn. 31.
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Tabela 3
Zestawienie demograficzne powiatu piotrkowskiego

wg spisu z 1916 r.

Stan z 1916 r.
Urodzeni w latach

1910-1916Gmina
MęŜczyzn Kobiet Suma MęŜczyzn Kobiet

Bełchatówek 6 910 7 854 14 764 1 446 1 512
Bogusławice 6 481 7 086 13 567 1 391 1 369
Bujny Szlacheckie 3 342 3 632 6 974 748 729
Chabielice 1 748 1 955 3 703 420 395
Chociw 2 007 2 097 4 104 467 417
Dąbrowa Rusiecka 3 478 3 702 7 180 776 755
Dąbrowa Widawska 3 975 4 352 8 327 844 789
Dzbanki 4 781 4 961 9 742 828 917
Golesze 2 196 2 516 4 712 431 489
Gorzkowice 3 219 3 524 6 761 661 702
Grabica 3 696 4 120 7 816 725 693
Kamieńsk 4 128 4 585 8 713 897 882
Kleszczów 3 121 3 399 6 520 690 675
Kluki 4 409 3 703 7 112 730 702
KrzyŜanów 3 328 3 377 6 705 630 604
Łęczno 3 504 3 859 7 363 693 762
Łękawa 2 855 3 154 6 009 634 624
Parzniewice 2 241 2 449 4 690 442 468
Piotrków 16 287 20 074 36 361 2 955 2 817
Podolin 2 635 2 826 5 461 544 533
Radoszewice 4 065 4 455 8 520 897 872
Ręczno 4 812 5 148 9 960 1 105 1 052
Rozprza 4 187 4 600 8 787 926 908
Sulejów 2 906 3 388 6 294 571 619
Szydłów 3 836 4 193 8 029 754 795
Uszczyn 3 034 3 492 6 526 582 633
Wadlew 3 240 3 539 6 779 666 658
Woźniki 3 238 3 418 6 656 691 640
Wygiełzów 2 219 2 414 4 633 491 488
Razem 114 878 127 890 242 768 23 635 23 399

Źródło: opracowanie własne na podstawie APPT, KKP, sygn. 94.

ry osób i instytucji. Według wykazu sporządzonego w roku 1918, na
terenie miasta znajdowało się 41 nieruchomości okresowo lub per-
manentnie zajmowanych przez urzędników wojskowych i cywil-
nych37. Koszty utrzymania obiektów, wymiary naliczonych podatków
oraz koszty Ŝycia codziennego, bez rozliczenia ze strony okupanta,

                                                
37 APPT, KKP, sygn. 47.
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doprowadzały właścicieli mieszkań na skraj bankructwa. Warto
w tym miejscu wymienić kilka charakterystycznych przykładów.
Mieszkaniec Piotrkowa, Józef Ruszkowski posiadał przed wybuchem
wojny kontrakt z wojskiem carskim na wynajem kwater,
za co otrzymywał rocznie sumę 4.000 rubli. Tymczasem w okresie od
wybuchu wojny do końca roku 1915 jego mieszkanie było niemal bez
przerwy zajmowane przez wojska stron walczących, bez wypłacania
jakiegokolwiek wynagrodzenia. W dodatku w dniu 6 grudnia 1914 r.
nieostroŜni Ŝołnierze zaprószyli ogień, powodując starty oszacowane
na kilkaset rubli. Wezwanie go do zapłaty podatku gruntowego za
lata 1914–1915 w wysokości 1152 koron przekraczało zatem jego
moŜliwości finansowe38. Kolejny przykład to sprawa Leonarda Cy-
bulskiego, adwokata przysięgłego, który w swym piśmie do Miejskiej
Komisji państwowego podatku mieszkaniowego z dnia 2 sierpnia
1915 r. wnosił o odroczenie spłaty podatku do końca wojny. Prośbę
swą uzasadnił m.in. niemoŜnością wykonywania zawodu w wyniku
ewakuacji dokumentacji spraw, znalezienia się waŜnych ośrodków
przemysłowych poza granicą strefy okupacyjnej, trudnymi realiami
Ŝycia w czasie wojny oraz zajmowaniem jego mieszkania przez
urzędników okupacyjnych39. Przykładem nieprzestrzegania wła-
snych przepisów przez władze okupacyjne jest przypadek Antoniego
Święcickiego, który powołując się na rozporządzenie Generalnego
Gubernatorstwa w Lublinie nr 3976/16 z dnia 30 kwietnia 1916 r.,
dochodził swych praw do opłaty za kwaterę w wysokości 2000 koron
rocznie, za okres 1914–191840. Podobne prośby zbywane były przez
władze metodą odsyłania interesanta z Komendy Powiatowej do Ma-
gistratu i odwrotnie. Budziło to rzecz jasna frustrację społeczną, jed-
nak nie przekładała się ona na skuteczność ściągania odszkodowań.

W przypadku zajmowania lokali fabrycznych, grupa osób do-
tknięta problemem znacznie się zwiększała. Straty w wyniku unie-
ruchomienia produkcji przekładały się nie tylko na kondycję finan-
sową fabrykanta lecz miały wpływ na obniŜki wynagrodzeń dla ro-
                                                

38 APPT, KKP, sygn. 81. W podobnej sytuacji znajdował się wielu mieszkańców
Piotrkowa. Jeden z nich posiadał dwunastoletni kontrakt z armią rosyjską na wy-
najem kwatery. Kontrakt ten wygasał w roku 1920, jednocześnie zawierał klauzulę
jego anulowania w przypadku wybuchu wojny. W wyniku nieodpłatnego zajmowania
lokalu przez władze okupacyjne, swoje straty za okres trzech lat i ośmiu miesięcy
oszacował na sumę 14.666 rubli i 60 kopiejek; APPT, KKP, sygn. 157.

39 APPT, KKP, sygn. 85.
40 APPT, KKP, sygn. 157.
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botników lub masowe zwolnienia. Z powodu zajmowania pomiesz-
czeń fabrycznych w Piotrkowie ucierpiały przykładowo: Fabryka
Grzebieni „Camus” (strata 12.000 koron z tytułu kwaterunku), czy
teŜ Manufaktura Piotrkowska, w której pomieszczeniach od grudnia
1914 do maja 1915 r. stacjonowały wojska austriackie (tabory, pie-
karnie, konie), co zakończyło się stratami w parku maszynowym
rzędu 13.036 rubli41.

Straty w przemyśle wynikały – oprócz wspomnianego powyŜej
zajmowania budynków na cele wojskowe – równieŜ ze stopnia znisz-
czeń wojennych, przerw lub braku dostaw surowców, czy teŜ odpływu
wykwalifikowanych robotników (co jednak w sytuacji znacznego
wzrostu bezrobocia w mieście, nie stanowiło podstawowego proble-
mu). W pierwszym przypadku, w takiej sytuacji znalazły się Kopal-
nia i Zakłady Przemysłowe „Pereswit” w Sulejowie, w których znisz-
czeniu uległ jeden z pieców wapiennych. Jego naprawa i przygoto-
wanie surowców do pracy oszacowane zostały na sześć tygodni. Ce-
lem wznowienia produkcji, Zarząd zakładu w swym piśmie do Ko-
mendy Powiatowej w Piotrkowie, z dnia 22 lutego 1916 r., prosił
o zabezpieczenie odpowiednich dostaw węgla i wapna oraz udzielenie
zaliczki na remont pieca42. Wspominane wielokrotnie zniszczenia
wojenne dotykały równieŜ ośrodki przetwórstwa spoŜywczego – lo-
kalne młyny – ograniczając moce produkcyjne tej gałęzi wytwórstwa
w powiecie. Przykładem jest sprawa mieszkańców gminy Podolin:
Rocha Zająca, Gustawa Junga, Antoniego Ozimka, Piotra Deki,
Adama Jagodzińskiego oraz Antoniego Kafara, którzy odwoływali się
w październiku 1915 r. od wymiaru naliczonego im podatku
ze względu właśnie na zniszczenia i straty wynikające z działań wo-
jennych roku poprzedniego43. Na podstawie raportu z kwietnia
1916 r., moŜna stwierdzić, Ŝe na terenie powiatu w tym okresie funk-
cjonowało 9 fabryk, 27 zakładów wytwórstwa ręcznego oraz 89 han-
dlowców. W przypadku miasta Piotrkowa, dane te przedstawiały się
następująco: 7 fabryk, 12 warsztatów, 138 handlowców. W sumie
282 większe i mniejsze podmioty gospodarcze44. Wysokość strat – pod
względem jakościowym i ilościowym – ilustruje tabela 4.

                                                
41 A. Piasta, Piotrków Trybunalski w przeddzień niepodległości, „Rocznik Łódz-

ki” 1998, t. 45, s. 241.
42 APPT, KKP, sygn. 100.
43 APPT, KKP, sygn. 84.
44 APPT, KKP, sygn. 31; por. ibidem, sygn. 34.
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Tabela 4
Straty wojenne w przemyśle powiatu piotrkowskiego
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Bełchatówek - - 81 000 11 500 505 000 1-6 165 000 346 000
Bogusławice 7 19 158 9 714 9 600 1 849 3-4 49 500 76 240
Chociw 4 6 000 14 000 1 000 39 750 12 40 000 30 000
Dąbrowa
Rusiecka

- - - 397 5 635 - - 10 085

Dąbrowa
Widawska

74 15 200 - 24 020 - - - -

Golesze 1 1 342 900 3 745 34 000 12 100 000 90 000
Grabica 15 20 000 25 000 36 000 46 500 5 45 000 -
Kluki - 10 000 43 000 - 41 000 3-6 49 000 190 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie APPT, KKP, sygn. 103.

W przypadku Piotrkowa, który był największym skupiskiem
przemysłowym w powiecie, zakłady doznały znacznych strat w wyni-
ku niedostatecznego zabezpieczenia w surowce. Dotyczyło to naj-
większych zakładów w mieście – hut szkła „Hortensja” i „Kara”. Hu-
ta „Hortensja” w czasie wojny była nieczynna przez okres czternastu
miesięcy. W październiku 1915 r. wznowiono produkcję szkła oświe-
tleniowego, aptecznego i butelek, co związane było z zapotrzebowa-
niem wojska. W kolejnych latach zdarzały się okresy przestoju
w produkcji, powodowane brakiem węgla, wykwalifikowanych robot-
ników czy teŜ koniunktury rynkowej. W roku 1915 wartość produkcji
sprzedanej wyniosła 500.000 rubli, by w roku następnym spaść do
poziomu 350.000 rubli45. Zaopatrzenie lokalnego przemysłu w główne
paliwo – węgiel – odbywało się na podstawie dostaw z kopalni „Flo-
ra” w Zagłębiu Dąbrowskim. Dostawy z kopalń górnośląskich zostały

                                                
45 Zniszczenia wojenne zakładu stanowiły około 16% jego wartości, czyli 44.420

rb. Dodatkowym problemem okazała się utrata zaległych płatności firm rosyjskich
oraz utrata wschodniego rynku zbytu, co było typowe dla przemysłu w skali całego
Królestwa Polskiego; K. Badziak, W. Puś, S. Pytlas, Szklana Hortensja. Dzieje huty
w Piotrkowie Trybunalskim, Łódź 1982, s. 48–52.
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uniemoŜliwione przez wojnę. Reglamentacja surowcowa, wprowa-
dzona przez władze okupacyjne, spowodowała, Ŝe dostawy węgla nie
były w stanie pokryć całości zapotrzebowania energetycznego fabryk.
Alternatywne paliwo, jakim było drewno, powodowało znaczący
wzrost kosztów produkcji, co potwierdziła sytuacja huty „Kara”
na początku 1917 r.46

WaŜnym elementem eksploatacji terenu było dla władz okupa-
cyjnych czerpanie korzyści z produkcji zakładów na rzecz austro-
węgierskiej machiny wojennej. Mimo nieracjonalnej polityki mate-
riałowej okupanta, przywiązywano wagę do stanu zatrudnienia
w zakładach, o czym moŜe świadczyć instrukcja dla punktów wer-
bunkowych do wojska. Mimo całego szeregu udogodnień dla ochotni-
ków zgłaszających się do Legionów Polskich (np. pomoc w kompleto-
waniu dokumentów, zwrot kosztów dojazdu, etc.), zabraniano zacią-
gania do wojska robotników pracujących w zakładach o militarnym
profilu produkcji47. W wypadku przystosowania produkcji do celów
wojskowych dokonano równieŜ pewnych inwestycji, czego przykła-
dem moŜe być wykorzystywanie przez władze austro-węgierskie
Drogi śelaznej Wąskotorowej Piotrków-Sulejów dla potrzeb okupan-
ta. W tym celu na przełomie lat 1914–1915 dokonano prowizorycz-
nych napraw zniszczonej infrastruktury48. Na potrzeby przemysłu
zbrojeniowego dokonywano teŜ rekwizycji metali kolorowych oraz
wszelkich dóbr mogących posłuŜyć produkcji wojennej. Publikowane
w formie plakatów obwieszczenia, nakazywały m.in.: zajęcie posia-
danych skór (8 grudnia 1915 r.) czy wprowadzenie przymusowego
skupu odpadów metalowych i gumowych oraz wełny (25 listopada
1915 r.)49

Na podstawie szacunków strat wojennych, sporządzanych
do 1917 r. przez komisje szacunkowe, moŜna stwierdzić, Ŝe straty
poszczególnych zakładów osiągnęły poziom od 4,7 do 37% ich warto-
ści50. Spadek produkcji, koszta utrzymania i zatrudnienia pracowni-
ków odbiły się równieŜ na sytuacji mieszkańców powiatu, których

                                                
46 A. Piasta, op. cit., s. 240.
47 APPT, KKP, sygn. 17.
48 P. Głowacki, Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie – budowa Drogi śelaznej Wą-

skotorowej Piotrków-Sulejów…, s. 51–52.
49 APPT, KKP, sygn. 7.
50 APPT, Komisja Szacunkowa Strat Wojennych Powiatu Piotrkowskiego,

zesp. nr 907, sygn. 1141, 1295, 1812, 2005; por. A. Piasta, op. cit., s. 240–242.
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pobory bywały w znacznym stopniu ograniczane, lub teŜ zasilali oni
szeregi duŜej liczby bezrobotnych.

Do kolejnej grupy strat wojennych powiatu piotrkowskiego naleŜy
zaliczyć sytuację rolnictwa i aprowizacji, w których to zatrudnienie
znajdowała największa liczba mieszkańców regionu. Pierwsze straty
w tej grupie pochodzą jeszcze z okresu działań wojennych, kiedy to
wojska stron walczących uzupełniały swe zaopatrzenie drogą rekwi-
zycji, poświadczanej często bezwartościowymi lub wręcz cynicznymi
notatkami pozostawianymi w zamian. Wraz z przełomem lata
1914/1915, kiedy to władza okupacyjna zaczęła się umacniać, wpro-
wadzano szereg przepisów i rozporządzeń, mających na celu jak naj-
efektywniejszy drenaŜ gospodarczy.

W czerwcu 1915 r., na terenie okupowanym przez siły austro-
węgierskie, wprowadzono monopol zboŜowy. Jego konsekwencją był
zakaz obrotu zboŜem ze zbiorów z 1915 r. Ustalono równieŜ zasady
rozdziału plonów przeznaczonych dla konsumentów spoza branŜy51.
Według rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1916 r., maksymalna ilość
zboŜa przypadająca na głowę w rodzinie producenta, wynosiła
400 g dziennie. W przypadku osób spoza branŜy, wynosiła ona
250 g dziennie. Stosowne normy wprowadzono równieŜ w zakresie
inwentarza Ŝywego52. Znaczna część produkcji rolnej objęta była kon-
tyngentami, wyliczanymi na podstawie wielkości zasiewów. Z tego
teŜ powodu rolnicy starali się ukrywać rzeczywisty areał zasiewko-
wy. Do takiej sytuacji doszło m.in. w czerwcu 1917 r. w gminie Łęcz-
no, gdzie 261 gospodarzy odmówiło zgłoszenia ilości mórg obsianego
pola53. Wysokość i ponawialność kontyngentów oraz rzeczywiste
moŜliwości produkcyjne rolników powodowały znaczne pogorszenie
sytuacji aprowizacyjnej. W październiku 1917 r., w wyniku wysoko-
ści wyznaczonego kontyngentu zboŜa, zaistniało ryzyko, Ŝe poŜywie-
nia zabraknie dla samych mieszkańców54. Dla przykładu, w proto-
kole sporządzonym przez komisję kontyngentową gminy Ręczno
z dnia 21 lutego 1917 r., stwierdzono, Ŝe w wyniku ponawianych
kontyngentów, nawet po wydaniu rezerwy zasiewowej, mieszkańcy
gminy nie będą w stanie odstawić wyznaczonego kontyngentu zbo-

                                                
51 M. Przeniosło, op. cit., s. 75–76.
52 J. Kukulski, op. cit., s. 332.
53 APPT, KKP, sygn. 161.
54 J. Kukulski, op. cit., s. 334.
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Ŝa55. Ze zbiorów z tegoŜ roku, do rozdziału na powiat piotrkowski
przypadł kontyngent wysokości 730 wagonów (dziesięciotonowych)
zboŜa. Z tej liczby, w ramach skupu przymusowego, pozyskano
80,1%56.

Celem intensyfikacji rolnictwa, w wyniku strat poniesionych
w pogłowiu koni, władze okupacyjne zarządziły obwieszczeniem
z dnia 22 grudnia 1915 r., zapisywanie się rolników na listę chętnych
do wypoŜyczenia pługów spalinowych, w cenie szesnastu koron za
morgę. Benzyny i smarów miał dostarczyć okupant. W przypadku
nie zapisania się rolnika, orka miała odbyć się z urzędu na jego
koszt57. RównieŜ przemiał ziarna odbywał się pod ciągłą kontrolą
władz okupacyjnych. Działająca w powiecie Polska Centralna Zbo-
Ŝowa Inspekcja na Powiat Piotrkowski i Noworadomski, w raporcie
o działalności za okres 1–15 września 1917 r., podała, iŜ w wyniku
kontroli młynów dokonano konfiskaty lub zakwestionowania:
1769 kg pszenicy, 7192 kg Ŝyta, 1619 kg prosa, 655 kg maki pszen-
nej, 2026 kg mąki Ŝytniej, 162 kg otrębów pszennych oraz 526 kg
otrębów Ŝytnich58. W wyniku działalności kontrolnej, zamknięto
szesnaście młynów i wiatraków działających nielegalnie.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych płodów rol-
nych oraz produktów pochodzących z ich przetwarzania. Zgłoszeniu
i rejestracji podlegały zarówno zapasy ziarna rzepaku i lnu, jak i
pochodzących z nich olejów, których z czasem zabroniono uŜytkować
jako smarów59. Zastrzegano równieŜ, Ŝe niezgłoszone zapasy, znale-
zione po terminie, objęte będą konfiskatą.

W przypadku kartofli, kontyngent wyznaczony dla powiatu w ro-
ku 1917 wyniósł 2.840 wagonów, z czego zrealizowano 35,9%60. Kon-
tyngent ten ponawiany był kilkukrotnie. W jednej z tabel kontyngen-
tu ziemniaczanego dla całej austriackiej strefy okupacyjnej zaplano-
wano 13.000 wozów kartofli, a w liczbie tej czterysta wozów wymiaru
dla powiatu piotrkowskiego (jeden z niŜszych kontyngentów spośród
wszystkich powiatów). W instrukcji z 17 kwietnia 1916 r. w sprawie
rekwizycji mającej się rozpocząć w dniu 19 tego miesiąca, pozyskane

                                                
55 APPT, KKP, sygn. 141, k. 43.
56 M. Przeniosło, op. cit., s. 83.
57 APPT, KKP. sygn. 7.
58 APPT, KKP, sygn. 99.
59 APPT, KKP, sygn. 7.
60 M. Przeniosło, op. cit., s. 83.
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artykuły Ŝywnościowe miały być oddawane do magazynów w Piotr-
kowie, Szczercowie, Bełchatowie, Sulejowie, Gorzkowicach oraz do
mających powstać magazynów w Wadlewie i Rozprzy61. Według ob-
wieszczenia z dnia 10 listopada 1916 r. w sprawie uzupełniającego
kontyngentu na kartofle, obciąŜenie wyliczono na podstawie stanu
posiadania: właściciele ziemscy 700 kg, włościanie 100–200 kg
z morgi. Cenę ustalono na 6–7 koron za 100 kg wraz z wynagrodze-
niem za przewóz. Tryb egzekwowania kontyngentu stwarzał równieŜ
sposobność do eskalacji nastrojów społecznych. Dla przykładu,
w miejscowości Połtawka, gmina KrzyŜanów, na zebraniu gminnym
z dnia 12 maja 1918 r., jego uczestnicy oprotestowali metodę rekwi-
zycji kartofli przy asystencji Ŝandarmów62. Odbiorcą dostawy był śyd
z Rozprzy, który nie wypłacał naleŜności w dniu pozyskania, wyzna-
czając na termin wypłaty dzień dla chrześcijan świąteczny.

Istotne straty ponieśli mieszkańcy powiatu w stanie liczebnym
inwentarza Ŝywego. Dotyczyło to zarówno samych zwierząt, jak
i dóbr wytwarzanych w wyniku ich hodowli. W początkowym okresie
wojny i okupacji, największe szkody poniesiono w pogłowiu koni. Na
terenie całej strefy okupacyjnej, w stosunku do stanu z 1914 r.,
w styczniu 1915 r. liczba koni spadła niemal dwukrotnie63. Stan ten
tłumaczyć trzeba oparciem zarówno transportu, jak i jednostek li-
niowych w tym okresie na koniach. W wyniku kilkukrotnego przesu-
nięcia się frontu, pogłowie konia w powiecie spadło drastycznie, co
rzutowało m.in. na wydajność rolnictwa. Ponadto konie gospodarskie
wykorzystywane były do obowiązkowych podwód, których chłopi
mieli udzielać urzędnikom okupacyjnym. Niewypełnianie tego obo-
wiązku pociągało za sobą karę grzywny w wysokości pięciu koron
oraz jednego dnia aresztu. Dla przykładu, w październiku 1916 r.
ukaranych w ten sposób zostało siedemnastu gospodarzy z gminy
Łęczno, a w maju tegoŜ roku w gminie Ręczno ukarano osiemdziesiąt
trzy osoby64.

W przypadku kontyngentów zwierząt rzeźnych, podobnie jak
w kwestii dostaw obowiązkowych innych artykułów, obciąŜenie po-
wiatowe dzielone było równomiernie na wszystkie gminy w powiecie.
W kaŜdym miesiącu wójt wraz z pełnomocnikami gromad i sołtysami

                                                
61 APPT, KKP, sygn. 71.
62 APPT, Akta gminy KrzyŜanów z siedzibą w Siomkach, zesp. nr 27, sygn. 30.
63 M. Przeniosło, op. cit., s. 118.
64 APPT, KKP, sygn. 161.
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dokonywali podziału zobowiązań pomiędzy poszczególne gospodar-
stwa, ze wskazaniem kolejności. Dostawy masła szacowane były na
podstawie liczby krów65. Wyznaczony kontyngent kierowany był na-
stępnie na targi przymusowe, odbywające się w wyznaczonych rozpo-
rządzeniem Komendy Powiatowej, większych miejscowościach. Targi
takie odbywały się 2–4 razy w miesiącu, przy czym odpowiedzialność
za odstawienie kontyngentu ponosił wójt. Dla przykładu przytoczyć
moŜna treść obwieszczenia Komendy Powiatowej z dnia 1 marca
1917 r.66 Dotyczyło ono odstawienia na targi przymusowe w Szczer-
cowie (15 marca), Bełchatowie (17 marca) i Piotrkowie (20 marca),
świń o masie 40–70 kg. Wskazano przy tym gminy wraz z liczbą
świń im przypisanych. W kolejnym miesiącu, na targ przymusowy
w dniu 16 kwietnia 1917 r., z gminy Ręczno wyznaczono 44 gospoda-
rzy z obowiązkiem odstawienia 49 sztuk świń. W wyniku tego,
mieszkańcy gminy stwierdzili, Ŝe w okresie 1 stycznia – 16 kwietnia
1917 r. odstawili juŜ 180 sztuk, przez co pozostały im juŜ tylko małe
prosięta o wadze poniŜej 40 kg67. W kolejnych miesiącach kontyngent
dla gminy Kleszczów na dzień 12 maja 1917 r. wyznaczał 45 gospo-
darzy i 67 świń, dla gm. Chociw – na dzień 31 lipca 1917 r. – 20 go-
spodarzy i 20 świń. Ponawianie kontyngentów spowodowało poja-
wienie się w sprawozdaniach gminnych informacji o niskim pogłowiu
świń nadających się do odstawienia na targi przymusowe. W proto-
kole zebrania gminnego gminy KrzyŜanów z dnia 6 czerwca 1918 r.
stwierdzono wprost, Ŝe wysokość kontyngentu na świnie i bydło jest
niewykonalna, nie moŜna sprawiedliwie go rozdzielić oraz zagraŜa
wydaniem nawet młodocianych sztuk68.

Naszkicowana powyŜej sytuacja w lokalnym rolnictwie rzutowała
na katastrofalną sytuację aprowizacyjną oraz rozwój czarnego rynku.
Niedobór artykułów Ŝywnościowych w powiecie potęgował dodatkowo
przemyt tychŜe dóbr poza granicę, do strefy okupacji niemieckiej.
JuŜ 20 września 1915 r. władze powiatowe wydały zakaz wywozu
ziemniaków do strefy niemieckiej69. Proceder ten osiągnął tak wiel-
kie rozmiary, Ŝe zwróciło to uwagę władz lubelskich. Pismo Guber-
natorstwa Lubelskiego do Komendy Powiatowej w Piotrkowie z dnia

                                                
65 J. Kukulski, op. cit., s. 336.
66 APPT, KKP, sygn. 9.
67 APPT, KKP, sygn. 73.
68 APPT, KKP, sygn. 72.
69 APPT, KKP, sygn. 7.
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29 sierpnia 1917 r. w sprawie przemytnictwa wzmiankuje, Ŝe do na-
jaktywniejszych punktów szmuglu zaliczyć naleŜy Piotrków, Roz-
przę, Gorzkowice i Kamieńsk. Szmugiel w Piotrkowskiem, osiągający
wielkie rozmiary, często uprawiały młode dziewczęta70. Taką formą
zarobkowania nie gardzili głównie przedstawiciele lokalnej mniej-
szości Ŝydowskiej.

Pragnąc zilustrować problem wyŜywienia mieszkańców powiatu,
warto przytoczyć m.in. przykład problemów, z jakimi borykał się De-
partament Wojskowy NKN we wrześniu 1916 r. W kolejnych pi-
smach do władz powiatowych poruszano kwestię prowadzenia kuch-
ni dla wojskowych i współpracowników cywilnych oraz stwierdzano
brak mąki. W pierwszym przypadku informowano, Ŝe cywile nie po-
siadają kart chlebowych i cukrowych, co utrudnia prowadzenie
kuchni, wobec czego płk W. Sikorski zwrócił się do Komendy Obwo-
dowej z prośbą o przydział 100 kg cukru miesięcznie oraz zezwolenie
na mielenie zboŜa. W drugim przypadku brak mąki utrudniał zdecy-
dowanie wydawanie posiłków dla 185 osób dziennie71. Saklę proble-
mu ilustruje wyciąg z uchwały Wydziału Aprowizacyjnego przy Ko-
mendzie Obwodowej, podjętej na posiedzeniu w dniu 29 stycznia
1917 r. Stwierdzono w nim, Ŝe osób pozostających bez środków do
Ŝycia jest na terenie obwodu 148.400 – którym zaopatrzenie powinno
wydawać się z magazynów wojskowych. Tymczasem władze lubelskie
przyznały prowiant dla 87.998 osób, przy zmniejszonych racjach
dziennych mąki do 200 g w mieście i 100 g na wsi72.

Na fali rekwizycji oraz w wyniku działań wojennych, powiat
piotrkowski doznał równieŜ strat w zakresie dóbr kultury. W związ-
ku z pozyskiwaniem wszelkiego typu metali na potrzeby wojskowe,
w zainteresowaniu władz okupacyjnych znalazły się m.in. dzwony
kościelne. Sytuacje ilustruje poniŜsza tabela (tabela 5).

Realia wojenne, w połączeniu w wielkością strat omówionych po-
wyŜej, spowodowały równieŜ destabilizację finansową władz regionu.
W pierwszej kolejności utracony został kapitał ulokowany na terenie
Rosji, który w wyniku działań wojennych nie mógł być odzyskany.
W przypadku Piotrkowa finanse miasta padły ofiarą polityki uzupeł-
niania braków budŜetowych drogą kredytów73. Wpływy do kasy miej

                                                
70 APPT, KKP, sygn. 99.
71 APPT, KKP, sygn. 17.
72 APPT, KKP, sygn. 94.
73 A. Piasta, op. cit., s. 242.
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Tabela 5
Zniszczenia wojenne zabytków i pamiątek przeszłości

powiatu piotrkowskiego (stan z 1917 r.)

Gmina Parafia
Wł.

pryw.
Straty
(w rb)

Bu-
dowle

Sprzęty kościelne

Kamieńsk + Kamieńsk - 1 200 - 2 dzwony
KrzyŜanów + Milejów 2 1 240 4 2 dzwony
Łękawa + Grocholice - 750 1 2 dzwony
Podolin + Srocko - - - 2 dzwony

Rozprza
+ Rozprza, Mierzyn,
Kantorat Ew.-Aug. w
Kol. Gieski

- - - 3 dzwony

Sulejów* + Sulejów 1 10 800 2 1 dzwon, kościół
Uszczyn + Witówek - 4 000 - 3 dzwony
Wygiełzów + Wygiełzów 1 15 850 - 1 dzwon, kotły i in.

+ - parafia rzymsko-katolicka
* - Straty w wyniku ostrzału artyleryjskiego w 1914 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie APPT, KKP, sygn. 103.

skiej zmniejszyły się o zyski uzyskiwane z opłat przemysłowych, wy-
dawanych paszportów, opłat notarialnych, etc. Po stronie wydatków
pojawiły się koszta opieki zdrowotnej, przed którą realia wojenne
postawiły szereg wyzwań (m.in. choroby epidemiczne)74 czy teŜ pro-
wadzenie robót publicznych. Według ustaleń A. Piasty, projekt bu-
dŜetu miasta w roku 1917 zamykał się niedoborem rzędu 149 999
rubli i 44 kopiejek, podczas gdy całość dochodów i rozchodów ustalo-
no na poziomie 297.238 rubli i 61 kopiejek75. Przytaczane wcześniej
przykłady mieszkańców, którzy popadali w ruinę z powodu zajmo-
wania kwater przez okupanta czy teŜ utraty sposobu zarobkowania,
dopełniają obrazu finansowej zapaści, w jakiej znalazło się miasto.
W przypadku powiatu stan kas gminnych przedstawiał się równie
mało optymistycznie76.

                                                
74 Więcej na ten temat w: A. Piasta, Choroby weneryczne jako powaŜny problem

społeczny Piotrkowa okresu I wojny światowej, [w:] Choroba jako zjawisko społeczne
i historyczne, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2001, s. 221–276; idem, Wpływ wa-
runków wojennych na stan zdrowia ludności Piotrkowa Trybunalskiego (1914–1918)
i działania organizacyjne podejmowane w celu jego poprawy, [w:] śycie codzienne
w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności, red. B. Płonka-Syroka,
A. Syroka, Wrocław 2003.

75 A. Piasta, Piotrków Trybunalski w przeddzień niepodległości…, s. 242.
76 APPT, WPP, sygn. 34.
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Straty wojenne samego Piotrkowa – według wyliczeń z dnia 9 lu-
tego 1918 r. – zawierają się w ogólnej liczbie 323.536 rubli i 68 ko-
piejek. Straty poczynione przez wojska rosyjskie wyniosły 2.795 rubli
i 5 kopiejek, niemieckie 7.435 rubli i 91 kopiejek, austriackie 49.018
rubli i 4 kopiejki. Szkody spowodowane działaniami wojennymi osza-
cowano na 20.246 rubli i 26 kopiejek. Straty finansowe w wyniku
rekwizycji zaś osiągnęły pułap, według działań poszczególnych armii:
18.445 rubli i 75 kopiejek – rosyjskiej, 43.375 rubli i 53 kopiejki –
niemieckiej oraz 187.720 rubli i 14 kopiejek – austriackiej77.

Podsumowując całość prezentowanych powyŜej zagadnień, naleŜy
mieć na uwadze ich wymowę zarówno w kontekście realiów Ŝycia
codziennego mieszkańców powiatu pod okupacją austro-węgierską,
jak i obciąŜenia, z jakim przebył on ostatni odcinek drogi do niepod-
ległości Polski. Pauperyzacja powiatu, wywołana wydarzeniami z lat
1914–1918, miała istotny wpływ na postawę lokalnej społeczności
wobec wyzwań utrzymania odzyskanej wolności, zagroŜonej juŜ
w trzy miesiące później przez wojnę z Rosją bolszewicką. Omówione
powyŜej straty wojenne powiatu wymagały długotrwałego procesu
obudowy. Frustracje społeczne sprzyjały rozwojowi skrajnych idei
politycznych, w tym równieŜ komunizmu. Mimo iŜ w skali terenów
byłej guberni piotrkowskiej, powiat piotrkowski doznał strat stosun-
kowo najmniejszych, nie moŜna jednak ich bagatelizować.

Pierwsza wojna światowa była konfliktem, który w nieznanej do-
tychczas skali dotykał wszelkich aspektów Ŝycia ludności zamiesz-
kującej tereny objęte działaniami zbrojnymi. Zaprezentowany powy-
Ŝej dobór zagadnień, w swej syntetycznej formie, zapewne nie od-
zwierciedla w pełni całości tegoŜ jakŜe obszernego tematu. Mimo
badań prowadzonych przez cytowanych w przypisach historyków,
temat ten posiada jeszcze wiele wątków niedoprecyzowanych, wy-
magających dalszych kwerend i uzupełnienia.

Summary

The article concerns the Piotrków district war losses in 1914-
1918. The starting point are the economic and demographic charac-
teristics of the land, preparation and conduct of mobilization of the
Russian army and the evacuation of offices.

                                                
77 A. Piasta, Piotrków Trybunalski w przeddzień niepodległości…, s. 241.
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The main content of the article includes several categories
of losses: losses caused by the war, overtaking estates by the army
and the occupying authorities, war and population migration, labor
market, the losses in the field of industry and agriculture, due
to occupational confiscations, as well as defects in cultural goods and
financial realm.

The article is based on scientific literature, as well as direct
sources. The sources used include published statistical materials,
archive materials from the State Archives in Piotrkow.
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Przyczynek do biografii

W czasie pokoju armia II Rzeczypospolitej Polskiej liczyła trzy-
dzieści dywizji piechoty. W skład kaŜdej z nich wchodziły po trzy
pułki piechoty1, które podlegały dowódcy piechoty dywizyjnej. Zdecy-
dowana większość stanowisk dowódców piechoty dywizyjnej obsa-
dzona była oficerami piechoty. Rzadko się zdarzało, aby na to cenio-
ne wtenczas w wojskowych kręgach stanowisko (etat generała bry-
gady), wyznaczano kawalerzystę lub artylerzystę. W 1923 r. stano-
wiska dowódców piechoty dywizyjnej piastowało 28 piechurów2,
w 1924 – 253, w 1928 – 304, w 1932 – 295, zaś w marcu 1939 r. – 266.

Prezentowany biogram płk. dypl. inŜ. Stefana Rotarskiego po-
wstał z uwagi na jego nieszablonowy, zdaniem piszącego te słowa,
przebieg słuŜby w armii II Rzeczypospolitej Polskiej. Jako jedyny
łącznościowiec (przez całą słuŜbę ewidencyjnie zaszeregowany

                                                
1 Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 2007, s. 43-46,

51, 63, 71.
2 Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923, s. 91, 95, 597, 675, 806, 813.
3 Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924, s. 65–79.
4 Rocznik oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 113–115.
5 Autor uwzględnił tu tylko stanowiska pierwszych dowódców piechoty dywizyj-

nej. Rocznik oficerski 1932, Warszawa 1932, s. 484–493.
6 Autor uwzględnił tylko stanowiska pierwszych dowódców piechoty dywizyjnej.

R. Rybka, K. Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków
2006, s. 530–540.
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w korpusie oficerów łączności)7 dosłuŜył się stanowiska dowódcy pie-
choty dywizyjnej8.

Józefowi Rotarskiemu i Zofii z Gorazdowskich, zamieszkałych
w Rudzieńcu (poczta Parczew, powiat Radzyń, Królestwo Polskie),
14 marca 1886 r. urodził się syn, którego ochrzczono imionami Ste-
fan Antoni Maciej. W 1896 r. Stefan rozpoczął naukę w klasie Ia Ce-
sarsko-Królewskiego Gimnazjum I św. Anny w Krakowie9. Wydaje
się, Ŝe juŜ wybór tej szkoły świadczy o tym, Ŝe Rotarscy przywiązy-
wali wagę do starannego wykształcenia swojego potomka. Młodzie-
niec pierwszy rok nauki zakończył z wyśmienitymi wynikami. Z ję-
zyków: polskiego, łacińskiego i niemieckiego oraz z matematyki uzy-
skał oceny celujące, zaś jego wiedza z geografii i historii, nauk przy-
rodniczych oraz rysunków została oceniona jako bardzo dobra10. Do-
dajmy, Ŝe i w kolejnych latach nauki przyswajanie materiału nie
sprawiało mu kłopotów. Według pedagogów był pilnym i sumiennym
uczniem11. W maju 1904 r. Stefan przystąpił po raz pierwszy do eg-
zaminu dojrzałości. Zdał go bez problemu, co wtenczas nie było re-
gułą. Jego postęp w przyswajaniu wiedzy z poszczególnych przedmio-
tów zdanych na egzaminie maturalnym został oceniony następująco:
religia, języki: łaciński, grecki, polski (zwolniony z egzaminu ustne-
go), niemiecki, historia i geografia oraz nauki przyrodnicze (fizyka) –
celujący; język niemiecki, propedeutyka filozofii, nauki przyrodnicze
                                                

7 P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wro-
cław 1997, s. 45, 69, 117.

8 Dla porównania, moŜna przywołać tu gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego,
który, będąc saperem w okresie V 1927 – I 1934, dowodził 7 Dywizją Piechoty.
P. Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warsza-
wa 1994, s. 97; W. Kozłowski, Generał Mieczysław Dąbkowski, Zwierzchnik piotr-
kowskich piechurów 1926–1933. Zarys biografii, „Rocznik Łódzki” 1996, t. 43, s. 174;
W. Jarno, Okręg Korpusu Wojska Polskiego Nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001,
s. 160; W. Kozłowski, „Kartki” z biografii zbiorowej dowódców 7 Dywizji Piechoty
1921–1939, „Rocznik Łódzki” 2002, t. 49, s. 14; W.K. Cygan, Oficerowie Legionów
Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa, 2005, s. 198–199;
W. Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej
7 Dywizji Piechoty 1921–1939, Łódź 2007, s. 70.

9 Później zostało przemianowane na Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodwor-
skiego. Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APK), Gimnazjum i Liceum No-
wodworskiego (dalej: GLN), Inwentarz, s. 3 i nn.

10 APK, GLN, 155, Katalog klasy Ia z roku szkolnego 1896/1897, poz. 42.
11 APK, GLN, 156, Katalog klasyfikacyjny klasy IIa z roku szkolnego 1897/1898,

poz. 41; APK, GLN, 164, Katalog klasyfikacyjny klasy VIIIa z roku szkolnego 1904,
poz. 25.
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(historia naturalna) – bardzo dobry. Na podstawie orzeczenia lekar-
skiego z egzaminu z gimnastyki uzyskał zwolnienie. Uchwałą komi-
sji egzaminacyjnej z 26 maja 1904 r. został uznany jako Dojrzały
z odznaczeniem12.

Rotarski nie myślał o słuŜbie wojskowej, a tym bardziej w armii
zaborcy. Wybrał studia techniczne, które cieszyły się wówczas duŜą
popularnością.  Rozpoczął je na Wydziale Budowy Maszyn Cesarsko-
Królewskiej Szkoły Politechnicznej we Lwowie13, a ukończył w 1908
r. Po zdaniu dwóch egzaminów państwowych uzyskał dyplom inŜy-
niera elektromechanika14. W latach 1909–1911 pełnił funkcję asy-
stenta na wspomnianej uczelni, następnie pracował w miejskiej elek-
trowni.

Przygodę z mundurem rozpoczął w 1913 r., wstępując do Związku
Strzeleckiego. Po wybuchu wojny słuŜył na stanowisku sekcyjnego w
4 Kompanii III Batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich. Od
października 1915 r. do sierpnia 1916 r. słuŜył w Oddziale Telegra-
ficznym III Brygady Legionów Polskich15. Na tym stanowisku
11 października 1915 r. Cesarsko-Królewska Komenda Legionów
Polskich awansowała go do stopnia chorąŜego ze starszeństwem
1 października 1915 r.16 Natomiast rozkazem tej komendy
z 18 sierpnia 1916 r. awansował do stopnia podporucznika17 ze star-
                                                

12 APK, GLN, 196, Protokoły egzaminów dojrzałości z lat 1901–1907, s. 426,
nr 24; APK, GLN, 185, Spis uczniów, którzy w gimnazjum św. Anny egzamin doj-
rzałości składali od roku 1851 do…, 1904 r., Rotarski Stefan (E), nr protokołu 24.

13 W. Kozłowski, Dowódcy piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty (Łódź) 1921–
1939. Próba charakterystyki, „Rocznik Łódzki” 2007, t. 54, s. 122. Włodzimierz Ko-
złowski przytoczył fragment pracy J. Rączkowskiego (Wśród polityków i artystów (ze
wspomnień redaktora), Warszawa 1969, s. 90), w którym podano, Ŝe Rotarski stu-
diował elektronikę w WyŜszej Szkole Technicznej w Charlotenburgu pod Berlinem,
gdzie uzyskał tytuł doktora inŜynierii. W. Kozłowski uzupełnił w przypisie (nr 55), Ŝe
był to odpowiednik naszych studiów magisterskich. Rotarski nie posiadał stopnia
naukowego doktora ani tytułu naukowego magistra.

14 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta Personalne Rotarskiego
Stefana (dalej: AP. Rotarskiego S.), 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.

15 CAW, Legiony Polskie i Polski Korpus Posiłkowy, I. 120.1.289, Spis oficerów
Legionów Polskich. Stan w dniu 15. czerwca 1916 roku; S. Rotarski, Oddział telefo-
niczny 3 brygady Legionów Polskich, „Przegląd Wojskowo-Techniczny” 1928, t. 4,
s. 1022; Z. Wiśniewski, Wojska łączności w latach 1914–1920, Pruszków 1998, s. 16.

16 APK, Naczelny Komitet Narodowy (dalej: NKN), mf. 435, (100.633),
C. i K. Komenda Polskich Legionów dodatek do rozkazu nr 161 z 11 X 1915 r.

17 APK, NKN, mf. 435, (100.633), C. i K. Komenda Polskich Legionów Rozkaz
L 231 z 18 VIII 1916 r.
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szeństwem 1 lipca 1916 r.18 Wiedza oraz zaangaŜowanie młodego
podporucznika musiały być znaczne, skoro powierzono mu stanowi-
sko na szczycie struktury legionowej. Przeniesiono go do Kompanii
Telegraficznej Cesarsko-Królewskiej Komendy Legionów Polskich,
gdzie słuŜył jeszcze na początku listopada 1917 r. Następnie komen-
derował Oddziałem Telefonicznym Polskiego Korpusu Posiłkowego19.

Komendant Legionów Polskich płk Stanisław hr. Szeptycki
w połowie pierwszej dekady marca 1917 r. zatwierdził skład Rady
Oficerskiej Cesarsko-Królewskiej Komendy Legionów Polskich.
Przewodniczył jej ppłk Leon Berbecki. Ppor. Rotarski wszedł w jej
skład jako jeden z pięciu zastępców20. Podporucznik musiał się ciszyć
niemałą estymą, skoro w trzeciej dekadzie czerwca 1917 r. wybrany
został do Sądu Honorowego wspomnianej komendy. Wraz z nim
znaleźli się w tym gremium: kpt. Aleksander Rittner, por. dr Roman
Górecki, por. Zygmunt Platowski oraz chor. dr Emil Mecnarowski21.

Sądzić moŜna, Ŝe władze zamierzały wyznaczyć ppor. Rotarskiego
na wyŜsze stanowisko. Świadczyć moŜe o tym fakt odkomenderowa-
nia go z początkiem listopada 1917 r. na kurs do Sankt Pölten (na
zachód od Wiednia). Ponadto rozkazem Dowództwa Polskiego Kor-
pusu Posiłkowego nr 432 z 1 grudnia 1917 r. awansowany został do
stopnia porucznika22. Dobrze zapowiadająca się kariera została nagle
złamana. W związku z przekroczeniem granicy przez II Brygadę Le-
gionów Polskich pod Rarańczą, 18 marca 1918 r. został internowany
w Wiedniu, gdzie przebywał do 26 kwietnia 1918 r. Po uwolnieniu
prawdopodobnie udał się do Lwowa, gdzie zastał go koniec wojny.

CięŜka i pełna poświęcenia słuŜba w Legionach Polskich, a na-
stępnie w Polskim Korpusie Posiłkowym dała mu oficerski awans.
Ponadto w czasie wojny nabrał doświadczenia, które wykorzystał w
walce o granice niepodległej Polski. W odradzającym się Wojsku Pol-
skim jego fachową wiedzę wykorzystywano na najwyŜszych szcze-
blach dowodzenia i kierowania armią.

                                                
18 Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Pol-

skich Wojsku Polskiemu (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917, s. 47.
19 Z. Wiśniewski, op. cit., s. 22.
20 APK, NKN, mf. 435, (100.633), Komenda Legionów Polskich Rozkaz Oficerski

Nr 106 z 6 III 1917 r.
21 APK, NKN, mf. 435, (100.633), Dowództwo Legionów Polskich Rozkaz Oficer-

ski Nr 133 z 25 VI 1917 r.
22 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.
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Reskryptem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 25 paź-
dziernika 1918 r. kpt. Rotarski został przyjęty do Wojska Polskiego23.
Wkrótce z tym dniem otrzymał przydział do Ministerstwa Spraw
Wojskowych24. Pełnił w nim funkcję zastępcy szefa Sekcji Elektro-
technicznej Departamentu Technicznego, którym kierował mjr inŜ.
Kazimierz Drewnowski. Z początkiem grudnia 1918 r. kpt. Rotarski
został przydzielony do Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego25. Powierzono mu wówczas stanowisko zastępcy szefa tego
oddziału. Rozkazem z 5 lutego 1919 r. szef Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego wprowadził podział tego oddziału na trzy sekcje:

Sekcja Telefonii i Telegrafii – kpt. Stefan Rotarski;
Sekcja Radiotelegrafii – pełniący obowiązki por. Kazimierz Jac-

kowski;
Sekcja Techniczna – mjr Józef Makarewicz (ur. 4 VII 1877)26.
W wyniku kolejnej reorganizacji przeprowadzonej 10 marca

1919 r. Sztab Generalny został włączony w struktury Naczelnego
Dowództwa Wojska Polskiego. Po odejściu mjr inŜ. Drewnowskiego
na stanowisko inspektora wojsk łączności, kpt. Rotarski stanął na
czele Oddziału III SłuŜby Łączności Szt. Gen. NDWP. Podlegały mu
wtenczas trzy sekcje i adiutantura27.

Na podstawie rozkazu NDWP L. 112 z 26 marca 1919 r. ustano-
wiono korpus oficerów Sztabu Generalnego. O zakwalifikowaniu ofi-
cera do tego korpusu decydowała komisja w składzie ppłk Jan Thul-
lie i ppłk Julian Stachiewicz. Na początku drugiej dekady kwietnia

                                                
23 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1 z 28 X 1918 r., s. 6. Tu poda-

ny w stopniu por. Wódz Naczelny Józef Piłsudski dekretem z 24 I 1919 r. sprostował
to zarządzenie nadając Rotarskiemu stopień kpt. z dniem 25 X 1918 r.; zob. Dz.
Rozkazów Wojskowych Nr 11 z 1 II 1919 r., s. 284.

24 Dz. Rozkazów Wojskowych Nr 4 z 12 XI 1918 r., s. 35; G. Nowik, Zanim zła-
mano „Enigmę”…. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją
1918-1920, Warszawa 2004, s. 274.

25 U źródeł Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918–1921, Warszawa 2008,
s. 89. Sztab Generalny Wojska Polskiego Rozkaz Nr 40 z 5 XII 1918 r.

26 R. Czarnecka, Organizacja Sztabu Generalnego WP (Naczelnego Dowództwa
WP) w latach 1918–1921, [w:] U źródeł…, s. 15.

27 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Zeszyt ewidencyjny; M. Wrzosek,
Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992, s. 56; J. Szostak,
Sztab Generalny (Główny) Wojska Polskiego 1918–1945, „Myśl Wojskowa” 1998,
nr 80 (54), s. 156; Z. Wiśniewski, op. cit., s. 55.
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1919 r. kpt. Rotarski został przydzielony do tego korpusu28, co naleŜy
uznać za duŜe wyróŜnienie. Od tej pory jego stopień zapisywano jako
kpt. p. d. Szt. Gen. (kapitan przydzielony do Sztabu Generalnego).

Nowa struktura NDWP weszła w Ŝycie 11 maja 1919 r. Kapitan
stanął wówczas na czele Oddziału IIIA Łączności, który przejął za-
dania dotychczasowego Oddziału III Szt. Gen. NDWP. Wówczas
podlegały mu trzy sekcje, stacja Hughesa i stacja telefoniczna. Z jego
wiedzy korzystało równieŜ odpowiedzialne za kierowanie armią
w kraju MSWojsk. Od 26 czerwca 1919 r. kpt. Rotarski wchodził
w skład komisji utworzonej przez ministra Spraw Wojskowych, gen.
por. Józefa Leśniewskiego, przy Inspektoracie Wojsk Łączności. Jej
przewodniczącym był mjr inŜ. Drewnowski29. Niewykluczone, Ŝe
w uznaniu zasług jeszcze w 1919 r. otrzymał awans do stopnia mjr
p. d. Szt. Gen.

Kolejne zmiany w strukturze NDWP wprowadzono w lutym
1920 r. Z Oddziału IIIA utworzono Szefostwo SłuŜby Łączności z mjr
p. d. Szt. Gen. Rotarskim na czele30. W jego skład weszły:

Sekcja I Telegrafii Frontowej (Ogólna) – kpt. Emil Kaliński;
Sekcja II Radiotelegrafii – por. Kazimierz Jackowski;
Adiutantura.
Ponadto majorowi podlegały stacja Hughesa, centralna stacja ra-

diotelefoniczna, Kompania Telegraficzna NDWP i Generalna Dyrek-
cja Telegrafów i Telefonów. Z Szefostwem SłuŜby Łączności ściśle
współpracował m.in. (od lipca 1920 r.) inspektor słuŜby łączności
NDWP mjr Ignacy Niepołomski. Natomiast major podlegał I zastęp-
cy szefa Sztabu Generalnego NDWP. Pełniąc słuŜbę na tym stanowi-
sku, otrzymał kolejny awans. Dekretem Naczelnego Wodza L. 2168
z 11 czerwca 1920 r. został zatwierdzony w stopniu ppłk p. d. Szt.
Gen. ze starszeństwem 1 kwietnia 1920 r.31

                                                
28 U źródeł…, s. 120. NDWP Szef Sztabu Generalnego Rozkaz Nr 123

z 12 IV 1919 r.
29 G. Nowik, op. cit., s. 292.
30 T. Rawski, Geneza i ewolucja Sztabu Generalnego WP do 1920 roku, „Myśl

Wojskowa” 2003 (Wydanie specjalne. 85 lat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
1918–2003), s. 29; L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Warszawa
2006, s. 159.

31 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 26 z 14 VII 1920 r., s. 575; Z. Wiśniewski,
op. cit., s. 64. Autor datę starszeństwa przyjął jako czas awansu. Na s. 156 w Ordre
de Bataille Wojsk Łączności i formacji telefonicznych z 25 IV 1920 r. wykazany
w stopniu ppłk.
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Od 5 września 1920 r. podpułkownik zajmował stanowisko szefa
Łączności Polowej Szt. Gen. NDWP. Do końca marca 1921 r. pełnił
funkcję szefa łączności Ekspozytury MSWojsk., a następnie, od po-
czątku kwietnia do czerwca 1921 r., był szefem Wydziału Departa-
mentu Technicznego MSWojsk.

Z przebiegu słuŜby wynika, Ŝe Rotarski przez całą wojnę
1918-1921 nie był na froncie. Pomimo to wiosną 1922 r. odznaczono
go Srebrnym KrzyŜem Orderu Wojskowego Virtuti Militari (nr
5228)32. W następnym roku nadano mu czterokrotnie KrzyŜ Walecz-
nych33. Odznaczenia te dobitnie świadczą o jego poświęceniu i zaan-
gaŜowaniu w pracę na powierzonych stanowiskach. Wojna o niepod-
ległość była doskonałym sprawdzianem dla oficerów. Podpułkownik
zdał go bardzo dobrze. Jego słuŜbę w pierwszych latach istnienia
Wojska Polskiego naleŜy ocenić bardzo wysoko. Dał się poznać jako
bardzo dobry organizator i fachowiec w dziedzinie łączności, czego
dowodem były opublikowane po wojnie Organizacja wojsk łączności
w czasie wojny 1918–1921 oraz Organizacja słuŜby telefonicznej
w etapach34. Wydaje się, Ŝe z takim dorobkiem podpułkownik ze spo-
kojem i nadzieją na dalsze awanse kontynuował słuŜbę w pokojo-
wych strukturach Wojska Polskiego.

Aby piąć się po szczeblach powojennej hierarchii wojskowej, mu-
siał podnosić swoje kwalifikacje. Od początku czerwca do końca
sierpnia 1921 r. przebywał na kursie we Francji. Po powrocie do
kraju szefował Wydziałowi Wojsk Łączności Departamentu
VI MSWojsk. Następnie do jesieni 1922 r. pełnił funkcję Wojskowego
Komisarza Łączności przy Oddziale IV Sztabu Generalnego Wojska

                                                
32 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 6 z 18 III 1922 r., s. 227. Dekret Naczelnika

Państwa i Naczelnego Wodza L. 11314.V.M. Adi. Gen. z 28 II 1922 r.; Z.P. Wesolow-
ski, Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Miami 1992, s. 324; G. Łukomski,
B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945. Wykazy odznaczo-
nych za czyny z lat 1863–1864, 1914–1945, t. II, cz. 2, Koszalin 1993, s. 278; CAW,
MSWojsk. Kwatera Główna, I. 300.65.42, Lista oficerów Oddziału V Sztabu Gene-
ralnego odznaczonych Orderem Wojennym KrzyŜa VM, uprawnionych do poboru
rocznej pensji orderowej w wysokości 300 złotych, Warszawa, 10 VII 1924 r.; Z. Wi-
śniewski, op. cit., s. 165.

33 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 12 z 1 III 1923 r., s. 145. Wówczas nadano to
odznaczenie po raz 1 i 2; Dz. Personalny MSWojsk., Nr 15 z 15 III 1923 r., s. 185. Tu
ponownie nadano mu to odznaczenie po raz 1 i 2; Z. Wiśniewski, op. cit., s. 166.
W latach 1918–1921 wykazano dwukrotne nadanie tego odznaczenia.

34 Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 631.
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Polskiego35. W odpowiedzi na pismo nr 183/Now. z 7 grudnia 1934 r.,
w dniu 12 lutego 1935 r. płk dypl. inŜ. Rotarski złoŜył w Archiwum
Wojskowym relację z tego okresu swojej słuŜby (załącznik 1). Od
1 listopada 1922 r.36 do 30 września 1923 r. był słuchaczem II kursu
doszkolenia w WyŜszej Szkole Wojennej. Starszym tego kursu był
artylerzysta płk Emil Przedrzymirski-Krukowicz37. Kurs ten ukoń-
czyło 61 oficerów. Z dniem 15 października 1923 r. Rotarski otrzymał
dyplom naukowy oficera Sztabu Generalnego (ppłk Szt. Gen.)38.
W opinii szkolnej dyrektor nauk płk S. G. Louis Faury zapisał: Wy-
bitny. Pod względem charakteru stoi między pierwszymi oficerami
armji polskiej. Posiada rozległą kulturę i wyborową inteligencję. –
Ma pewny sąd i ustalone metody. Powinien być wysuwany w interesie
słuŜby. Komendant szkoły gen. dyw. Aureli Serda-Teodorski napisał
taką oto opinię słuŜbową: B. dobry. Charakter zrównowaŜony, po-
waŜny, krytyczny. Wykształcenie wzorowe, doświadczenie duŜe. – De-
cyzja powolna, z dłuŜszem przemyśleniem, ostroŜna i bojąca się ryzy-
ka. – Taktycznie b. dobrze wyszkolony, natomiast mniej wyrobiony. –
Organizacyjnie uzdolniony, lecz nie zawsze zaradny. Nie posiada
walorów dowódcy [podkreślenie W.J.]39.

Z treści tych opinii wynika, Ŝe Rotarski do oficerów wybitnych nie
naleŜał. Ponadto brak zdolności dowódczych zamykał przed nim dro-
gę do wyŜszych dowództw. Wydaje się, Ŝe ówczesne władze nadal
chciały wykorzystywać jego umiejętności do słuŜby w Sztabie Gene-
ralnym. Potwierdzeniem tych słów wydaje się być przydzielenie go
na stanowisko szefa Oddziału V Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego40. Na tym stanowisku otrzymał ostatni w swojej słuŜbie
awans. Na początku kwietnia 1924 r. otrzymał stopień płk. Sztabu
                                                

35 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.
36 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 42 z 1 XI 1922 r., s. 820–821.
37 M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 113.
38 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 63 z 23 IX 1923 r., s. 586; Rocznik oficerski

1923…, s. 13. Wykazano tu jeszcze ppłk p. d. S. G. Tadeusza Malinowskiego. Nieco
wcześniej, bo na s. XIV, w Zmianach zaszłych podczas druku „Rocznika Oficerskie-
go” na wyŜszych stanowiskach podano na tym stanowisku ppłk S. G. Rotarskiego.
Na s. 957 i 967 podano go mylnie jeszcze w stopniu ppłk p. d. S. G., czego nie
uwzględniono w Sprostowaniu omyłek drukarskich (s. 1842–1843); L. Wyszczelski,
Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921–1926, War-
szawa 2007, s. 103, 193; idem, Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918–1939), War-
szawa 2010, s. 92.

39 U źródeł…, s. 199.
40 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 63 z 23 IX 1923 r., s. 586.
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Generalnego (płk S. G.) ze starszeństwem z 1 lipca 1923 r., zajmując
1 lokatę w korpusie oficerów łączności41. Wraz z nim, z tym starszeń-
stwem awans otrzymał tylko Tadeusz Jawor, zajmując 2 lokatę.
Wówczas wśród oficerów zawodowych łączności, pułkownika wyprze-
dzali płk S. G. inŜ. K. Drewnowski (lokata 1) i płk Andrzej Miączyń-
ski (lokata 2), obaj ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r.42 Po opusz-
czeniu przez nich szeregów Wojska Polskiego, płk S. G. Rotarski
znalazł się na samym szczycie listy starszeństwa oficerów zawodo-
wych łączności43. Ponadto jego duŜe zaangaŜowanie w rozwój sił
zbrojnych w czasie pokoju zostało po raz kolejny dostrzeŜone i doce-
nione przez przełoŜonych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dekre-
tem z 17 grudnia 1924 r. nadał mu KrzyŜ Oficerski (IV kl.) Orderu
Odrodzenia Polski44. Nieco później, na mocy zarządzenia zwierzchni-
ka Sił Zbrojnych z 23 marca 1926 r., otrzymał zgodę na przyjęcie
i noszenie jugosłowiańskiego Orderu Świętej Sawy III kl.45

Pod koniec 1925 r. zmienił się bezpośredni przełoŜony pułkowni-
ka. Z dniem 15 grudnia ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego odszedł gen. dyw. Stanisław Haller. Zastąpił go
jako pełniący obowiązki gen. bryg. Edmund Kessler46. Pod koniec
drugiej dekady grudnia 1925 r. płk S. G. Rotarski zamieścił rozkaz
poŜegnalny (L. 4600/K.P. z 15 XII 1925 r.) gen. Hallera. śegnając
swoich współpracowników i podwładnych, generał ten podziękował
m.in. pułkownikowi za pełną inicjatywy i ambicji prace przeniknięte
zawsze i tylko myślą o dobru armji47.

Podkreślić trzeba, Ŝe za słuŜbę odbytą w latach 1921–1925
płk S. G. Rotarski otrzymał opinię wybitnego oficera. Notę tę wysta-
wili mu m.in. szef Oddziału IV NDWP ppłk S. G. Stanisław Kwa-
śniewski, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

                                                
41 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 32 z 2 IV 1924 r., s. 166.
42 Rocznik oficerski 1924…, s. 884.
43 Rocznik oficerski 1928…, s. 620.
44 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 8 z 23 I 1925 r., s. 34; Rocznik oficerski 1924…,

s. 13.
45 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 16 z 22 IV 1926 r., s. 107.
46 A. Wojtaszak, Generalicja Wojska Polskiego 1921–1926, Szczecin 2005, s. 348,

396.
47 U źródeł…, s. 156. Ministerstwo Spraw Wojskowych Sztab Generalny Oddział

V Dodatek Nr 2 do Rozkazu dziennego Nr 69 z 18 grudnia 1925 r.
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gen. bryg. Józef Rybak oraz jego następca gen. bryg. Edmund
Kessler48.

NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe dotąd pułkownik pełnił słuŜbę
za biurkiem, która nie cieszyła się uznaniem wśród oficerów. W dro-
dze po inspektorskie wawrzyny niezbędna była słuŜba w oddziałach
liniowych, którą poprzedzało odpowiednie przeszkolenie. Niewyklu-
czone, Ŝe planowano wyznaczyć go na stanowisko dowódcy pułku.
Stąd teŜ od 29 kwietnia do 16 czerwca 1926 r. przebywał na kursie
dowódców pułków w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia49. Tam
teŜ zastał go przewrót majowy. Na obecnym etapie badań trudno
dociec, jak się wówczas zachował. Wiadomo natomiast, Ŝe w dyspozy-
cji skierowanej 6 lipca 1926 r. przez ministra SWojsk. marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego do szefa Sztabu Generalnego WP gen.
bryg. Tadeusza Piskora nazwisko płk. S. G. Rotarskiego znalazło się
w dziale inspektorskim dotyczącym wyszkolenia50. Nie dziwi więc
fakt, Ŝe pułkownik został z dniem 1 września 1926 r. wyznaczony na
stanowisko I oficera sztabu inspektora armii gen. dyw. Aleksandra
Osińskiego51. Jednak juŜ wkrótce przeniesiono go do sztabu inspek-
tora armii gen. dyw. Edwarda Śmigłego-Rydza52. W inspektorskiej
opinii z 1927 r. czytamy: Inteligencja bardzo duŜa, ruchliwa. Szybko
się orientuje. Umysł zrównowaŜony, metodyczny. Zdolny do duŜego
wysiłku. Dobry podkomendny, umie pracować w duchu przełoŜonego.
Ambitny w pracy – stawia sobie duŜe wymagania. DuŜa inwencja
i spostrzegawczość. Jako oficer dyplomowany53 wyrasta bezwzględnie

                                                
48 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.
49 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.
50 Z. Cieślikowski, Zamach stanu. Materiały źródłowe do przewrotu majowego,

Warszawa 2002, s. 363, dok. nr 173. 1926.07.06, Warszawa. Dyspozycja marsz.
J. Piłsudskiego w sprawach organizacyjnych i personalnych.

51 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 44 z 14 X 1926 r., s. 354; zob. teŜ L. Wyszczel-
ski, Wojsko Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926–1935, Warszawa 2005, s. 59.
W czasie przydziału do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych pułkownik wyjeŜ-
dŜał w pole na swoim wierzchowcu Mustafie. Wówczas rumak ten naleŜał ewiden-
cyjnie (nr 964) do Szwadronu Batalionu Sztabowego MSWojsk.; zob. CAW,
MSWojsk. Kwatera Główna, I. 300.65.44, Lista koni Szwadronu Batalionu Sztabo-
wego MSWojsk.

52 Kalendarz wojskowy na rok 1928, red. J. Jastrzębski, Warszawa 1927, s. 138.
53 Winno być oficer Sztabu Generalnego. Nazwa oficer dyplomowany weszła

do uŜytku słuŜbowego z chwilą przemianowania Sztabu Generalnego na Sztab
Główny (Dz. Rozkazów MSWojsk., Nr 36 z 22 XII 1928 r., s. 410). UŜycie zwrotu
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ponad przeciętną miarę. Wybitny. Ponadto generał ten wnioskował,
iŜ opiniowany (…) Nadaje się na obecne stanowisko i wyŜsze w Szta-
bie Gł. [czyt. Generalnym – przyp. W.J.] oraz na stanowisko dowódcy
piechoty dywizyjnej54. Prawdopodobnie w maju 1929 r. pułkownik
został przeniesiony na równorzędne stanowisko do sztabu generała
do prac przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych gen. bryg. Gu-
stawa Orlicza-Dreszera55. B. dobry – napisał generał w opinii –
(…) Staranny pracownik, nie wymagający nadzoru. (…) Potrzeba mu
jest praktyki w linji /w piechocie/ na stanowisku dowódcy. Nadaje
się na stan. dcy piech. dyw.56

Wnioski tych wybitnych inspektorów doczekały się realizacji.
W styczniu 1930 r. płk dypl. inŜ. Rotarski został mianowany na sta-
nowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty57. Wkrótce
przybył do Łodzi, miejsca postoju dowództwa tej dywizji i 27 stycznia
objął obowiązki58, które wcześniej pełnił płk/gen. bryg. Oswald
Frank59. Choć stanowisko to zaszeregowane było do stopnia gen.
bryg., to do generalskich lampasów droga była jeszcze daleka. W linii
otrzymywali je dopiero dowódcy wielkich jednostek i to nie wszyscy.
Płk dypl. inŜ. Rotarski w 1932 r. był jedynym spośród dowodzących
piechotą dywizyjną, który naleŜał do korpusu oficerów łączności. Po-
nadto w swoim korpusie był juŜ od kilku lat lokowany najwyŜej pod
względem starszeństwa. Wreszcie, był jedynym pułkownikiem
w korpusie oficerów łączności, słuŜącym w Wojsku Polskim60.

                                                                                                                      

z przyszłości wkradło się zapewne w czasie przepisywania opinii w latach trzydzie-
stych.

54 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna.
55 P. Olstowski, Generał Gustaw-Orlicz Dreszer (1889–1936). Dowódca wojskowy

i działacz społeczno-polityczny, Toruń 2000, s. 249. Tu podano, Ŝe Rotarski funkcję
tę sprawował do 28 I 1930 r.

56 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Karta ewidencyjna. W tym roku zo-
stał oceniony jako dobry.

57 CAW, 10 Dywizja Piechoty (dalej: 10 DP), I. 313.10.13, Rozkaz Dzienny Do-
wództwa 10 Dywizji Piechoty Nr 2 z 23 I 1930 r.

58 CAW, 10 DP, I. 313.10.14, Rozkaz Dzienny Dowództwa 10 Dywizji Piechoty
Nr 3 z 10 II 1930 r.

59 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 21 z 24 XII 1929 r. Zarządzeniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 24 XII 1929 r. nadano mu stopień gen. bryg. ze starszeń-
stwem z 1 I 1930 r., lokata 5. Następnie minister SWojsk. mianował dowódcę pie-
choty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franka pomocnikiem dowódcy OK
nr III Grodno do spraw uzupełnień.

60 Rocznik oficerski 1932…, s. 267, 484–493.
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Jego bezpośrednim przełoŜonym był dowódca tej wielkiej jednost-
ki piechoty, legionista i piłsudczyk, gen. bryg. Józef Konstanty Ol-
szyna-Wilczyński61, dowodzący tą dywizją od 9 września 1927 r.62

Drugim zaś dowódca OK nr IV Łódź gen. bryg. Stanisław Małachow-
ski. Płk dypl. inŜ. Rotarski oceniany był takŜe przez inspektora armii
gen. dyw. Leona Berbeckiego, który od czerwca 1928 r. miał w swojej
inspekcji łódzką dywizję63. Ponadto, jako potencjalny kandydat na
dowódcę dywizji, był powoływany na ćwiczenia i oceniany przez in-
nych inspektorów armii oraz generałów do prac przy Generalnym
Inspektorze Sił Zbrojnych, w których siatce inspekcyjnej nie znajdo-
wała się 10 Dywizja Piechoty. Natomiast jego bezpośrednimi pod-
władnymi byli dowódcy Pułków Strzelców Kaniowskich, 28 ppłk/płk
Jan Bratro (II 1929 – II 1938)64, 30 ppłk Konstanty Pereświet-Sołtan
(od I 1929), zastąpiony w marcu 1932 r. przez płk inŜ. Januarego
Grzędzińskiego (do 1937) i 31 ppłk/płk dypl. Franciszek Dudziński
(X 1929 – I 1936)65.

Pułkownik odpowiadał za wyszkolenie podległych oddziałów.
Sprawdzianem umiejętności dowodzenia piechotą oraz broniami po-
łączonymi były koncentracje, gry oraz ćwiczenia, na które go powo-
ływano. Wydaje się, Ŝe pierwszą grą wojenną, w której wziął udział,
kierował gen. Olszyna-Wilczyński. Grę tę przeprowadzono
10–12 marca 1930 r. w sztabie dywizji. Wzięło w niej udział 40 ofice-
rów, m.in. dowódca 10 Pułku Kaniowskiego Artylerii Polowej
płk Michał Zdzichowski66 oraz dowódca 4 Pułku Artylerii CięŜkiej

                                                
61 A. Jędrzejewska, Rok jubileuszowy dziesięciolecia łódzkiego 28 pułku Strzel-

ców Kaniowskich, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2011, t. 12, cz. 2, s. 138 i nn.
62 „śołnierz Polski”, nr 40 z 6 X 1927, s. 782.
63 CAW, 10 DP, I. 313.10.26, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz tajny

Nr 34 z VII 1928 r.
64 W. Kozłowski, Dowódcy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (Łódź) 1918–1939.

Próba charakterystyki, „Rocznik Łódzki” 2008, t. 55, s. 84, 99.
65 W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy w latach 1919–1939, Warszawa 2004, s. 329;

A.J. Cieślikowa, O człowieku, który się nie zgadzał. Biografia pułkownika Januarego
Grzędzińskiego 1891–1975, Warszawa 2009, s. 137; W. Kozłowski, Pułkownik inŜ.
January Grzędziński, dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (1932–1936). Przy-
czynek do biografii oficera, dziennikarza, literata i opozycjonisty, „Rocznik Łódzki”
2009, t. 56, s. 156.

66 A. Kuprianis, Kaniowski 10 Pułk Artylerii Lekkiej w Łodzi 1919–1939. Gene-
za, organizacja i jej zmiany, dyslokacja, „Rocznik Łódzki” 2007, t. 54, s. 101.
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ppłk Leon Bogusławski67. W dniach 26–29 maja 1930 r. pułkownik
wziął udział w ćwiczeniu aplikacyjnym przeprowadzonym przez do-
wódcę dywizji w rejonie Łódź – Koluszki – Karpin – Rzgów68.
W obecności gen. Olszyny-Wilczyńskiego 10 września 1930 r.
płk dypl. inŜ. Rotarski przeprowadził II ćwiczenie pułkowe69. Z roz-
kazu dowódcy dywizji w dniach 26–28 marca 1935 r. kierował dwu-
stronnym ćwiczeniem dywizyjnym70.

Istotnym elementem sprawdzenia wyszkolenia były gry wojenne
przeprowadzane przez generałów z ramienia Generalnego Inspekto-
ra Sił Zbrojnych. Jedną z nich w dniach 16–18 grudnia 1930 r. kie-
rował generał do prac przy Generalnym Inspektorze Sił Zbrojnych
gen. bryg. Stanisław Burhardt-Bukacki71. Przeciwnikiem łódzkiej
dywizji były 26 Dywizja Piechoty gen. bryg. Mieczysława Mackiewi-
cza72 oraz 9 Dywizja Piechoty gen. bryg. Franciszka Sikorskiego. Pod
koniec listopada 1933 r. zaplanowano przeprowadzenie pięciodniowej
gry zimowej. Odbyła się w Warszawie w dniach 20–24 lutego 1934 r.
Kierował nią jeden z wybitniejszych inspektorów armii gen. dyw.
Gustaw Orlicz-Dreszer73. W ćwiczeniu tym płk dypl. inŜ. Rotarski
dowodził dywizją piechoty, która operowała w składzie grupy opera-
cyjnej gen. Olszyny-Wilczyńskiego. Na przeprowadzenie podróŜy hi-
storyczno-taktycznej gen. Berbecki wyznaczył 28–30 maja 1934 r. Jej
celem była analiza pracy wyŜszych dowództw oraz ich sztabów. Za
przykład posłuŜyły działania z 18–21 listopada 1914 r. grupy gen.
piechoty Reinharda barona von Scheffera-Boyadela po stronie nie-
mieckiej oraz 1 i 2 Armii rosyjskich. I tym razem płk dypl. inŜ. Ro-
tarski  dowodził dywizją piechoty. Wówczas jego przełoŜonym był

                                                
67 CAW, 10 DP, I. 313.10.26, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Tajny Nr 4

z 1 III 1930 r.
68 CAW, 10 DP, I. 313.10.26, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Tajny Nr

15 z 21 V 1930 r.
69 CAW, GISZ, I. 302.4.1394, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dzienny

Nr 32 z 5 IX 1930 r.
70 CAW, 10 DP, I. 313.10.18, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Tajny Nr 3

z 16 III 1935 r.
71 CAW, GISZ, I. 302.4.1008, Pismo Generała do prac przy GISZ gen. bryg. Bur-

hardta-Bukackiego 750/tj. z 31 III 1931 r.
72 Zob. teŜ E. Włodarczyk, Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach,

Skierniewice 2009, s. 115.
73 CAW, GISZ, I. 302.4.1033, Sprawozdanie z gry wojennej Inspektora Armii

gen. dyw. Orlicza-Dreszera Nr 999/tjn. 34 z ? IV 1934 r.
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gen. Olszyna-Wilczyński dowodzący korpusem74. Kilka miesięcy póź-
niej (6–12 września 1934 r.) wziął udział w ćwiczeniach międzydywi-
zyjnych. Prawdopodobnie dowodził wtenczas dywizją piechoty,
wchodzącą w skład Grupy Operacyjnej Bełchatów. O dowodzeniu
pułkownika inspektor armii i kierownik ćwiczenia gen. Berbecki za-
pisał: Wszystkie posunięcia tego inteligentnego i wykształconego ofice-
ra cechowała ostroŜność i pewne niezdecydowanie, do czego w pew-
nym stopniu przyczyniły się skrępowanie inicjatywy przez dowódcę
Grupy Op. „Bełchatów”75. W dziedzinie dowodzenia i praktycznego
rozkazodawstwa na polu walki aczkolwiek płk. Rotarski poczynił juŜ
znaczne postępy, jednak pozostaje mu duŜo do zrobienia. Jego kon-
cepcje taktyczne są jeszcze trochę za skomplikowane, a przeto niezbyt
realne. W stosunku do dowódcy przełoŜonego wybitnie lojalny76.
W maju 1935 r. szef Biura Personalnego płk Ignacy Misiąg powołał
płk dypl. inŜ. Rotarskiego na mającą się odbyć pod Zamościem, w
dniach 11–15 czerwca, podróŜ taktyczno-historyczną. Na kierownika
wyznaczono gen. Berbeckiego. Razem z pułkownikiem został powo-
łany jego bezpośredni przełoŜony gen. Olszyna-Wilczyński77. Celem
podróŜy były działania taktyczne i operacyjne wojny ruchowej78. Za
temat podróŜy posłuŜył fragment bitwy pod Komarowem z 1914 r.
lewoskrzydłowego II Korpusu i 9 Dywizji Piechoty 4 Armii austriac-
kiej i prawego skrzydła 5 Armii rosyjskiej (Korpusy XXV i XIX)79.
W sierpniu 1930 r. pułkownik wziął udział w koncentracji 10 Dywizji
Piechoty w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego80. Dnia 8 września
odbyło się I ćwiczenie pułkowe w rejonie Tomaszów Mazowiecki –
Opoczno, z udziałem 1 Pułku SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego oraz
11 Eskadry Lotnictwa. Ćwiczeniem tym kierował Rotarski w obecno-

                                                
74 CAW, GISZ, I. 302.4.1098, Załącznik Nr 1 do pisma Inspektora Armii gen.

dyw. Berbeckiego Nr 1242 z 2 V 1934 r.
75 Jej dowódcą był gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński, który nie miał talentów

operacyjnych.
76 CAW, GISZ, I. 302. 4.1716, Wnioski z ćwiczeń dywizyjnych (6–12 IX 1934 r.)
77 CAW, GISZ, I. 302.3.3, Pismo MSWojsk. B.P. L. 742/Tjn II-2 z 10 V 1935 r.
78 CAW, GISZ, I. 302.4.1102, Pismo Inspektora Armii gen. dyw. Berbeckiego

L. dz. 1527 z 29 V 1935 r.
79 CAW, GISZ, I. 302.4.1102, Załącznik nr 4 do pisma Inspektora Armii

gen. Berbeckiego L. dz. 1826/tjn. 35.
80 CAW, 10 DP, I. 313.10.14, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dzienny

Nr 23 z 14 VIII 1930 r.
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ści dowódcy dywizji81. W drugiej dekadzie września, po defiladzie
przyjętej w Łodzi przez dowódcę dywizji, prowadzone przez pułkow-
nika pułki, ul. Główną i Al. Kościuszki, udały się do koszar82.

W czasie słuŜby w Łodzi podnosił swoje kwalifikacje. Od 10 listo-
pada 1932 r. przebywał na VII kursie wyŜszych dowódców w Cen-
trum WyŜszych Studiów Wojskowych. Z kursu tego powrócił
27 sierpnia 1933 r., a następnego dnia przystąpił do pełnienia obo-
wiązków słuŜbowych83.

Podczas nieobecności dowódcy dywizji zastępował go dowódca
piechoty dywizyjnej. W 1930 r. przez dłuŜszy czas (20 czerwca –
26 lipca) płk dypl. inŜ. Rotarski dowodził dywizją w zastępstwie ge-
nerała, bawiącego na urlopie wypoczynkowym84. W roku następnym,
na dłuŜszy okres, dowodzenie dywizją objął 30 czerwca, w drugim
dniu inspekcji 10 Pułku Kaniowskiego Artylerii Polowej przez gen.
Berbeckiego85. Dowodził nią do 3 sierpnia86. Dodam w tym miejscu,
Ŝe na krótko przed przekazaniem dowodzenia (2 VIII) pułkownik
bawił w ŁomŜy. Wówczas to, wraz z dowódcą 18 Dywizji Piechoty
gen. bryg. Czesławem Młotem-Fijałkowskim87, sędziowali w konkur-
sie hippicznym, przeprowadzonym na stadionie 33 Pułku Piechoty88.
Podobnie rzecz miała się pod koniec pierwszej dekady lipca 1934 r.,
kiedy to gen. Olszyna-Wilczyński udał się na urlop, na którym prze-
bywał do końca tego miesiąca89. Jeszcze w tym roku od 10 do
20 grudnia dowodził dywizją, wobec wyjazdu generała do Warszawy

                                                
81 CAW, GISZ, I. 302.4.1394, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dzienny

Nr 31 z 1 IX 1930 r.
82 CAW, 10 DP, 313.10.26, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Tajny Nr 33

z 10 IX 1930 r.
83 CAW, 10 DP, I. 313.10.13, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyjny

Nr 14 z 31 VIII 1933 r.; J. M. Skelnik, Centrum WyŜszych Studiów Wojskowych
1923–1933, Gdynia 2006, s. 37, 38. Autor podał, Ŝe kurs ten trwał do 25 X 1933 r.
Płk dypl. inŜ. Rotarski mylnie został tu podany na stanowisku dowódcy piechoty
dywizyjnej 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.

84 Rozkaz DOK Nr IV Nr 19 z 18 VI 1930 r., s. 1.
85 CAW, GISZ, I. 302.4.386, Zeszyt Inspekcji od 15 VI 1931 r.
86 Rozkaz DOK Nr IV Nr 19 z 23 VI 1931 r., s. 1.
87 Szerzej A. Kuprianis, Generał brygady Czesław Młot-Fijałkowski (1892–1944),

Warszawa 2004, s. 149 i nn.
88 A. Kuprianis, Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 1929–1939, Łódź 2010,

s. 359.
89 CAW, 10 DP, I. 313.10.18, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyjny

Nr 16 z 11 VII 1934 r.
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na dziesięciodniowy kurs wyŜszych dowódców przy WyŜszej Szkole
Wojennej90.

W czasie słuŜby w Łodzi płk dypl. inŜ. Rotarski prezesował tam-
tejszemu Aeroklubowi, powstałemu w 1929 r. z przekształcenia
Łódzkiego Klubu Lotniczego. W skład zarządu wchodzili wtenczas
wiceprezesi: inŜ. Jan Holcgreber i dr Jan Markowski; sekretarz R.
Meyer; skarbnik Tadeusz Woźnicki oraz członkowie: dr Józef Tor-
wiński, Jan Dychdalewicz, Max Kon, inŜ. Karol Kanczyński, Gustaw
Szulc, mjr Leon Ulatowski, Henryk Konarzewski. Ponadto w skład
zarządu wszedł por. pilot Franciszek świrko, który sprawował funk-
cję oficera łącznikowego z ramienia władz wojskowych91.

Odzwierciedleniem umiejętności dowódczych, organizacyjnych
oraz administracyjnych były opinie. Za słuŜbę w 1930 r. gen. Olszy-
na-Wilczyński, 15 sierpnia, tak go ocenił: Wzorowy. Charakter Ŝywy,
czynny. PowaŜnie traktuje swą słuŜbę. Obowiązkowość i pilność wy-
bitne. Ambicja pracy wybitna. Inteligencja wybitna; b. zdolny. Zdol-
ności organizacyjne bardzo duŜe. Inicjatywa wybitna. Samodzielność
i energia b. duŜe. Zdolności wychowawcze wybitne. Ideowość wybitna.
Drugi w hierarchii przełoŜony, gen. Małachowski, dodał: Bardzo do-
bry. Nadaje się na obecne stanowisko dcy piech. dyw., na wyŜsze na
razie nie (…)92. Z datą 1 września 1931 r. przełoŜeni po raz kolejny
opiniowali pułkownika. W ocenie przydatności słuŜbowej gen. Olszy-
na-Wilczyński podał, Ŝe na zajmowanym stanowisku sprawuje się
bardzo dobrze. Zdaniem tego generała pułkownik w takim samym
stopniu nadawał się do słuŜby w sztabach lub w administracji93.
W 1932 r. gen. Olszyna-Wilczyński, 15 września, potwierdził opinię
wystawioną przez gen. Serdę-Teodorskiego, pisząc m.in.: (…) W do-
wodzeniu decyzja powolna, z dłuŜszem przemyśleniem, ostroŜna
i bojąca się ryzyka. (…), jako dca P. D. tylko dobry. Dowódca łódzkie-
go korpusu gen. Małachowski przychylił się do powyŜszej, proponu-

                                                
90 CAW, 10 DP, I. 313.10.18, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyjny

Nr 23 z 10 XII 1934 r.
91 E. Haniszewski, Aeroklub Łódzki im. kpt. pil. Fr. świrki 1929–1969, Łódź

1970, s. 22.
92 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-

cyjnej za rok 1930.
93 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-

cyjnej za rok 1931.
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jąc go do szkolnictwa94. W przypadku pułkownika nie znalazło po-
twierdzenia powiedzenie, Ŝe trening czyni mistrza. Z roku na rok
czynił postępy w opanowaniu sztuki dowodzenia, jednak według
przełoŜonych nie rokował na dobrego dowódcę dywizji piechoty. Wy-
daje się, Ŝe wyjątek stanowi opinia gen. Berbeckiego z 1933 r., kiedy
to zaproponowany został na stanowisko dowódcy wielkiej jednostki
piechoty95. Natomiast w październiku 1934 r. gen. Olszyna-
Wilczyński stwierdził, Ŝe w czasie wojny płk dypl. inŜ. Rotarski taką
jednostką nie mógłby dowodzić96. W Łodzi ostatni raz gen. Olszyna-
Wilczyński opiniował swoich dotychczasowych podwładnych z datą
1 listopada 1935 r.97 U pułkownika podkreślił gruntowne wykształ-
cenie oraz wrodzone poczucie karności98.

Z lat słuŜby płk. dypl. inŜ. Rotarskiego na stanowisku dowódcy
piechoty dywizyjnej zachowały się opinie wystawione przez niego
dowódcom pułków i ich zastępcom. Za czasów płk dypl. inŜ. Rotar-
skiego funkcje zastępców dowódców Pułków Strzelców Kaniowskich
pełnili: w 28 ppłk Władysław Śpiewak (IV 1929 – III 1930),
ppłk Mieczysław Łukoski (II 193099 – III 1932), ppłk dypl. Roman
Umiastowski (III 1932 – VII 1936); w 30 mjr dypl. Adam Świtalski
(II 1930 – III 1931), ppłk dypl. Ludwik Lepiarz (III 1931 – V 1932),
ppłk dypl. Kazimierz Aleksandrowicz (V 1932 – IV 1934), ppłk Win-
centy Kurek (IV 1934 – III 1939); w 31 ppłk Stefan Cieślak (I 1930 –
II 1932), ppłk Mieczysław Łukoski (III 1932 – II 1936). W dniu
21 sierpnia 1931 r. pułkownik wystawił opinię dowódcy 31 Pułku
Strzelców Kaniowskich ppłk dypl. Kazimierzowi Dudzińskiemu, któ-
rą kończyła nota – wybitny. Kolejny przełoŜony opiniowanego, gen.
Olszyna-Wilczyński, wystawił ocenę niŜszą – bardzo dobrą, z którą
                                                

94 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-
cyjnej za rok 1932.

95 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-
cyjnej za rok 1933.

96 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-
cyjnej za rok 1934.

97 Tego dnia generał nie dowodził dywizją. Na podstawie zarządzenia prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonego w rozkazie MSWojsk. B. Pers. L. 1962/Tj.
z 12 X 1935 r., we wtorek 29 X 1935 r. gen. Olszyna-Wilczyński przekazał dywizję
swojemu następcy.

98 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Roczne uzupełnienie listy kwalifika-
cyjnej za rok 1935.

99 CAW, AP. Łukoskiego Mieczysława, 677, Karta ewidencyjna. W aktach per-
sonalnych wykazano 9 II 1930 r. jako czas objęcia stanowiska zastępcy dowódcy.
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zgodził się gen. Małachowski100. Tę najwyŜszą z moŜliwych wtenczas
ocen ppłk dypl./płk dypl. Dudziński otrzymywał od przełoŜonego
w kolejnych latach słuŜby w Łodzi. Natomiast dowódca dywizji opi-
niował o stopień niŜej, tj. bardzo dobry101, z wyjątkiem 1934 r., kiedy
to potwierdził ocenę wystawioną przez pułkownika. Pod datą
18 września 1934 r. płk dypl. inŜ. Rotarski zapisał: Zdrów i rodzina
zdrowa, gaŜa oficerska, warunki rodzinne nie utrudniają mu speł.
obow. słuŜbowych102. Ponadto proponował przeniesienie opiniowane-
go do innego oddziału, lecz w garnizonie ze średnią szkołą Ŝeńską,
aby córka mogła kontynuować naukę. Jeszcze w 1935 r. napisał
o nim, Ŝe nadaje się bez zastrzeŜeń na dowódcę pułku. W duchu tej
opinii noty wystawili gen. Olszyna-Wilczyński oraz dowódca OK.
nr IV Łódź gen. bryg. Władysław Langner. Dodam, Ŝe na początku
1936 r. płk dypl. Dudzińskiemu powierzono stanowisko dowódcy pie-
choty dywizyjnej 20 Dywizji Piechoty, gdzie równieŜ otrzymywał
bardzo wysokie noty. W dniu 9 września 1932 r. po raz pierwszy opi-
niował płk inŜ. J. Grzędzińskiego, przeniesionego ze stanowiska do-
wódcy 67 Pułku Piechoty na stanowisko dowódcy 30 Pułku Strzelców
Kaniowskich. Z uwagi na krótki okres dowodzenia pułkiem, płk dypl.
inŜ. Rotarski nie wydał noty końcowej. Podkreślił jego wybitną inte-
ligencję, bardzo duŜą zdolność taktyczną, wytrzymałość i opanowa-
nie103. Rok później pułkownik miał juŜ wystarczająco duŜo informa-
cji, aby wystawić temu oficerowi opinię bardzo dobrą104. Po raz
ostatni pułkownik opiniował go 26 października 1935 r., tuŜ przed
odejściem z dywizji. Stwierdził, Ŝe opiniowany dobrze odpowiada na
stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej. Natomiast w bardzo do-
brym stopniu nadaje się na kierownicze stanowiska w przemyśle
wojennym oraz przysposobieniu wojskowym105. W 1931 r. płk dypl.
inŜ. Rotarski potwierdził bardzo dobrą notę, wystawioną przez do-

                                                
100 CAW, AP. Dudzińskiego Franciszka, 3432+6002+6033, Roczne uzupełnienie

listy kwalifikacyjnej za rok 1931.
101 CAW, AP. Dudzińskiego F., 3432+6002+6033, Roczne uzupełnienie listy

kwalifikacyjnej za rok 1932.
102 CAW, AP. Dudzińskiego F., 3432+6002+6033, Roczne uzupełnienie listy

kwalifikacyjnej za rok 1934.
103 CAW, AP. Grzędzińskiego Januarego, 5829, Roczne uzupełnienie listy kwali-

fikacyjnej za rok 1932.
104 CAW, AP. Grzędzińskiego J., 5829, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej

za rok 1933.
105 CAW, AP. Grzędzińskiego J., 5829, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1935.
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wódcę 30 Pułku Strzelców Kaniowskich ppłk Pereświeta-Sołtana,
jego zastępcy, ppłk dypl. Ludwikowi Lepiarzowi. Do opinii tej przy-
chylił się gen. Olszyna-Wilczyński106. W dniu 17 września 1932 r.
ujrzała światło dzienne opinia wystawiona zastępcy dowódcy 28 Puł-
ku Strzelców Kaniowskich ppłk dypl. Romanowi Umiastowskiemu.
Dowódca pułku ppłk Bratro dał mu ocenę dobrą. Natomiast płk dypl.
inŜ. Rotarski ocenił go o stopień wyŜej. Dowódca dywizji przychylił
się do noty dowódcy pułku107. Pułkownik konsekwentnie wystawiał
temu podwładnemu ocenę bardzo dobrą w latach 1933 (27 IX)108,
1934 (30 IX)109 oraz 1935 (23 X)110.

Efekty słuŜby płk dypl. inŜ. Rotarskiego znalazły odzwierciedle-
nie w nadanych mu odznaczeniach. Zapewne to za pracę w Związku
Strzeleckim zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 19 maja 1932 r. nadano mu KrzyŜ Niepodległości111. Ponadto był on
odznaczony takŜe Złotym KrzyŜem Zasługi112. Dodam w tym miejscu,
Ŝe na krótko przed opuszczeniem dywizji otrzymał zezwolenie gen.
Olszyny-Wilczyńskiego na posiadanie broni dekoracyjnej. Były to
wówczas karabin japoński Arisaka nr 119060 oraz sztucery: japoński
Arisaka nr 48988, gdański Mausera nr 3691 i gdański Mausera
nr 1465113.

W październiku 1935 r. nastąpiła zmiana dowództwa 10 Dywizji
Piechoty114. W rozkazie dywizyjnym z 28 października podano, Ŝe
pułkownik został mianowany na stanowisko pomocnika dowódcy OK
nr VI Lwów. Następnego dnia dowódca piechoty dywizyjnej wraz

                                                
106 CAW, AP. Lepiarza L., 642, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok

1931.
107 CAW, AP. Umiastowskiego R., 115, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej

za rok 1932.
108 CAW, AP. Umiastowskiego R., 115, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej

za rok 1933.
109 CAW, AP. Umiastowskiego R., 115, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej

za rok 1934.
110 CAW, AP. Umiastowskiego R., 115, Roczna lista kwalifikacyjna za rok 1935.
111 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 8 z 4 VII 1932 r., s. 331; zob. teŜ J. Niklewska,

„Kawalerowie KrzyŜa Niepodległości” – wystawa w Muzeum Niepodległości, „Nie-
podległość i Pamięć” 2004, nr 20, s. 271–276.

112 Rocznik oficerski 1932…, s. 267.
113 CAW, 10 DP, I. 313.10,17, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyj-

ny Nr 19 z 17 X 1935 r.
114 Zmiany rozpoczęły się od szefa sztabu, którego w 22 dniu tego miesiąca za-

stąpił mjr dypl. Ernest Buchta.
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z dowódcą dywizji zamieścili swoje rozkazy poŜegnalne. Pułkownik
napisał:

śołnierze pułków Strzelców Kaniowskich!
Wszystkim Oficerom, Podoficerom i Strzelcom przesyła Ŝołnierskie

„Szczęść BoŜe”, z okazji mojego odejścia ze stanowiska dowódcy pie-
choty 10 Dywizji Piechoty. – Zachowam na zawsze w pamięci wspólne
prace z pułkami piechoty S.K., których odznaki pułkowe mam szczę-
ście nosić oraz 10 p.K.a.l., z którym równieŜ nieraz dane mi było pra-
cować.

śyczę wszystkim Ŝołnierzom 10 Dywizji Piechoty aby – godni
wspaniałej tradycji Strzelców Kaniowskich – zawsze szli naprzód
z zapałem w myśl wzniosłych wskazań Nieśmiertelnego Wodza Naro-
du Marszałka Józefa Piłsudskiego!115

Płk dypl. inŜ. przesłuŜył na tym stanowisku prawie 6 lat. Był pią-
tym i zarazem przedostatnim do wybuchu wojny, dowódcą piechoty
dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty116. Jego następcą został dowódca
13 Pułku Piechoty płk Jan Zientarski117. Odchodząc z Łodzi, za-
mknął za sobą kolejny, waŜny etap swojej słuŜby. SłuŜba na stanowi-
sku dowódcy piechoty dywizyjnej była waŜnym i ostatnim ogniwem
w jego liniowej karierze. Przez ten czas dowiódł, Ŝe był znacznie lep-
szym sztabowcem, wychowawcą, szkoleniowcem i administratorem
niŜ dowódcą dywizji piechoty, który w ówczesnej doktrynie wojennej
stanowił najwaŜniejszy czynnik decydujący o zwycięstwie.

Wkrótce po przybyciu do Lwowa pułkownik udał się na urlop
zdrowotny. Pierwotny termin powrotu (14 listopada 1935 r.) uległ
przesunięciu na 29 lutego 1936 r. W międzyczasie, 14 stycznia
1936 r., na jego prośbę wdroŜono postępowanie rewizyjno-lekarskie.
Nie wykluczone, Ŝe kłopoty zdrowotne skłoniły go do wystąpienia
z prośbą o przeniesienie w stan spoczynku, co nastąpiło z dniem
30 kwietnia 1936 r.118 Opuścił szeregi armii jako kawaler. Zamiesz-

                                                
115 CAW, 10 DP, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyjny Nr 21

z 29 X 1935 r.
116 Jego poprzednikami byli: płk Szt. Gen. Adam Nieniewski (X 1921 – IX 1923),

płk Jarosław Aleksandrowicz de Witold (IX–XII 1923), płk Włodzimierz Rachmi-
struk (XII 1923 – IV 1927), płk Oswald Frank (od IV 1927 r.)

117 CAW, 10 DP, I. 313.10.17, Dowództwo 10 Dywizji Piechoty Rozkaz Dywizyj-
ny Nr 20 z 28 X 1935 r. Tu powołano się na rozkaz Ministra SWojsk. L. 1975/T/II-1
z 16 X 1935 r.

118 CAW, AP. Rotarskiego S., 1769/89/4344, Zeszyt ewidencyjny.
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kał w Warszawie przy ul. Ludnej 9. Tam teŜ sprawował funkcję pre-
zesa Towarzystwa Wojskowo-Technicznego.

Po wybuchu wojny został powołany do zorganizowania łączności
w Ministerstwie Komunikacji. Wraz z nim ewakuował się do Rumu-
nii119. Od jesieni 1939 r. sprawował funkcję komendanta obozu
w Călimăneşti, po płk dypl. dr Janie Kornausie, który 16 listopada
zbiegł z tego obozu120. Płk dypl. Bohdan Hulewicz stwierdził, Ŝe mia-
nowanie pułkownika, zwolennika gen. Władysława Sikorskiego, było
(…) posunięciem szczęśliwym, poniewaŜ przyczyniło się do zapobieŜe-
nia rozłamowi w polskim korpusie oficerskim na emigracji. Płk Ro-
tarski był oficerem zrównowaŜonym i zdawał sobie sprawę z waŜnej
roli, jaka mu przypadła w udziale w tak krytycznej sytuacji (…)121.
Zdaniem wspominkarza komendant obozu miał teŜ swoje słabe stro-
ny. Po otrzymaniu od Rumunów propozycji wygodnego urządzenia
się w Rumunii, pułkownik poddał tę sprawę pod głosowanie przez
ogół oficerów.

Po przeniesieniu 8 grudnia 1939 r. obozu do Târgovişti płk dypl.
inŜ. Rotarski nadal sprawował jego komendę122. Wówczas potwierdził
swoje walory organizatorskie. Potrafił teŜ bardzo dobrze ułoŜyć sto-
sunki z tamtejszym komendantem rumuńskim. W lutym 1940 r.
przekazał komendę obozu płk dr Ludwikowi Ząbkowskiemu, po czym
udał się do Francji123.

Na obczyźnie pełnił funkcje członka Wojskowego Trybunału
Orzekającego oraz szefa Wydziału Studiów Ministerstwa Obrony
Narodowej w Londynie124. W latach 1942–1943 prowadził wykłady
dla słuchaczy II wojennego kursu WyŜszej Szkoły Wojennej w Szko-
cji. Jeden z nich dotyczył przygotowań Rzeszy do wojny z Polską125.
                                                

119 K. Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu, Kraków 1995, s. 375.
120 T. Dubicki, śołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939–1941,

Łódź 1990, s. 139, 141, 295.
121 B. Hulewicz, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1973, s. 216; zob.

teŜ Rumuński azyl. Losy Polaków 1939–1945, oprac. A. Wancerz-Gluza, Warszawa
2009, s. 61. Tu mylnie podany jako Stanisław Rotarski.

122 D. Kisielewicz, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny
światowej, Opole 1998, s. 13.

123 T. Dubicki, op. cit., s. 157.
124 K. Grodziska, op. cit., s. 375.
125 W 50-lecie WyŜszej Szkoły Wojennej w Warszawie, oprac. W. Chocianowicz,

Londyn 1969, s. 430–432; Ósmy ułan Beliny. Generał brygady Józef Marian Smoleń-
ski „Kolec” (1894–1978), red. nauk. G. Nowik, Warszawa 2008, s. 567, 754. Wśród
wykładowców niewykazany.



Waldemar Jaskulski
_______________________________________________________________

124

Wraz z gen. bryg. Tadeuszem Malinowskim i ppłk dypl. Maliszew-
skim 12 lipca 1945 r. wziął udział w posiedzeniu Polish Union for
Mutual Assistance for Poles in Great Britain and Abroad. Obrado-
wano wówczas nad sprawami związanymi z zabezpieczeniem bytu
Ŝołnierzy126.

W dniu 16 listopada 1945 r. był obecny na odprawie, którą pro-
wadził szef Sztabu Głównego gen. Stanisław Kopański. W obecności
szefów oddziałów Sztabu Głównego pułkownik wygłosił referat doty-
czący podnoszenia kwalifikacji wojska127. Kolejny odczyt pułkownika
miał miejsce 23 kwietnia 1948 r. na zebraniu Grupy Londyńskiej
Koła Generałów i Pułkowników byłych Dowódców Wielkich Jedno-
stek. Wygłoszony referat nosił tytuł Ewolucja poglądów na wojnę
nowoczesną, jej przygotowanie i prowadzenie128. Na tym zebraniu
swój referat wygłosił takŜe przewodniczący koła gen. bryg. Kazimierz
Glabisz129. Referaty o podobnej tematyce wygłosił jeszcze w czerwcu
i lipcu 1949 r. 11 czerwca 1950 r. uczestniczył w IV Walnym Zebra-
niu Koła Generalskiego, które wówczas przyjęło nazwę Koła Gene-
rałów i Pułkowników byłych WyŜszych Dowódców. Koło liczyło wten-
czas 78 generałów i 55 pułkowników. Płk dypl. inŜ. Rotarski wraz
z gen. Bronisławem Regulskim, Kazimierzem Sawickim, Józefem
Wiatrem, Ludwikiem Ząbkowskim, Stanisławem Karpińskim, kadm.
Karolem Korytowskim oraz pułkownikami Karolem Ziemskim i Jó-
zefem Smoleńskim wybrani zostali do Zarządu Koła. Przewodniczą-
cym wybrano gen. Janusza Głuchowskiego. Pułkownik uczestniczył
takŜe w VII Walnym Zebraniu Koła, które miało miejsce 21 lutego
1951 r. Zebrało się wówczas 50 oficerów. Jego kandydaturę zapropo-
nowano do składu Sądu II instancji. Prócz niego było jeszcze 11 kan-
dydatów, generałowie Bronisław Duch, Antoni Chruściel, Zygmunt
Łakiński, Stanisław Skwarczyński, Józef Giza, Zygmunt Podhorski,

                                                
126 T. Kondracki, Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach

1945–1948, Warszawa 2007, s. 111.
127 R. Ziobroń, Historia Ŝołnierza tułacza. Działalność emigracyjna generała

Władysława Bortnowskiego, Rzeszów 2009, s. 184–185.
128 Ibidem, s. 333.
129 W. Nowak, Generał brygady Kazimierz Glabisz (1893–1981). Zarys biografii,

„Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 3, s. 134–135.
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Stefan Dembiński oraz pułkownicy Roman Witorzeniec, Leon Strze-
lecki, Tadeusz Alf-Tarczyński i Kazimierz Plisowski130.

Płk dypl. inŜ. Stefan Rotarski zmarł 31 lipca 1959 r. w Wielkiej
Brytanii.

Załącznik 1. Relacja płk. dypl. inŜ. Stefana Rotarskiego z 1935 r.

1/ Do Sztabu Generalnego zostałem przydzielony 1. Grudnia
1918 r. jako zastępca szefa Oddziału Łączności /ówczesny Oddział II.
Szt. Gen./, którego szefem był mjr. /później płk./ Drewnowski Kazi-
mierz. – Pracowałem w sztabie do 1.IV.1921 r. t.j. do rozwiązania
Nacz. Dow. W.P., a następnie od 1.IV.21 r. do 1.XI.22 r. – Wojsk. Ko-
misarz Łączności przy Oddziale IV. Szt. Gen.

2/ Dn. 1.IV.1921 do 1.IX.1921 formalnie przeniesiony byłem
do Departamentu Technicznego M.S.Wojsk. jako szef sekcji.

3/ Sztab Generalny mieścił się wówczas przy placu Saskim. Od-
dział Łączności mieścił się na II. piętrze w skrzydle od strony ogrodu
saskiego, po lewej stronie patrząc od pomnika ks. Poniatowskiego ku
ogrodowi.

4/ Organizacja ówczesnego oddziału II. obejmowała 2 sekcje:
ogólną czyli telegrafji, oraz radjotelegrafji.

5/ Dokładnych danych co do wszystkich podać nie mogę.
Początkowo pracował tam oprócz mjra Drewnowskiego (ob. prof.

Politechniki Warszawskiej/ i mnie, – mjr. inŜ. Rymszewicz131

/ob. kmdr. Marynarki w Warszawie/, ppor. inŜ. Jackowski132

/ob. dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie/, ppor. Borzykowski
Tadeusz /ob. inŜ. w fabryce azotowej w Mościcach/, ppor. Synek
Edward /ob. inŜ. w Warszawie adres w ksiąŜce telef./. –

6/ Danych co do biurowości ówczesnej podać nie mogę, gdyŜ kan-
celaria nie podlegała wówczas mojej kompetencji, lecz adjutanta, któ-

                                                
130 R. Ziobroń, op. cit., s. 352–358. Piszący te słowa pragnie wyrazić wdzięczność

mgr Agnieszce Jędrzejewskiej z Łodzi za informacje dotyczące Ŝycia i słuŜby
płk dypl. inŜ. Stefana Rotarskiego.

131 Stanisław Rymszewicz; zob. Lista starszeństwa oficerów Marynarki Wojennej,
oficerów rezerwy Marynarki Wojennej powołanych do słuŜby czynnej, oraz oficerów
zawodowych innych korpusów zawodowych armii, przydzielonych do Marynarki
Wojennej, Warszawa 1930, s. 6.

132 Kazimierz Jackowski.
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rym wówczas był /o ile sobie przypominam/ ppor. Kwiatkowski133

/obecnie w rezerwie, adres zna zapewne prof. Drewnowski/. –
7/ Po reorganizacji akty zostały przejęte w znacznej części przez

Oddział IIIA /Łączności/. Który ja objąłem, a częściowo przez nowo-
powstały Inspektorat Wojsk Łączności przy Min. Spraw Wojsk., który
objął mjr. Drewnowski Kazimierz134.

                                                
133 Niewykluczone, Ŝe chodzi tu o ppor. Włodzimierza Kwiatkowskiego.
134 Cyt. za R. Czarnecka, op. cit., s. 47-48.
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(Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin)

Jeden z „wyklętych” –
Ludwik Danielak „Bojar” (1923-1955)

Ludwik Danielak „Bojar”1 był Ŝołnierzem Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego działającym w latach 1946–1954 na terenie wojewódz-
twa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu piotrkow-
skiego i bełchatowskiego. Pomimo iŜ od momentu upadku systemu
komunistycznego w Polsce minęły dwadzieścia dwa lata, jego losy
pozostają nadal mało znane. Poza nielicznymi Ŝyjącymi jeszcze
świadkami tamtych wydarzeń, niewiele osób zna nazwisko lokalnego
partyzanta. JeŜeli mieszkańcom Bełchatowa, Piotrkowa Trybunal-
skiego czy Zelowa jest ogólnie znana sylwetka „Lotnego”, stanowi
ona zniekształcony obraz miejscowego wataŜki. Wizerunek ten nijak
się ma do rzeczywistości przedstawianej przez Ŝyjących jeszcze
świadków tamtych wydarzeń. Z ich wspomnień wyłania się obraz
bohatera z wszelkimi jego przymiotami. Te całkowicie skrajne oceny
jego działalności stanowiły motyw podjęcia pracy badawczej nad lo-
sami piotrkowskiego partyzanta2.

Walka Ŝołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego po
1945 r., była przedmiotem badań historycznych juŜ w okresie PRL,
jednak powstałe wówczas opracowania słuŜyły głównie propagandzie
reŜimowej, indoktrynacji funkcjonariuszy władzy ludowej i z przy-
czyn oczywistych zawierają przekłamania, manipulacje oraz wiele

                                                
1 Inne pseudonimy: „Lotny”, „Szatan”, „Błysk”, „Rozpylacz”.
2 Szerzej zob.: M. Bykowska, Ludwik Danielak „Bojar”, „Lotny”, „Szatan” 1923–

1955 (masz. pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr. Dariusza Roguta
w Zakładzie Historii Wojskowości Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
2011 r.)
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błędów merytorycznych. Prezentowana częstokroć przez esbeckich
„badaczy” historia band z lasu, podziemia reakcyjnego, pachołków
burŜuazyjnych pozbawiona była obiektywizmu naukowego, ale
przede wszystkim odbiegała zasadniczo od prawdy historycznej3.
W obszarze ich zainteresowań swoje miejsce, jako jedna z najwięk-
szych organizacji zbrojnego podziemia, znalazło równieŜ KWP, w tym
postać Danielaka. Jednak informacje zawarte we wspomnianych
pracach, zwłaszcza w odniesieniu do działalności „Bojara”, są ogólni-
kowe, zawierają błędy oraz posiadają czysto propagandowy charak-
ter4.

Otwarcie po 1989 r. archiwów zawierających dokumenty Urzędu
Bezpieczeństwa umoŜliwiło rozpoczęcie rzetelnych badań nad losami
i działalnością Ŝołnierzy tzw. II konspiracji niepodległościowej,
w tym równieŜ Danielaka. Pierwsze opracowanie naukowe, w któ-
rym przedstawiono struktury wszystkich organizacji o antykomuni-
stycznym charakterze, stanowi publikacja śołnierze wyklęci. Anty-
komunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku5, a następne Atlas
polskiego podziemia niepodległościowego 1944–19566. Jednymi z nie-
licznych, którzy podjęli się rekonstrukcji faktografii Konspiracyjnego
Wojska Polskiego, byli Tomasz Toborek7 i Ksawery Jasiak8. Niemniej

                                                
3 Zob.: Informator o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach

zbrojnych działających w Polsce ludowej w latach 1944–1956, Warszawa 1964 (Lu-
blin 1993); W walce ze zbrojnym podziemiem 1945–1947, red. M. Turlejska, War-
szawa 1972; Walka o utrwalenie władzy ludowej w Polsce w latach 1944–1948, red.
R. Halaba, Warszawa 1984; T. Walichnowski, U źródeł walk z podziemiem reakcyj-
nym w Polsce, Warszawa 1987.

4 Informator…, s. 88; E. Smoliński, Działalność samodzielnej grupy KWP „Lasy”
pod dowództwem „Warszyca” i jej likwidacja (styczeń 1945 – czerwiec 1946),
[w:] W walce…, s. 344.

5 śołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku,
red. M. Łątkowska, Warszawa 2002.

6 Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk,
S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007.

7 T. Toborek, Dowództwo I Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego przed
Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red.
J. Wróbel, J. śelazko, Warszawa 2004, s. 52–63; idem, Likwidacja Konspiracyjnego
Wojska Polskiego w Łódzkiem w latach 1945–1951, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004,
nr 1, s. 81–106; idem, Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach. Dzia-
łalność Kazimierza Grzybowskiego i Ludwika Danielaka, [w:] Bełchatów. Szkice
z dziejów miasta, red. D. Rogut, Piotrków Trybunalski 2005, s. 177–197; idem, Sta-
nisław Sojczyński i Konspiracyjne Wojsko Polskie, Łódź 2007; idem, „śołnierze „War-
szyca”. Wystawa, Łódź 2007.
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jednak opracowania wspomnianych autorów przedstawiają historię
całej organizacji, zaś działalność Danielaka ogranicza się w nich do
przedstawienia i opisu najwaŜniejszych akcji. Jedyną pozycją po-
święconą wyłącznie osobie „Lotnego” jest opracowanie Józefa Wo-
dzińskiego9, które ma jednak charakter publicystyczny i nie jest po-
zbawione błędów merytorycznych. Pomocne przy pracy badawczej
okazały się równieŜ publikacje Romana Peski10.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konspiracyjnej
działalności Ludwika Danielaka, który jako jeden z nielicznych
w powiecie piotrkowskim podjął otwartą walkę z komunistycznym
reŜimem. W artykule ukazano równieŜ motywy jego działania, które
zostały mocno sfałszowane przez komunistyczne środki przekazu
i funkcjonują w świadomości społecznej do dziś. „Bojar” był jednym
z najdłuŜej utrzymujących się na wolności Ŝołnierzy KWP. Przez
osiem lat, dzięki współpracy i zaangaŜowaniu miejscowej ludności,
udało mu się skutecznie uniknąć aresztowania. Stąd waŜna, a przede
wszystkim symboliczna rola tej postaci w powojennej historii regio-
nu.

Danielak był dowódcą oddziału dywersyjnego o krypt. „Trybu-
na”11, działającego w ramach III Komendy KWP na terenie powiatu

                                                                                                                      
8 K. Jasiak, III Komenda Konspiracyjnego Wojska Polskiego Jana Małolepszego

„Murata” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, [w:] Wojskowy Sąd…,
s. 64–80; idem, Działalność partyzancka Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Z dzie-
jów II konspiracji w środkowej Polsce w latach 1945–1955, Wieluń–Opole 2008;
idem, Z dziejów Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Radomsko 2010.

9 J. Wodziński, Ludwik Danielak legenda tej ziemi, Bełchatów 2007.
10 R. Peska, Nie damy by nas gnębił wróg. Przyczynki do dziejów Armii Krajowej

Rejonu Bełchatów 1939–1945, Bełchatów–Pabianice 1997; idem, Warszyc. Jeśli pa-
dam na kolana, to tylko przed Bogiem!, Pabianice 1997; idem, Stanisław Michał
Sojczyński – Komendant Główny Konspiracyjnego Wojska Polskiego 1910–1947.
Warszyc. Biogram Ŝycia – walki – śmierci 1910–1947, Pabianice 2002.

11 Pewnych trudności badawczych nastręcza kwestia nazewnictwa oddziału Da-
nielaka w momencie włączenia go w struktury III Komendy. W opracowaniach na-
ukowych badaczy zajmujących się tematyką KWP jednostka Danielaka została opi-
sana pod kryptonimem „Trybuna”. W dokumentach UB występują jednak dwie na-
zwy: „Turbina” oraz „Trybuna”. Pojawiający się w dokumentach UB kryptonim
„Turbina” wynika z pomyłki funkcjonariuszy, którzy utoŜsamiali oddział Danielaka
z batalionem działającym na terenie powiatu wieluńskiego w ramach I i II Komendy
KWP o identycznej nazwie. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi (dalej:
AIPN Łd), Poufne (dalej: Pf.) 10/69, k. 52; AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 57; AIPN Łd, Pf
10/375, t. 1, k 48; K. Jasiak, III Komenda…, s. 79; T. Toborek, Konspiracyjne…,
s. 187–188; idem, Stanisław…, s. 190; K. Jasiak, Działalność…, s. 415.
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piotrkowskiego i łaskiego. Jednostka „Szatana” podporządkowana
została bezpośrednio sierŜ. Janowi Małolepszemu „Muratowi”12

w sierpniu 1948 r. Niemniej jednak zwierzchnik „Trybuny” wykazy-
wał się konspiracyjną aktywnością juŜ we wcześniejszym okresie. Od
maja 1946 r. był zastępcą dowódcy oddziału SłuŜby Ochrony Społe-
czeństwa Kazimierza Grzybowskiego „Zapalnika”13 w pionie Kierow-

                                                
12 Jan Małolepszy (ur. 27.12.1906 r.) został powołany do słuŜby wojskowej

w 1928 r. Wówczas skończył szkołę podoficerską, po czym, w 1930 r., przeszedł do
rezerwy. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, skutkiem czego z całym oddziałem
ewakuował się na Kresy Wschodnie. Wówczas dostał się do niewoli sowieckiej, skąd
zbiegł w listopadzie 1939 r. Po powrocie w rodzinne strony, podjął decyzję o konty-
nuowaniu oporu. Najpierw został zaprzysięŜony jako członek Tajnej Organizacji
Wojskowej, która wcielona została do obwodu wieluńskiego Związku Walki Zbrojnej-
Armii Krajowej pod dowództwem por. Mieczysława Woronowicza „Marka”.
W 1942 r. awansował na zastępcę kwatermistrza obwodu ppor. Jana Derdy „Juliu-
sza”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny pow. wieluńskiego jako członek AK
zajmował się organizowaniem posterunku Milicji Obywatelskiej w Okalewie, gdzie
do lutego 1945 r. był komendantem. Do KWP wstąpił w grudniu 1945 r. jako dezer-
ter z MO. Wówczas został zaprzysięŜony na kwatermistrza obwodu w oddziale An-
toniego Pabianiaka „Błyskawicy”. Stworzył oddział dywersyjny SłuŜby Ochrony
Społeczeństwa działający w gminie Ostrówek. Od czerwca 1946 r. dowodził częścią
grupy Pabianiaka, niemniej jednak pod koniec sierpnia br. opuścił oddział „Błyska-
wicy” i stworzył samodzielną grupę. We wrześniu otrzymał stopień podporucznika.
Wkrótce swoje oddziały podporządkowali mu działający w pow. łaskim: Kazimierz
Grzelczyk „Zemsta”, Kazimierz Skalski „Zapora”, Antoni Chowański „Kuba”, zaj-
mujący przygraniczne tereny powiatu wieluńskiego i sieradzkiego, Jan Kwapisz
„Lis-Kula”. W przeciwieństwie do Pabianiaka i Grzelczyka, por. „Murat” nie ujawnił
się w wyniku ogłoszonej amnestii, a podjęte przez nich decyzje uznał za zdradę.
Kontynuowania konspiracyjnej działalności po rozbiciu II Komendy podjął się, two-
rząc jednostkę o nazwie Dowództwo Oddziałów Leśnych KWP Teren 731. K. Jasiak,
Z dziejów…, s. 357–363.

13 Kazimierz Grzybowski (ur. 01.08.1915 r. w Parzniewicach, pow. piotrkow-
ski) był leśniczym w Woli Grzymalnej (gm. Kleszczów, pow. piotrkowski). W 1941 r.
rozpoczął działalność w strukturach AK na terenie Kamieńska. Po zakończeniu
hitlerowskiej okupacji wyjechał do Gdańska-Oliwy w obawie przed represjami ze
strony funkcjonariuszy UB, co nie uchroniło go przed aresztowaniem. Decyzje
o powrocie do konspiracyjnej aktywności podjął po zwolnieniu z gdańskiego aresztu,
po czym powrócił w rodzinne strony. Do KWP wstąpił w marcu 1946 r. po nawiąza-
niu łączności z dowódcą Komendy Powiatowej „śniwiarka” por. Janem Rogólką
„Grotem”. Otrzymał wówczas zadanie zorganizowania oddziału SOS na terenie gmin
Łękawa i Bełchatówek, ale w praktyce oddział działał równieŜ w gminach: Chabieli-
ce, Kluki, KrzyŜanów, Kleszczów, Łękawa, Bełchatów i Parzniewice. Organizacyjnie
oddział „Zapalnika” podlegał komendantowi powiatowemu Władysławowi Kuśmier-
czykowi „Longinusowi”, a następnie Wiesławowi Janusiakowi „Prawdzicowi”.
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nictwa i Walki z Bezprawiem działającego w strukturach KWP. Po
rozbiciu oddziału „Zapalnika” na dwie grupy, Danielak był odpowie-
dzialny za akcje sabotaŜowo-likwidacyjne na obszarze pow. piotr-
kowskiego.

„Bojar” urodził się 4 kwietnia 1923 r. w miejscowości Stradzew
połoŜonej w przedwojennych granicach administracyjnych gminy
Woźniki na obszarze powiatu piotrkowskiego14. Pochodził z rodziny
chłopskiej. Wybuch wojny przerwał jego edukację na poziomie czwar-
tej klasy szkoły podstawowej. W czasie okupacji pracował w gospo-
darstwach rolnych Stanisława Bartłomiejczyka i Jana Filipka15.
Jednocześnie, wraz z bratem Janem, zajmował się szmuglowaniem
produktów spoŜywczych przez granicę pomiędzy Generalnym Gu-
bernatorstwem a III Rzeszą. 10 października 1942 r. J. Danielak
został zastrzelony przez Ŝandarmerię niemiecką na linii granicznej.
Ludwik zdołał wówczas uciec. Ukrywał się przez jakiś czas, po czym
ponownie zatrudnił się w gospodarstwie, gdzie zastał go koniec woj-
ny. Po powrocie do rodzinnej miejscowości w kwietniu 1945 r. oŜenił
się z Janiną Wlaźniak. NowoŜeńcy zamieszkali w miejscowości Wola
Krzysztoporska (pow. piotrkowski). Kilka dni po zawarciu związku
małŜeńskiego został powołany do 4 pułku artylerii w Tomaszowie
Mazowieckim, skąd zbiegł po czterech dniach16. Dezercja z Wojska
Polskiego była momentem przełomowym w Ŝyciu Ŝołnierza KWP.
Ustalenie jednoznacznych motywów jego działania nastręcza wiele
trudności badawczych. Niemniej jednak drastyczna przemiana nie-
świadomego politycznie chłopa w zaangaŜowanego konspiracyjnie
Ŝołnierza świadczy o urazie psychicznym doznanym w WP i wyraźnie
wskazuje motyw jego wstąpienia do KWP17.
                                                                                                                      

Wszelkie rozkazy „Grota” przekazywane były Grzybowskiemu ustnie. Po zlikwido-
waniu I Komendy KWP oraz batalionu „śniwiarki” w maju 1946 r., cięŜar walk
przejął oddział Grzybowskiego, a następnie grupa Danielaka. Inne pseudonimy:
„Łagodny”, „Szary”. AIPN Łd, 084/5, t. 9, k. 8–9; AIPN Łd, 084/5, t. 8, k. 271–272;
K. Jasiak, Działalność…, s. 409–410.

14 Współcześnie miejscowość Stradzew znajduje się w granicach administracyj-
nych gm. Wola Krzysztoporska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Wola_
Krzysztoporska.

15 Gospodarstwo J. Filipka znajdowało się w gromadzie Woźnicka Parcelówka
(gm. Woźniki), która mieściła się na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

16 AIPN Łd, 6/2338, t. 3, k. 21–22; AIPN Łd, Pf 10/42, t. 1, k. 34; K. Jasiak, op.
cit., s. 411.

17 Relacja Eugenii Zochniak (z domu Uchrońskiej), łączniki Danielaka,
z 17.07.2011 r. (w zbiorach autorki).
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Działalność konspiracyjna Danielaka rozpoczyna się w momencie
nawiązania kontaktu z „Zapalnikiem”. Kiedy w marcu 1946 r. Grzy-
bowski rozpoczął organizowanie oddziału SOS, wśród zgłaszających
się ochotników jako pierwszy znalazł się „Bojar”. Kontakt z „Zapal-
nikiem” nawiązał poprzez mieszkańca gromady Kacprów, Stefana
Stefańskiego18, na zabawie tanecznej w Hucie (gm. Bełchatówek,
pow. piotrkowski). Jednak zaufanie „Zapalnika” zyskał sobie w maju
1946 r. po akcji ekspropriacyjnej na spółdzielnię w Bogdanowie (pow.
piotrkowski). Grzybowski nadał mu wówczas pseudonim „Lotny”19.

Ekspropriacja w Bogdanowie (pow. piotrkowski) rozpoczyna
pierwszy etap działalności konspiracyjnej Danielaka, trwający do
listopada 1947 r., charakteryzujący się formowaniem struktur od-
działu, zbieraniem funduszy oraz organizowaniem zaplecza w posta-
ci sprzyjających partyzantom gospodarzy. Stanowiły one konieczne
elementy dla utrzymania Ŝołnierzy KWP. „Lotny” szybko okazał się
być jednym z najaktywniejszych Ŝołnierzy Grzybowskiego, czego do-
wód stanowi jego szybki awans na zastępcę dowódcy oddziału.

Pierwszy okres działalności „Lotnego” charakteryzuje duŜa ak-
tywność oddziału, który współtworzył. Głównym sposobem pozyska-
nia funduszy umoŜliwiających utrzymanie kilkunastoosobowego od-
działu były rekwizycje środków finansowych stanowiących mienie
państwowe, co dodatkowo osłabiało wrogi partyzantom ustrój.
W okresie maj 1946 – październik 1947 r. przeprowadzano akcje
ekspropriacyjne na skarbników i spółdzielnie w Bogdanowie, Rząśni
(pow. radomszczański), DruŜbicach (gm. Wadlew, pow. piotrkowski),
Bełchatowie, Woli Krzysztoporskiej (pow. piotrkowski) i Dobrzelowie
(gm. Bełchatówek). Przeprowadzono akcję zbroją na Urząd Gminy
w Chabielicach i pracownika UG w Bogdanowie. W Niedyszynie
(gm. Bełchatówek, pow. piotrkowski) miała miejsce akcja ekspro-
priacyjna na kasjerów przewoŜących wypłaty dla robotników pracu-
jących przy budowie linii wysokiego napięcia Śląsk – Łódź – War-
szawa.

                                                
18 Stefan Stefański (ur. 04.01.1917 r. w Kacprowie, gm. KrzyŜanów) mieszkał

w KrzyŜanowie. Posiadał szerokie kontakty z KWP i innymi organizacjami antyko-
munistycznego podziemia. Od 1947 r. ukrywał się przed UB. Został zatrzymany
04.03.1954 r. przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Wyro-
kiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z 09.07.1954 r. skazany na karę ośmiu
lat pozbawienia wolności za współpracę z Danielakiem. AIPN Łd, Pf 10/379, k. 17.

19 AIPN Łd, 6/2338, t. 3, k. 16–23.
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Głównym sposobem walki Ŝołnierzy KWP z ustrojem komuni-
stycznym było zastraszanie ich zwolenników, m.in. miejscowych soł-
tysów, których komunistyczne władze wykorzystywały do walki
z Ŝołnierzami II konspiracji, poprzez agitację polityczną, obowiązek
składania meldunków o rabunkach do Zarządu Gminy oraz sporzą-
dzania szczegółowych sprawozdań z napadów. Wizyty Danielaka
w gospodarstwach sołtysów, m.in. Niedyszyny, Nowego Janowa (po-
w. piotrkowski), Oleśnicy (pow. piotrkowski), miały charakter
ostrzegawczy. Niemniej jednak stanowiły jeden ze sposobów pozy-
skiwania funduszy oraz broni, w którą komunistyczne władze wypo-
saŜały gospodarzy gromad w celach samoobrony20.

Okres, w którym Ŝołnierzom KWP, w tym Danielakowi, przyszło
walczyć, jest czasem specyficznym. Kształtowanie nowego ustroju
i brak zorganizowanych struktur komunistycznej władzy nie tylko
umoŜliwił awans społeczny osobom o niskich walorach moralnych,
ale dał zwykłym przestępcom moŜliwość wzbogacenia się kosztem
zrujnowanych wojną obywateli. W omawianym okresie powiat piotr-
kowski charakteryzowała ogromna liczba napadów o charakterze
wyłącznie rabunkowym na spółdzielnie i osoby prywatne21. Stąd
w mentalności współczesnego społeczeństwa zachował się pogląd
o bandyckiej działalności KWP, co znacznie mija się z prawdą.
W celu odróŜnienia działalności Ŝołnierzy KWP od zwykłych prze-
stępców, partyzanci przeprowadzali ekspropriacje głównie na mienie
państwowe i zostawiali pokwitowania za zarekwirowane pieniądze
oraz towary. Takie pokwitowania z pieczątką organizacji i zrabowa-
ną sumą pozostawiał równieŜ „Lotny”.

Pierwszy okres działalności Danielaka charakteryzuje się duŜą
liczbą wykonanych wyroków śmierci. „Lotny”, jako dowódca Ŝandar-
merii KWP, zobowiązany był do zrealizowania wydawanych przez
por. „Grota” oraz „Zapalnika” rozkazów likwidacji wyjątkowo aktyw-
nych funkcjonariuszy UB i ich konfidentów. Podstawę do wydania
wyroku śmierci stanowiły wielokrotne skargi ludności na funkcjona-
riuszy UB oraz ich bezprawne mordy na miejscowej ludności. Pierw-

                                                
20 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Gminna

Rada Narodowa (dalej: GRN) w Bełchatówku 1945–1954, zesp. 16, sygn. 69, Rozpo-
rządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 13 stycznia 1947 r. o wprowadzeniu domo-
wych list osób w domu zamieszkałych, b.p.; ibidem, Okólnik Nr 3 Do wszystkich
Zarządów Gminnych na terenie Powiatu Piotrkowskiego, b.p.

21 AIPN Łd, Pf 10/69, k. 77–82.
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sza dokonana przez „Lotnego” likwidacja miała miejsce 6 czerwca
1946 r. przy ul. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy to
zastrzelony został funkcjonariusz UB Antoni Grzesik. Wyrok wyko-
nano na skutek skarg mieszkańców Woźnik, którzy świadczyli, iŜ
Grzesik zabił miejscowego sołtysa22. Niespełna miesiąc później,
14 lipca, w miejscowości Suchcice został wykonany kolejny wyrok
śmierci na funkcjonariuszu PUBP z Piotrkowa, Apoloniuszu Lisie,
który wcześniej zabił młodego partyzanta23. W połowie września
1946 r. Danielak i Grzybowski zrealizowali wyroki wydane przez
„Grota” na prezesa Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Ludowego
Jana Wonerę oraz jego informatora Wacława Fraja24.

Po aresztowaniu sztabu I Komendy KWP i próbie odtworzenia jej
struktur przez Jasińskiego, oddział Grzybowskiego działał w ramach
kompanii „Myszołowy”, „Szyszki”, „Jałowce” pod dowództwem ppor.
Stefana Marczaka „Rafała”. Bezpośrednim przełoŜonym „Zapalnika”
był wówczas szef dywersji „Prawdzic”25.

Cały pluton „Zapalnika” (dwadzieścia pięć osób) skorzystał
z ogłoszonej 22 lutego 1947 r. amnestii. „Zapalnik” oraz „Lotny” sta-
wili się 1 kwietnia przed komisją amnestyjną w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Ujawnieni, w obawie przed aresztowaniem, szybko powró-
cili jednak do konspiracyjnej działalności. Grupa została ostatecznie
reaktywowana w lipcu 1947 r. w domu rodziny Terkiewiczów za-
mieszkałych w miejscowości Nowy Świat (pow. piotrkowski). Pod-
stawą nowoutworzonej jednostki byli ujawnieni Ŝołnierze KWP: Jó-
zef Paradecki „Sieja”26, Ignacy Michalak „Lotnik”27, Stanisław Kania

                                                
22 Antoni Grzesik (ur. 18.05.1914 r. w Kobyłkach, gm. Grabica) był członkiem

PPR. Jednocześnie pracował jako funkcjonariusz PUBP w Piotrkowie. AIPN Łd,
084/5, t. 1, k. 13.

23 Relacja Józefa Cieślaka z 22.08.2011 r. (w zbiorach autorki); AIPN Łd,
Pf 10/530, t. 6, k. 138.

24 AIPN Łd, Pf 10/530, t. 6, k. 66.
25 K. Jasiak, op. cit., s. 326–327, 410.
26 Józef Paradecki (ur. 05.03.1914 r. w Dobrzelowie, gm. Bełchatówek) miesz-

kał w Dobrzelowie. Był członkiem oddziału Danielaka od momentu jego powstania.
Nie ujawnił się w wyniku amnestii ogłoszonej 22 lutego 1947 r. Grupę opuścił
w marcu 1948 r. i ukrywał się na własną rękę. Aresztowany 22.12.1953 r. Wyrokiem
WSR w Łodzi z 29.05.1954 r. został skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności.
AIPN Łd, Pf 19/379, k. 17; AIPN Łd, Pf 10/379, k. 45.

27 Ignacy Michalak (ur. 20.01.1922 r. w Korablewie, gm. Szczerców, pow. ła-
ski) był współwłaścicielem młyna wodnego w Wywrze (gm. Łękawa), gdzie mieszkał.
W czasie okupacji przebywał w Niemczech. W marcu 1947 r. nawiązał kontakt
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„Murzyn”28, Bronisław Woźniak „Zemsta”29, Feliks Porydzała „Dok-
tor” lub „Doktór”30, Jan TeląŜka „Chętny”31. Wkrótce do grupy Da-
nielaka dołączyli dezerterzy z 4 Pułku Saperów z Gorzowa Wielko-
polskiego, z których w jednostce na stałe pozostał Franciszek Frąk
„Słowik”32. Członkiem oddziału był równieŜ Bronisław Chabryn
„Iskra33, jednak okoliczności jego wstąpienia do oddziału pozostają
nieznane. W okresie, o którym mowa, Danielak zaczął uŜywać nowe-
go pseudonimu „Szatan”34.

Pierwsza akcja reaktywowanego po amnestii oddziału związana
była z uwolnieniem w nocy z 6 na 7 lipca 1947 r. z aresztu MO
w Bełchatowie Mariana Terkiewicza „Brzózki”35, byłego Ŝołnierza
oddziału „Zapalnika”.

                                                                                                                      

z Grzybowskim. Postrzelony przez funkcjonariuszy PUBP z Piotrkowie, został za-
trzymany 08.07.1949 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 27.01.1950 r. skazany na karę
śmierci, którą wykonano 30.03.1950 r. AIPN Łd, Pf 10/742, k. 22; AIPN BU,
0186/278, t. 11, k. 5.

28 Stanisław Kania był rolnikiem. Po zakończeniu wojny pracował u młynarza
Walczakowskiego, mieszkańca Fałek (gm. KrzyŜanów). Kontakt z oddziałem nawią-
zał w marcu 1947 r., uchylając się od obowiązku słuŜby wojskowej. AIPN Łd, Pf
10/742, k. 22.

29 Bronisław Woźniak (ur. 26.05.1912 r. w Kucowie, gm. Kleszczów) był robot-
nikiem. Mieszkał w Wólce Łękawskiej (gm. Łękawa). Zginął 15.08.1948 r. w trakcie
obławy na bunkier „Trybuny” w okolicy miejscowości Lubień (gm. Łęczno,
pow. piotrkowski). AIPN Łd, 084/5, t. 1, k. 52.

30 Feliks Poryzała (ur. 18.07.1916 r.) był rolnikiem. Mieszkał w Stradzewie.
W czasie okupacji przebywał na terenie Niemiec. Przed wstąpieniem do oddziału
wielokrotnie udzielał schronienia grupie Danielaka i Grzybowskiego. Zginął w trak-
cie akcji w Emilinie 31.10.1949 r. AIPN Łd, Pf 10/742, k. 22; AIPN BU, 0186/278, t.
7, k. 4.

31 Jan TeląŜka (ur. 13.08.1923 r. w Wólce Łękawskiej) mieszkaniec Kałdun
(pow. piotrkowski). Brak bliŜszych danych. Członek oddziału Danielaka od 1946 r.
Zlikwidowany przez „Bojara” za samowolne akcje rabunkowe. AIPN BU, 0186/278,
t. 8, k. 11.

32 Franciszek Frąk (ur. 1925 r. w Napędowie, woj. kieleckie) po zakończeniu
konspiracyjnej działalności powrócił w rodzinne strony. AIPN Łd, 093/136, t. 1,
k. 116.

33 Bronisław Chabryn (ur. 04.09.1931 r. w Bełchatowie) mieszkał w Bełcha-
towie. Przypadkowo zastrzelił się w maju 1948 r. w trakcie czyszczenia broni
w schronie. AIPN Łd, 084/5, t. 1, k. 53.

34 T. Toborek, Konspiracyjne…, s. 183.
35 Marian Terkiewicz (ur. 04.06.1921 r. w Nowym Świecie, pow. piotrkowski)

był rolnikiem. Członek oddziału Danielaka od momentu reaktywowania oddziału po
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19 października 1947 r. w Alejach Kaczkowskiego w Bełchatowie
zastrzelono Ŝołnierza Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
kpr. Władysława Garncarka. Jego śmierć była efektem nieoczekiwa-
nego dla Ŝołnierzy KWP rozwoju wydarzeń. Garncarek nie dostoso-
wał się do wydanego przez partyzantów rozkazu oddania broni,
skutkiem czego Ŝołnierze KWP otworzyli ogień, raniąc śmiertelnie
Ŝołnierza WP. Wkrótce Danielak dowiedział się od Grzybowskiego, iŜ
zastrzelony Ŝołnierz KBW był bratem współpracującego z oddziałem
Leona Garncarka. Danielak tłumaczył się Ŝądającemu wyjaśnień
zwierzchnikowi, Ŝe był to przypadek. Pomimo tej likwidacji, L. Garn-
carek w latach 1947–1948 nadal współpracował z Grzybowskim.
Kontaktował go z mieszkającym w Woli Buczkowskiej (pow. łaski)
Stanisławem Garncarkiem36.

26 października 1947 r. w miejscowości Wola Mikorska (gm. Beł-
chatówek, pow. piotrkowski) doszło do wykonania wyroku śmierci
wydanego przez komórkę KWP Kierownictwa Walki z Bezprawiem
na Tadeuszu Woźniaku37, konfidencie gestapo w okresie hitlerow-
skiej okupacji, a po zakończeniu wojny współpracowniku UB38.

Likwidacja I Komendy oraz brak łączności z tworzącymi się
strukturami II Komendy KWP spowodowały, Ŝe jednostka Grzybow-
skiego działała w tym czasie samodzielnie. Problemy z zapewnie-
niem kwaterunku wszystkim Ŝołnierzom oddziału przyczyniły się do
podziału jednostki w listopadzie 1947 r. na dwie grupy. Rozpoczęło to
nowy okres w konspiracyjnej działalności piotrkowskiego partyzanta.
Od tej pory „Szatan” dowodził samodzielnie oddziałem na obszarze
gmin: Bełchatów, Bujny Szlacheckie, Kluki i Łękawa39.

Koniec października i początek listopada 1947 r. to okres prze-
prowadzania kolejnych akcji ekspropriacyjnych, niezbędnych dla
utrzymania oddziału, np. napadu na spółdzielnie w Kaszewicach40

i DruŜbicach41. 31 października 1947 r. grupa „Szatana” przeprowa-

                                                                                                                      

amnestii w 1947 r. Wkrótce odszedł z oddziału. Ukrywał się do 1954 r., kiedy
to ujawnił się. AIPN Łd, Pf 10/397, k. 46.

36 AIPN Łd, 084/5, t. 8, k. 409–425; R. Peska, Nie damy…, s. 201; K. Jasiak,
op. cit., s. 412.

37 Tadeusz Woźniak (ur. 02.02.1925 r. w Bełchatowie) był Ŝołnierzem KBW
w stopniu kaprala. AIPN Łd, Pf 10/530, t. 5, k. 75.

38 AIPN Łd, Pf 10/41, k. 423–424; J. Wodziński, op. cit., s. 23.
39 T. Toborek, op. cit., s. 183–185.
40 AIPN BU, 0186/278, t. 3, k. 11.
41 AIPN Łd, Pf 10/374, t. 1, k. 19–22.
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dziła spektakularną akcję na spółdzielnię, UG oraz posterunek Mili-
cji Obywatelskiej w Kleszczowie (pow. piotrkowski). Wówczas kary
chłosty wymierzono przewodniczącemu Gminnej Rady Narodowej –
Feliksowi Jarosowi42, Stefanowi i Maksymilianowi Kuśmierkom oraz
milicjantowi Janowi Koko.

Kolejne akcje to rekwizycje w przniewickiej (gm. Kluki, pow.
piotrkowski) spółdzielni, gdzie postrzelono równieŜ dwóch funkcjona-
riuszy MO: Czesława Kowalczyka oraz Tadeusza Nostalczyka43.
20 listopada Danielak z oddziałem dokonał akcji ekspropriacyjnej na
spółdzielnię w Grocholicach (gm. Łękawa, pow. piotrkowski). Wów-
czas rozbito równieŜ miejscowy posterunek i rozbrojono jego komen-
danta Jana Marusińskiego. 27 listopada jednostka „Szatana” prze-
prowadziła akcję na UG i spółdzielnię w Bujnach Szlacheckich.
W drodze powrotnej zarekwirowano środki spółdzielni w Grabosto-
wie (pow. piotrkowski)44.

29 listopada 1947 r. w okolicy miejscowości Kałduny (gm. Bełcha-
tówek, pow. piotrkowski) zastrzelony został przewodniczący Miej-
skiej Rady Narodowej (dalej: MRN) i dyrektor Zakładów Przemysłu
Bawełnianego w Bełchatowie Leonard Glapiński45. Jego śmierć była
skutkiem nieoczekiwanego dla Ŝołnierzy KWP rozwoju wydarzeń.
Motywem zatrzymania autobusu przez partyzantów była rekwizycja.
Zgodnie z informacjami przekazanymi Danielakowi przez jego wy-
wiadowców, tego dnia na trasie Łódź–Bełchatów miał przejeŜdŜać
samochód pocztowy z pieniędzmi. W zatrzymanym przez Ŝołnierzy
autobusie znajdował się Glapiński, któremu wymierzono chłostę za
przynaleŜność do PPR. Jednak kiedy Ŝołnierze zaczęli się oddalać,
dyrektor nie dostosował się do rozkazów partyzantów i zaczął ucie-
kać – wówczas został zastrzelony46.

                                                
42 AIPN Łd, Pf 10/41, k. 456–547.
43 AIPN Łd, Pf 10/196, k. 60–61.
44 W dokumentach: Grabostowie. AIPN Łd, Pf 10/374, t. 2, k. 50.
45 Leonard Glapiński (ur. 20.01.1913 r. w Pabianicach) był członkiem PPR

i przewodniczącym MRN miasta Bełchatów od momentu jej powstania. Z zawodu
tkacz. Mieszkał w Bełchatowie. AIPN Łd, Pf 10/530, t. 5, k. 72; APPT, Księga proto-
kołów MRN i Zarządu Miejskiego (dalej: ZM) w Bełchatowie 1946–1948, zesp. 684,
sygn. 1, k. 1–127; APPT, Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1946–1948, zesp.
684, sygn. 3, k. 1; APPT, MRN i ZM w Bełchatowie. Zebrania i urzędowanie ciał
samorządowych, zesp. 684, sygn. 10, k. 6–17.

46AIPN Łd, 6/2338, t. 1, k. 141–180; T. Toborek, op. cit., s. 185; J. Wodziński,
op. cit., 24–26; K. Jasiak, op. cit., s. 413.
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Zastrzelenie sekretarza Zarządu Miejskiego w Bełchatowie
i członka SL – Franciszka Cybulskiego47 – było wykonaniem wyroku
za wyjątkową gorliwość partyjną. Podstawą wydania wyroku śmierci
na Cybulskim był jego udział w aresztowaniu brata Danielaka, Zyg-
munta48, oraz ojca partyzanta. Zatrzymany kilka miesięcy wcześniej
przez milicjantów z Bełchatowa, Zygmunt Danielak został przewie-
ziony do PUBP w Piotrkowie i zakatowany przez funkcjonariuszy po
sześciu dniach śledztwa. Oficjalnie za przyczynę śmierci uznano
gruźlicę płuc. Zwłok nie wydano rodzinie. Miejsce jego pochówku
pozostaje do dziś nieznane. Ojciec partyzanta został zwolniony
z aresztu i zmarł kilka miesięcy później na skutek odniesionych
w trakcie śledztwa obraŜeń. 9 grudnia w miejscowości Bogdanów
oddział „Bojara” zatrzymał nadjeŜdŜający od strony Piotrkowa Try-
bunalskiego autobus, w którym znajdował się Franciszek Cybulski49.
Danielak wyprowadził sekretarza na zewnątrz i zastrzelił50.

Wyroki śmierci wykonywano na najbardziej oddanych władzy lu-
dowej członkach PPR. Za samą przynaleŜność do partii groziła chło-
sta. Ewentualnie, jak w przypadku działacza PPR z Kluk Kazimie-
rza Zakrzewskiego, zmuszono ich do zjedzenia legitymacji partyjnej.
Wykonana na podejrzanym o współpracę z UB Zakrzewskim kara
chłosty świadczy o duŜym dystansie Danielaka do wydawania wyro-
ków śmierci. Nie wydawał ich bez jednoznacznych dowodów, pomimo
nalegań członków jego oddziału51. Opisana sytuacja miała miejsce
15 grudnia podczas rozbrajania posterunku w Klukach, gdzie party-
zanci pozbawili broni miejscowych funkcjonariuszy MO, oraz napadu
na lokalną spółdzielnię52. Tydzień później, 22 grudnia, grupa zare-

                                                
47 Franciszek Cybulski (ur. 25.01.1907 r. w Częstochowie) był sekretarzem

ZM w Bełchatowie od momentu jego powstania, gdzie równieŜ zamieszkiwał. APPT,
Księga protokołów MRN i ZM w Bełchatowie 1946–1948, zesp. 684, sygn. 1,
k. 1–123; APPT, Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1946–1948, zesp. 684, sygn.
3, k. 1; APPT, MRN i ZM w Bełchatowie. Zebrania i urzędowanie ciał samorządo-
wych, zesp. 684, sygn. 10, k. 7.

48 Relacja E. Zochniak z 17.07.2011 r. i J. Cieślaka z 22.08.2011 r. (w zbiorach
autorki); AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 22–226; R. Peska, op. cit., s. 201; K. Jasiak,
op. cit., s. 413.

49 APPT, Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1946–1948, zesp. 684, sygn. 3,
k. 1; T. Toborek, op. cit., s. 185.

50 AIPN Łd, Pf 12/1885, t. 7, k. 99–103; T. Toborek, op. cit., s. 185; J. Wodziński,
op. cit., s. 25.

51 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 53.
52 AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 13–14.
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kwirowała środki spółdzielni w Parznie53. 27 grudnia 1947 r. oddział
Danielaka zlikwidował komendanta ORMO Stefana Sobocińskiego z
Faustynowa (gm. Sulmierzyce, pow. radomszczański), który natrafił
na ślad przebywających w okolicy Woli Wydrzynej Ŝołnierzy KWP.
W wyniku wymiany ognia zginął równieŜ jeden z podwładnych ko-
mendanta Ignacy Włodarczyk54.

Do pierwszego starcia oddziału „Szatana” z funkcjonariuszami
PUBP w Radomsku, z którego udało mu się wyjść bez Ŝadnych start,
doszło 2 stycznia 1948 r. w okolicy Niwy Leśnej. Wkrótce doszło do
kolejnych rekwizycji w spółdzielni w Kaszewicach, Grocholicach,
Podwodach (gm. Bujny Szlacheckie) i Woli Krzysztoporskiej. Pod
koniec miesiąca dokonano akcji rozbrojeniowej na posterunek MO
 Parzniewicach, gdzie pobito dwóch miejscowych milicjantów.

Kara chłosty stanowiła powszechną metodę zastraszania nie tyl-
ko funkcjonariuszy, ale takŜe zwolenników komunistycznej władzy
pełniących funkcje publiczne, np. pobito wójta Henryka Kopkę czy
sekretarza Komitetu Gminnego PPR Henryka Brzozowskiego pod-
czas akcji na UG w Bujnach Szlacheckich. W kolejnym miesiącu za
nadgorliwe wykonywanie zawodowych obowiązków pobito wójta
gminy Blizin (pow. piotrkowski) Adama Kaczkowskiego55.

Znane są przypadki nakładania przez Ŝołnierzy KWP kontrybucji
równieŜ na bogatych mieszkańców pow. piotrkowskiego, np. Got-
twalda56, Henryka Przyworskiego, Piotra Michalskiego, Władysława
Politańskiego. KaŜda z rekwizycji poprzedzona była wizytą Ŝołnierzy
KWP w domach gospodarzy, w trakcie której określali sumę oraz
termin jej odebrania. Za skonfiskowane pieniądze mieszkańcy
otrzymywali pokwitowanie z podpisem „Szatana” oraz pieczątką
KWzB. śołnierze „Trybuny” wyraŜali w ten sposób swoje szczere in-
tencje zwrotu poniesionych kosztów w momencie zmiany ustroju
państwa polskiego. Pozwalało to takŜe odróŜnić partyzantów od zwy-
kłych przestępców, którzy dokonywali rabunków na koszt organizacji
KWP. Takie przypadki znane były funkcjonariuszom PUBP z Piotr-
kowa, np. podawanie się Stefana Olczyka z Tomawy (gm. Łęki Szla-

                                                
53 AIPN Łd, Pf 10/374, t. 1, k. 18–25.
54AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 15; R. Peska, op. cit., s. 202; T. Toborek, op. cit.,

s. 185; K. Jasiak, op. cit., s. 413.
55 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 242–243; T. Toborek, op. cit., s. 186.
56 Imię nieznane. AIPN BU, 0186/278, t. 4, k. 8–9.
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checkie, pow. piotrkowski) za Danielaka na odpuście w Lubieniu
3 maja 1948 r.57

W nocy z 13 na 14 lutego 1948 r. w okolicach miejscowości Kur-
nos (gm. Kluki) doszło do likwidacji Teofila Semerata i Teofila Bury-
sza oraz Ryszarda Stępnia, którzy powracali z rozprawy toczącej się
przeciwko byłym członkom oddziału Danielaka58. Po całonocnym
przesłuchaniu zostali oni rozstrzelani. Motywem wydania wyroku
była obawa przed poinformowaniem UB o lokalizacji schronu party-
zantów. Mieszkaniec Kucowa (gm. Kleszczów), z którego pochodzili
rozstrzelani cywile, wielokrotnie ostrzegał „Bojara” przed lokalnymi
gospodarzami o czeskiej narodowości. Byli oni zwolennikami komu-
nistycznej władzy, zaś dwóch spośród wspomnianych męŜczyzn było
Czechami59.

Wszelkie inicjatywy ścigania „Bojara” i jego Ŝołnierzy podejmo-
wane przez milicjantów z KP MO oraz funkcjonariuszy PUBP
w Piotrkowie dawały wymierne efekty. Współpraca Danielaka i mili-
cjantów z powstałych specjalnie do jego ścigania posterunków była
powszechna. Na posterunku w Mzurkach dwóch spośród czterech
milicjantów informowało „Bojara” o podejmowanych wobec niego
działaniach. W celu wzmocnienia efektywności MO i PUBP w Piotr-
kowie Trybunalskim do gmin szczególnie zagroŜonych partyzancką
działalnością, np. Kleszczów czy Parzniewice, kierowano specjalne
grupy KBW w sile dziesięciu Ŝołnierzy60.

Danielak posiadał doskonale rozwiniętą sieć informacyjną i wy-
wiadowczą wśród lokalnych mieszkańców, ale przede wszystkim
wśród osób zwerbowanych przez UB do jego ścigania. W 1948 r. wy-
wiadowcą Danielaka został Józef Kruszyński61 – widniejący w do-
kumentach PUBP w Piotrkowie Trybunalskim jako informator, któ-
ry pod pretekstem współpracy z funkcjonariuszami przekazywał

                                                
57 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 32–34.
58 Chodzi o rozprawę toczącą się przeciwko Naygebauerowi oraz Prajsowi przed

Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu.
59 AIPN Łd, Pf 10/530, t. 10, k. 24–26; T. Toborek, op. cit., s. 186; J. Wodziński,

op. cit., s. 26–27.
60 AIPN Łd, Pf 10/440, t. 2, k. 16–17.
61 Józef Kruszyński (ur. 28.06.1925 r. w Janinie, gm. Woźniki., pow. piotrkow-

ski) był rolnikiem. Skończył szkołę podstawową. Mieszkał w Janinie. Współpracow-
nik Danielaka. Przetrzymywał mu broń „Sauer”. Aresztowany przez WUBP
12.10.1954 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 14.12.1954 r. skazany na trzy lata więzie-
nia. Zwolniony 02.05.1956 r. AIPN BU, 0186/278, t. 10, k. 9.
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„Bojarowi” ich polecenia, ale przede wszystkim ostrzegał go o plano-
wanych i wymierzonych w jego oddział akcjach. Zaopatrywał go tak-
Ŝe w broń, którą przekazywali mu funkcjonariusze UB. Z oddziałem
współpracowali równieŜ funkcjonariusze PUBP z Piotrkowa Trybu-
nalskiego, którzy dekonspirowali informatorów UB przed partyzan-
tami62. Jednym z takich współpracujących funkcjonariuszy był Wła-
dysław Komenda63.

Wywiadowcami „Lotnego” byli równieŜ milicjanci. Z dokumentów
UB wynika, Ŝe najbardziej wartościowym informatorem Danielaka
był Zasada, komendant posterunku MO w Piotrkowie64, który po-
przez członka oddziału, Mariana Derlatkę „Maćka”65, przekazywał
Danielakowi cenne informacje oraz broń i amunicję. Zdarzały się
równieŜ pojedyncze przypadki współpracy patroli milicyjnych z „Lot-
nym”, który, napotykając funkcjonariuszy, chciał ich rozbroić. Jed-
nak w trakcie podjętej czynności okazało się, iŜ byli to ludzie dobrej
myśli66, wobec czego partyzant nie tylko nie zabierał im broni, ale
podejmował z nimi współpracę. Wspomniani milicjanci przeprowa-
dzili wspólnie z Danielakiem napad na spółdzielnię.

Niezwykle istotnym filarem dla funkcjonowania i działalności
KWP był Kościół katolicki. Bez wparcia lokalnych księŜy działania
partyzanckie byłyby utrudnione, o ile w ogóle moŜliwe. Z dokumen-
tów UB jasno wynika, iŜ Danielak miał poparcie dwóch księŜy, za-

                                                
62 AIPN Łd, Pf 10/69, k. 165–166.
63 Władysław Komenda (ur. 13.12.1908 r. w Woli Bukowskiej, pow. Miechów,

woj. krakowskie) członek PPS od 1927 r. W okresie okupacji pracował na kolei. Jed-
nocześnie był Ŝołnierzem AL o ps. „Psota”, gdzie pełnił funkcję łącznika. Kontakt
z Grzybowskim nawiązał latem 1848 r., kiedy jako funkcjonariusz PUBP w Piotr-
kowie został wydelegowany do rozpracowania partyzanta w terenie. Współpracując
z inf. „Kotem”, nie przekazywał do UB informacji, które mogłyby pomóc w ujęciu
Ŝołnierzy KWP. Ukarany dyscyplinarnie i przeniesiony do PUBP w Opocznie, został
wkrótce zwolniony za zaniedbywanie obowiązków słuŜbowych. AIPN Łd, 084/5, t. 2,
k. 105–106.

64 Zasada (imię nieznane) wkrótce po zatrzymaniu Danielaka, został areszto-
wany za współpracę z KWP. AIPN Łd, Pf 12/1885, t. 6, k. 35.

65 Marian Derlatka (ur. 10.01.1912 r. w Janówce, gm. KrzyŜanów) był rolni-
kiem. Mieszkał w Janówce. Był współpracownikiem i łącznikiem oddziału o ps. „Ja-
strząb”. Aktywnym członkiem oddziału został we wrześniu 1948 r. Otrzymał wów-
czas nowy pseudonim „Maciek”. Aresztowany przez UB 23.11.1948 r. w trakcie ob-
ławy w miejscowości Łęczno. Wyrokiem WSR w Łodzi z marca 1949 r. skazany
na karę śmierci, którą wykonano 19.06.1949 r. AIPN BU, 0186/278, t. 13, k. 8.

66 IPN Łd, Pf 12/1885, t. 6, k. 37.
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mieszkujących parafie powiatu piotrkowskiego, z którymi współpra-
cował. Byli oni wywiadowcami „Szatana”. Identyfikację tych księŜy
uniemoŜliwił sam Danielak, który nie zdradził ich nazwisk w trakcie
śledztwa67.

W sieci informacyjnej KWP najwaŜniejszą rolę odegrali lokalni
mieszkańcy, którzy zajmowali się obserwacją ruchów wojsk KBW,
funkcjonariuszy UB i MO w terenie. Danielak posiadał wielu infor-
matorów, których nazwisk nie sposób wymienić ze względu na ich
liczbę. Jednak wśród nich znajdowali się m.in.: Jan Uchroński i jego
bratanica E. Uchrońska, Michał Olejnik i Stanisław Krystek68.

Danielak dbał o dyscyplinę w swoim oddziale. Znane są przypad-
ki likwidacji Ŝołnierzy KWP, którzy podejmowali się działań godzą-
cych w instrukcję organizacji, np. współpracy z UB. W marcu 1948 r.
w okolicy Stradzewa został rozstrzelany jeden z członków oddziału
„Szatana” Stefan Okruszek „Chętny”. O duŜym dystansie Danielaka
do wydawania wyroków śmierci świadczy zwolnienie z oddziału Pa-
radeckiego, który podobnie jak Okruszek wykazał się wówczas nie-
subordynacją wobec swojego dowódcy69.

Wobec braku współpracy lokalnych mieszkańców z funkcjonariu-
szami UB, filarem nowego systemu byli leśniczy, którzy znali lokali-
zację bunkrów Ŝołnierzy KWP. Głównym zabezpieczeniem partyzan-
tów przed ich działaniami była likwidacja tych osób. 10 marca w ga-
jówce Kłudzice doszło do wykonania wyroków śmierci na dwóch
funkcjonariuszach straŜy leśnej: Stanisławie i Henryku Kozłow-
skich70.

„Zapalnik”, „Szatan” oraz ich Ŝołnierze nie zaniechali działań
propagandowych. Podkreślał to szef PUBP w Piotrkowie kpt. Henryk
Piątek w raportach dekadowych za okres 18 kwietnia – 18 maja
1948 r. do WUBP w Łodzi, pisząc: Reakcja nie zaprzestaje swojej
propagandy o wyniku trzeciej wojny. Nawet wśród młodzieŜy zacią-

                                                
67 Ibidem, k. 32.
68 Stanisław Krystek (ur. 02.05.1922 r. w Kacprowie, gm. Wola Krzysztopor-

ska) skończył cztery klasy szkoły podstawowej. Mieszkał w Kacprowie. Był człon-
kiem PPR i wywiadowcą „Trybuny”. Udzielał grupie informacji na temat ruchów
wojsk KBW oraz organów ścigania na swoim terenie. Zatrzymany przez PUBP
w Piotrkowie 16.08.1948 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 24.04.1949 r. skazany na
dziewięć lat więzienia za współpracę z Danielakiem. Zwolniony warunkowo
19.09.1953 r. AIPN Łd, Pf 10/742, k. 12.

69 AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 33; T. Toborek, op. cit., s. 186.
70 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 30–31.
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gniętej do „SłuŜby Polsce” sieje panikę, Ŝe szkolą ich w celu przygoto-
wania ich do wojny z Anglią i Ameryką. Lecz Anders i tak przyjdzie i
niedługo juŜ będzie trzeba czekać (…) Propaganda hasła 3-ciej wojny
nie ustaje (…) Ludność pow. piotrkowskiego w dniu Święta Ludowego
[Święta 1. Maja – przyp. M.B.] brała udział, lecz nie wykazywała
tego zadowolenia z osiągnięć jakich dokonano od wyzwolenia71.
Funkcjonariusze UB nie spotkali się z przypadkami rozrzucania ulo-
tek przez oddział Danielaka, niemniej jednak podkreślali jego dzia-
łania w zakresie politycznego uświadamiania społeczeństwa przez
puszczanie w teren szeptanej propagandy, Ŝe Rząd jest podporządko-
wany dyrektywom Moskwy, Ŝe mają załoŜyć kołchozy. Najlepszymi
okazjami do uświadamia społeczeństwu celów działania KWP były
przeprowadzane przez oddział akcje ekspropriacyjne. Podczas nich,
dowódca wyjaśniał świadkom czemu słuŜyć miały rekwirowane to-
wary oraz środki finansowe. śołnierze oddziału agitowali równieŜ
ludność do głosowania na PSL jako jedyną partię polską72.

Pomimo iŜ całkowite podporządkowanie „Bojara” III Komendzie
KWP nastąpiło w sierpniu 1948 r., do nawiązania kontaktu dowódcy
III Komendy KWP sierŜ. Małolepszego z Danielakiem doszło juŜ
w marcu 1948 r. poprzez jednego z jego Ŝołnierzy Stefana Florczaka
„Rzeźnika”73. Florczak brał udział w przeprowadzanych przez „Sza-
tana” akcjach od 15 maja 1948 r., np. w rekwizycji gotówki poborcy
podatkowemu, Józefowi Blademu, w miejscowości Longinówka (gm.
KrzyŜanów, pow. piotrkowski).

Moment, w którym Danielak nawiązał kontakt z Małolepszym,
jest okresem, w którym grupa Grzybowskiego juŜ nie funkcjonowa-
ła74. Ostatni przejaw konspiracyjnej aktywności „Zapalnika”, który
wkrótce wyjechał do Ostrowa Wielkopolskiego, stanowiła akcja eks-
propriacyjna na kasjerów rzeźni w Piotrkowie 28 czerwca 1948 r.
Wówczas to Danielak umoŜliwił Grzybowskiemu przeprowadzenie
napadu poprzez przekazanie swoich Ŝołnierzy75. Do ostatniego, za-
kończonego konfliktem, kontaktu dowódców doszło w sierpniu
1948 r. w okolicy Woli Wydrzynej (gm. Sulmierzyce)76.
                                                

71 Ibidem, k. 30–34.
72 AIPN Łd, Pf 10/742, k. 45.
73 Stefan Florczak brak bliŜszych danych. Był łącznikiem „Marata” i „Bojara”.

Zginął w akcji pod Lubieniem w sierpniu 1948 r. AIPN BU, 0186/278, t. 13, k. 9.
74 AIPN Łd, Pf 10/440, t. 2, k. 13.
75 AIPN BU, 0186/278, t. 10, k. 119.
76 AIPN Łd, 084/5, t. 3, k. 54; T. Toborek, op. cit., s. 188.
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Drugi etap konspiracyjnej działalności „Szatana” zamykają akcje
ekspropriacyjne na spółdzielnie w Łazach DuŜych (gm. Łęczno, pow.
piotrkowski) i Milejowie oraz przeprowadzone w lipcu akcje rozbro-
jeniowe na posterunki w Kleszczowie i Grocholicach77.

Napad na posterunek w Grocholicach, przeprowadzony w nocy
z 5 na 6 lipca 1948 r., stanowi doskonały przykład talentu dowódcze-
go Danielaka, który, przygotowując swój oddział do akcji, podzielił go
na dwie grupy. Pierwsza uderzyła na lokalną spółdzielnię, gdzie na
potrzeby oddziału zarekwirowano Ŝywność i materiały tekstylne.
Jednocześnie wymierzono karę chłosty skarbnikowi, kierownikowi
oraz ekspedientowi, odpowiednio, Zygmuntowi Stępińskiemu, Ma-
rianowi Kaczorowskiemu i Stanisławowi Gorzelskiemu. Reszta od-
działu w tym czasie udała się na pocztę, gdzie uszkodziła linię tele-
foniczną, po czym wyruszyła w kierunku posterunku MO w Grocho-
licach. Tam pobito milicjanta Tadeusza Larczyńskiego i zarekwiro-
wano broń (karabiny, pistolety Parabellum, automat PPSz i amuni-
cję). Z powodu nieobecności na posterunku komendanta Jana Rolki,
Ŝołnierze KWP udali się do jego domu, gdzie został rozbrojony, na-
stępnie doprowadzony na komendę i za współpracę z piotrkowskim
UB pobity w obecności swoich podwładnych78.

Kolejny etap działalności „Szatana” jako dowódcy samodzielnego
oddziału o kryptonimie „Trybuna” rozpoczyna moment jego podpo-
rządkowania się komendantowi Małolepszemu. W sierpniu 1948 r.
w okolicach Widawy doszło do spotkania obu Ŝołnierzy. Wówczas
nastąpiło ostateczne wcielenie grupy „Szatana” w struktury III Ko-
mendy KWP. Danielak otrzymał stopień podporucznika, pseudonim
„Bojar”, a jego oddział kryptonim „Trybuna”. „Murat” oddelegował
„Rzeźnika” do jednostki „Bojara” jako jego doradcę. Przekazał mu
równieŜ pieczątkę „Kierownictwa Oddziałów Leśnych” Teren 73179.

Pierwszą przeprowadzoną przez ppor. „Bojara” akcją było za-
strzelenie 23 lipca tr. w okolicach Łękawy Stanisława Maszewskie-
go80, gajowego lasów państwowych Słostowic (gm. Kamieńsk). Roz-
                                                

77 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 44–45.
78 AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 53–56; J. Wodziński, op. cit., s. 29; K. Jasiak,

op. cit., s. 415.
79 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 42, 286; R. Peska, op. cit., s. 202–203; T. Toborek,

op. cit., s. 187–188; J. Wodziński, op. cit., s. 29–30; K. Jasiak, op. cit., s. 415–416.
80 Stanisław Maszewski (ur. 02.04.1899 r. w Łękińsku) mieszkał w Łękawie

(pow. piotrkowski) i był tam gajowym. AIPN Łd, Pf 10/530, t. 10, k. 15; T. Toborek,
op. cit., s. 188; J. Wodziński, op. cit., s. 30.
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kaz likwidacji Maszewskiego, który napotkał Ŝołnierzy „Trybuny”
w trakcie budowy bunkra, wydał Danielak.

Oddział „Bojara”, jako oddział KWzB, zobowiązany był przede
wszystkim do ochrony ludności przed napadami rabunkowymi, co
związane było z likwidowaniem lokalnych przestępców. Najlepszy
przykład wspomnianego działania stanowiła likwidacja TeląŜki
w lipcu 1948 r. „Bojar” wyznaczył „Chętnego” do wykonania wyroku
na dwóch lokalnych bandytów81, którzy, okradając miejscową lud-
ność, powoływali się na jego osobę. „Chętny” nie wykonał rozkazu,
ostrzegł skazanych o wydanym wyroku i pozwolił im odejść. Reakcję
Danielaka stanowiło natychmiastowe wydanie wyroku śmierci. Te-
ląŜka został rozstrzelany w lesie w okolicach Kluk. Działanie dowód-
cy przyczyniło się do zmian personalnych w strukturze oddziału, któ-
ry opuścili Terkiewicz oraz Frąk82.

Podejmowane przez funkcjonariuszy PUBP w Piotrkowie działa-
nia, mające na celu likwidację „Trybuny”, zaczęły przynosić pierwsze
efekty w sierpniu 1948 r. poprzez rozbudowywanie sieci agentów
i informatorów. Dzięki informacjom przekazanym przez inf. „Mak-
sa”83 komendantowi KP MO kpt. Kazimierzowi Chociszewskiemu,
udało się zaplanować akcję zbrojną. 15 sierpnia w miejscowości Mi-
lejów doszło do starcia Ŝołnierzy KBW, milicjantów z KP oraz funk-
cjonariuszy PUBP w Piotrkowie z grupą Danielaka, w której zginęło
trzech partyzantów: „Zemsta”, „Rzeźnik” i niedawno przyjęty do od-
działu Jerzy Uchroński „Orlik”84.

Pomimo strat, Danielak kontynuował walkę. Zgodnie z rozkazem
„Murata”, 6 września 1948 r. w miejscowości Zbyszki (gm. Kluki)
doszło do wykonania wyroku śmierci na trzech członkach ORMO.

                                                
81 Chodzi o Józefa Baczmagę (ur. 24.02.1923 r. w Pukawicy, pow. piotrkowski)

i Stefana Kowalczyka (ur. 28.02.1910 r. w Wierzchach Kluckich, gm. Kluki). AIPN
Łd, 6/639 k. 17–321.

82 AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 46; T. Toborek, op. cit., s. 188–189; J. Wodziński,
op. cit., s. 30; K. Jasiak, op. cit., s. 418.

83 Inf. „Maks” – Józef Kolasiński był kierownikiem spółdzielni w Łęcznie. Po-
zyskany przez PUBP w Piotrkowie w 1946 r. Współpracę zakończono w 1956 r.,
kiedy wstąpił do PZPR. AIPN Łd, 0313–13, Mikrofilm (dalej: Mkr) 2; R. Peska,
op. cit., s. 203; K. Jasiak, op. cit., s. 417.

84 Jerzy Uchroński (ur. 08.08.1930 r. w Niwie Leśnej, pow. radomszczański)
był rolnikiem. Mieszkał w Stradzewie. Zginął w trakcie obławy na bunkier „Trybu-
ny” w okolicach Lubienia w sierpniu 1948 r. AIPN Łd, Pf 084/5, t. 1, k. 52.
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W likwidacji braci Kilińczyków85 (Zygmunta i Michała) oraz Stani-
sława Papugi86 brał udział takŜe oddział Andrzeja Jaworskiego „Ma-
rianka”. Komendant ORMO i członek PPR M. Kilińczyk został po-
wieszony przez „Bojara”, a jego brat Zygmunt i Papuga rozstrzelani.
Z dokumentów wyraźnie wynika, iŜ Ŝołnierze KWP wcześniej wielo-
krotnie udzielali upomnień Papudze i Kilińczykom, którzy meldowali
o tym na miejscowym posterunku, mimo to nie zmienili swojego po-
stępowania87. We wrześniu 1948 r. Ŝołnierze przeprowadzili rekwizy-
cje środków finansowych spółdzielni „Bogdanowianka”, Państwowego
Gospodarstwa Rolnego w Milejowie, Stobnicy (gm. Ręczno).

Od października 1948 r., w wyniku prowadzonych przez UB akcji,
zaczęto zadawać kolejne straty, doprowadzając do całkowitej likwi-
dacji oddziału.

31 października Ŝołnierze „Trybuny” przeprowadzili akcję eks-
propriacyjną na spółdzielnię w Parznie. W wyniku otrzymanego
meldunku, milicjanci z Piotrkowa przy wsparciu Ŝołnierzy KBW,
rozpoczęli pościg, natrafiając na oddział w miejscowości Emilin (gm.
Bełchatówek). Danielak przebywał wraz ze swoimi Ŝołnierzami
w stodole miejscowego gospodarza Stanisława Gęśniarka, który
zdradził lokalizację „Trybuny” przejeŜdŜającym milicjantom.
Ostrzelana grupa straciła wówczas trzech Ŝołnierzy: Poryzałę, Lan-
gego oraz Wacława Bartyzela „śbika”. Aresztowano Karola Pietrusa
Świerka”88, którego zraniono podczas ostrzału. W zabudowaniach

                                                
85 Michał i Zygmunt Kilińczyk zamieszkiwali gromadę Zbyszki. Byli rolni-

kami. Od 1946 r. członkami ORMO i PPR. AIPN Łd, Pf 10/530, t. 10, k. 10–11.
86 Stanisław Papuga (ur. 22.01.1925 r.) mieszkał w Zbyszkach. Był członkiem

ORMO od 1946 r. Pracował w lesie, gdzie wykrywał bunkry Ŝołnierzy KWP. Ibidem,
k. 9.

87 AIPN BU, 0186/278, t. 1, k. 59; T. Toborek, op. cit., s. 190; J. Wodziński,
op. cit., s. 32; K. Jasiak, op. cit., s. 419.

88 Karol Pietrus „Świerk” (ur. 09.10.1926 r. w Holce, pow. sieradzki) był rol-
nikiem. Został ujęty przez PUBP w Piotrkowie 31.10.1948 r. i skazany na karę do-
Ŝywotniego więzienia w zamian za podjęcie współpracy w trakcie śledztwa. DoŜy-
wotnie więzienie zostało zamienione na dwanaście lat pozbawienia wolności,
a 23.04.1958 r. został warunkowo zwolniony z więzienia. W 1964 r. został ponownie
aresztowany przez PUBP w Sieradzu za rozpowszechnianie informacji wymierzo-
nych w komunistyczne rządy w Polsce i 09.11.1964 r. skazany na osiem miesięcy
pozbawienia wolności. Karę zamieniono na trzy lata w zawieszeniu. AIPN Łd,
0313/18, nr E–14; J. Wodziński, op. cit., s. 48.
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Gęsiorka znaleziono broń oraz towary zarekwirowane w Parznie89.
5 listopada 1948 r. nastąpiło zatrzymanie „Murata” , co ostatecz-

nie rozbiło struktury KWP. Brak jednolitego dowództwa spowodo-
wał, iŜ pozostający na wolności Danielak kontynuował walkę samo-
dzielnie, próbując nawiązać kontakt z utrzymującymi się jeszcze na
wolności grupami partyzanckimi. Wykorzystali to funkcjonariusze
PUBP w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wciągnęli do gry opera-
cyjnej o krypt. „Pilica” niezdekonspirowanego dotąd agenta (dalej:
ag.) „Maksa”. Jego zadaniem było skontaktowanie Danielaka z fik-
cyjnie utworzoną przez funkcjonariuszy UB grupą działającą nad
Pilicą w powiecie opoczyńskim, która miała się wywodzić się z szere-
gów byłych Ŝołnierzy 25 pułku AK. „Bojar” dał się zwieźć i wskazał
„Maksowi” miejsce swojego pobytu. 22 listopada 1948 r. Danielak
i Derlatka zostali otoczeni w stodole Leona Senderowskiego, miesz-
kańca Łęczna. Podczas wymiany ognia obaj partyzanci zostali ranni.
Pomimo odniesionych ran „Bojar” zdołał uciec90.

Od 1949 r. wzmoŜono represje wobec rodzin Ŝołnierzy „Trybuny”.
Członków najbliŜszej rodziny Danielaka nękano prewencyjnymi
aresztowaniami, mandatami, częstymi nakazami meldowania się na
posterunku w godzinach pracy oraz nocnymi rewizjami. Funkcjona-
riusze UB zakładali, iŜ członkowie rodzin Ŝołnierzy KWP znają ich
miejsca pobytu. Stosowane przez UB metody miały na celu zmusze-
nie ich takŜe do współpracy agenturalnej91.

Pomimo niesprzyjającej sytuacji, Ŝołnierze KWP zdecydowali się
na przeprowadzenie kolejnych akcji ekspropriacyjnych. W czerwcu
i sierpniu 1949 r. Danielak zarekwirował środki finansowe spół-
dzielni w Łazach DuŜych92.

Do całkowitej likwidacji trzyosobowego oddziału przyczynił się ag.
„Jankowski”93, który 8 lipca 1949 r. poinformował organy ścigania

                                                
89 AIPN Łd, Pf 10/197, k. 316–317; T. Toborek, op. cit., s. 190; J. Wodziński,

op. cit., s. 33; K. Jasiak, op. cit., s. 419.
90 AIPN Łd, Pf 10/742, k. 34; R. Peska, op. cit., s. 204; T. Toborek, op. cit., s. 190;

J. Wodziński, op. cit., s. 33; K. Jasiak, op. cit., s. 419.
91 AIPN Łd, Pf 10/378, k. 21–22, 34.
92 AIPN Łd, Pf 10/198, k. 14–21.
93 Ag. „Jankowski” (ur. w 1909 r.) – gajowy Józef Kacprzak. Mieszkał

w Zdzieszulicach. Współpracował z Danielakiem. Na agenta UB został zwerbowany
w kwietniu 1949 r. Był wartościowy dla PUBP z Piotrkowa: inteligentny i niezwykle
aktywny. AIPN Łd, Pf 10/742, k. 55; R. Peska, op. cit., s. 204; J. Wodziński, op. cit.,
s. 36–37; K. Jasiak, op. cit., s. 421.
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o lokalizacji grupy. Danielak, podejrzewając gajowego o współpracę
z UB, zdołał wymknąć się z okrąŜenia. Pomimo to „Jankowski” podał
nazwisko jednego z zaufanych współpracowników oddziału ze Zdzie-
szulic (gm. Bełchatówek). Przesłuchiwany i katowany we własnym
mieszkaniu, Józef Warcholiński wskazał lokalizację grupy w miej-
scowym zagajniku. W trakcie wymiany ognia zginął Kania, a ranny
Michalak został aresztowany. „Bojar” zdołał uciec94. Straty zadane
partyzantom przez funkcjonariuszy PUBP z Piotrkowa spowodowały,
iŜ Danielak postanowił podzielić grupę. Od tej pory kaŜdy ukrywał
się na własną rękę, unikając zamkniętych zabudowań. Łączyli się
w grupę tylko na czas podejmowanych akcji95.

Ostatni etap konspiracyjnej działalności „Bojara”, polegający na
zmniejszeniu aktywności zbrojnej, stanowią lata 1949–1953. Jest to
niezwykle istotny element jego biografii ze względu na specyfikę wa-
runków, w których przyszło mu funkcjonować. Przetrwanie Ŝołnierza
w oczekiwaniu na osłabienie ustroju i odtworzenie zbrojnego ruchu
oporu w najbardziej sprzyjającym momencie wymagało od niego oraz
jego współpracowników ogromnej determinacji. Opisany okres sta-
nowił de facto jedynie walkę o przetrwanie.

W celu ujęcia „Bojara” od marca do września 1950 r., głównie na
obszarze powiatu piotrkowskiego, działały specjalne grupy terenowe
PUBP-MO. 19 października 1950 r. naczelnik Wydziału III WUBP
kpt. H. Więckowski96, w raporcie do naczelnika Wydziału I Depar-
tamentu III MBP w Warszawie, polecił utworzyć w PUBP na obsza-
rze całego województwa specjalne jednostki do rozpracowania grup
partyzanckich o podłoŜu antykomunistycznym. Jednostka powołana
do likwidacji Danielaka o krypt. „Pilica” liczyła sześciu funkcjonariu-
szy. Kierownikiem grupy został ppor. Józef Rogalski. W jej skład
wchodziło dwóch referentów z PUBP w Piotrkowie, Adam Lasiński
oraz Feliks Fraczyk, i trzech wywiadowców KP MO: Ziółkowski,
Ignaczak i Plisecki97. Poszukiwanie potencjalnych informatorów roz-
poczęto od osób z rodziny Danielaka oraz wywiadów przeprowadza-
nych z miejscową ludnością. W tym celu ustalono pełną listę człon-
ków rodziny dowódcy „Trybuny”, których podejrzewano o udzielanie
mu schronienia.

                                                
94 AIPN Łd, Pf 10/374, t. 2, k. 95; T. Toborek, op. cit., s. 190–191.
95 AIPN Łd, Pf 10/198, k. 21–22.
96 Imię nieznane. AIPN Łd, Pf 10/199, k. 80.
97 AIPN Łd, Pf 10/378, k. 11.
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Zgodnie z decyzją referenta Wydziału I Departamentu III MBP
Władysława Staromłyńskiego, w 1951 r. rozpoczęto rozpracowanie
obiektowe byłych członków KWP o krypt. „Dunaj”. W sierpniu 1952
r. jego nazwę zmieniono na „Wyłom”. Zadaniem poszczególnych UB
w ramach operacji było wzmocnienie inwigilacji członków i współ-
pracowników KWP, w celu rozpracowania i zatrzymania ukrywają-
cych się Ŝołnierzy. WUBP w Łodzi nie stanowił i w tym przypadku
wyjątku. Funkcjonariusze zaczęli zmasowany werbunek byłych Ŝoł-
nierzy organizacji. Utworzona i rozbudowana sieć informatorów spo-
śród osób pomagających partyzantowi długo nie przyczyniała się do
uchwycenia „Bojara”. Rozpracowanie i likwidację Danielaka oraz
Grzybowskiego prowadziły dwa wydziały: I (Departamentu III MBP
w Warszawie) i III (do Walki z Bandytyzmem WUBP w Łodzi)98.

Wypady rekwizycyjne, konieczne dla zapewnienia środków
utrzymania, stały się niebezpieczne dla Danielaka. Z tego powodu
odbywały się sporadycznie. 20 stycznia 1951 r. miała miejsce akcja
na poborców podatkowych w Witowie: Bolesława Syrogę i Ignacego
Rajskiego. Rekwizycje przeprowadził Danielak wraz z Bolesławem
Cisem „Słomą”99.

Wbrew powszechnym opiniom, Ludwik Danielak posiadał silne
poparcie miejscowej ludności, która kwaterowała go w swoich gospo-
darstwach, naraŜając własne Ŝycie lub utratę wolności na kilka bądź
kilkanaście lat. Wiele poświęcenia wykazała równieŜ rodzina „Boja-
ra”, która była represjonowana przez organy ścigania. Wielokrotnie,
pod pretekstem poszukiwania partyzantów, palono rodzinne zabu-
dowania. Przeprowadzano nocne rewizje. Członków rodzin obowią-
zywały nakazy meldowania się na posterunku MO w godzinach pra-
cy. O ile władzom, na podstawie kompromitujących materiałów bądź
szantaŜem, udało się zwerbować informatorów, o tyle byli to ludzie,
którzy celowo podawali błędne informacje. W celu usprawnienia ak-

                                                
98 T. Toborek, Stanisław…, s. 231–236.
99 Bolesław Cis „Słoma” (ur. 04.04.1926 r. w Charciburze, pow. ostrołęcki, woj.

warszawskie). Skończył trzy klasy szkoły podstawowej. Mieszkał w Gomulinie (gm.
Szydłów, pow. piotrkowski). Był członkiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Działał na terenie woj. olsztyńskiego i warszawskiego. W 1950 r. przeniósł się na
teren woj. łódzkiego i współpracował z Danielakiem. Został zatrzymany
02.03.1954 r. przez WUBP w Łodzi i skazany wyrokiem WSR w Łodzi z 27.10.1955
r. na karę doŜywotniego pozbawienia wolności za przynaleŜność do NZW i współpra-
cę z Danielakiem. Po zastosowaniu amnestii kara została złagodzona do piętnastu
lat. AIPN Łd, 0313/18, Nr E–14.
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cji poszukiwawczych Ŝołnierzy KWP, szef WUBP w Łodzi płk Cze-
sław Borecki, polecił PUBP w Piotrkowie ściślejszą współpracę po-
między UB a KP MO, polegającą na wymianie wszelkich informacji
i kontaktów. Szefowie PUBP zobowiązani zostali do zaktualizowania
danych poszukiwanych partyzantów oraz ich rodzin100.

Na początku 1953 r. SOR o krypt. „Zabójcy” załoŜoną na „Bojara”
i „Zapalnika” przejął i nadzorował osobiście por. Antoni Zwierzchow-
ski, zastępca naczelnika Wydziału III WUBP w Łodzi101. Do rozpra-
cowania Danielaka i Grzybowskiego funkcjonariusze UB poszukiwali
informatorów wśród współpracowników „Trybuny”, którzy odbywali
wyroki pozbawienia wolności. Mimo podjętych przez WUBP w Łodzi
kroków, funkcjonariuszom nie udało się ustalić miejsca pobytu Da-
nielaka. Szef łódzkiego UB płk Borecki usprawiedliwiał to, w rapor-
cie do Dyrektora Gabinetu Ministra BP, istnieniem w powiecie
piotrkowskim wielu nieprzychylnych komunistycznej władzy środo-
wisk, w tym byłych Ŝołnierzy AK102. Pomimo świadomości niebezpie-
czeństwa, jakie ściągają na niego wszelkie akcje rekwizycyjne,
w lutym 1953 r. pozbawiony środków utrzymania Danielak zdecydo-
wał się na rekwizycję w sklepie w Sierosławiu (pow. piotrkowski)103.
Niespełna rok później, 7 stycznia 1954 r., przeprowadził akcję eks-
propriacyjną w Szczukwinie (pow. łódzki)104.

Nieoczekiwany zwrot w poszukiwaniach „Bojara” nastąpił 2 mar-
ca 1954 r. na skutek donosu mieszkańca Mąkoszyna (gm. Grabica,
pow. piotrkowski) Deringa105, który był szwagrem Genowefy Dering
– współpracownicy „Bojara” z miejscowości Mąkoszyn (pow. piotr-
kowski). Przebywając w domu, G. Dering rozpoznał „Bojara”. Na-
stępnie zawiadomił funkcjonariuszy o aktualnym miejscu pobytu
partyzanta i przekazał informacje o jego wieczornym wyjeździe do
Łodzi, włącznie z podaniem adresu, gdzie planował przebywać przez
kolejne dni. Informacje przekazano funkcjonariuszom WUBP w Ło-
dzi, którzy przełoŜyli akcję zatrzymania „Bojara” na następny
dzień106.

                                                
100 AIPN Łd, Pf 10/646, k. 61.
101 AIPN Łd, 084/5, t. 4, k. 274.
102 AIPN Łd, Pf 10/4, k. 9, 12.
103 AIPN Łd 10/46, k. 354.
104 AIPN Łd, Pf 10/4, k. 3.
105 Imię nieznane.
106 AIPN Łd, Pf 12/1885, t. 6, k. 6.
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Danielak przebywał w mieszkaniu Marianny Ryś107 przy ulicy
Lutomierskiej w Łodzi, skąd sporadycznie powracał na tereny kon-
spiracyjnej aktywności. Kontakt z M. Ryś nawiązał poprzez Ryszar-
da Rygielskiego „Marka”108. Akcję aresztowania poprzedziły przygo-
towania funkcjonariuszy WUBP w Łodzi, polegające na nieustannej
obserwacji mieszkania i osób w nim przebywających. Funkcjonariu-
sze UB dwukrotnie wchodzili do mieszkania, podając się za zarząd-
ców budynku, by ustalić toŜsamość osób przebywających wewnątrz.
Zatrzymanie „Bojara” udało się dopiero naczelnikowi Wydziału
III WUBP w Łodzi kpt. B. Kruczkowi i dwóm funkcjonariuszom UB:
Szczepanowi Brylowi i Andrzejowi Jagielskiemu. W momencie ich
ponownego wejścia do mieszkania Danielak wychodził z ukrycia.
śołnierz KWP posiadał w mieszkaniu dwa automaty MP, cztery pi-
stolety oraz dwieście sztuk amunicji o róŜnym kalibrze, które zare-
kwirowano109. 3 marca 1954 r. Ludwik Danielak został przekazany
do dyspozycji Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi110.

Metody stosowane przez funkcjonariuszy UB w celu wymuszenia
zeznań na aresztowanych były bardzo brutalne i charakterystyczne
dla wszystkich UBP w całym kraju, nie wyłączając WUBP w Łodzi.
Przesłuchania trwały zwykle wiele godzin. Przeprowadzono je w no-
cy przez kilkanaście bądź kilkadziesiąt godzin bez moŜliwości snu, co
dodatkowo dezorientowało aresztowanego (tzw. konwojery). Analo-
giczną metodą były stójki111. Rozkazywano równieŜ robienie serii
kilkudziesięciu lub kilkuset przysiadów. Powszechnym zjawiskiem
w UB było bicie zatrzymanych pięściami, pałkami w pięty i twarz,
bambusami112 i kluczami oraz kopanie po całym ciele. Przesłuchiwa-
nych przypalano takŜe papierosami. Funkcjonariusze UB posiadali
                                                

107 Marianna Ryś (ur. 01.11.1924 r. w Mąkoszynie) z domu Oleksiewicz. Skoń-
czyła cztery klasy szkoły podstawowej. Została zatrzymana wraz z Danielakiem
04.03.1954 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 26.06.1954 r. skazano ją na sześć lat po-
zbawienia wolności za udzielenie schronienia Danielakowi. Została zwolniona po
trzech latach. AIPN BU, 0186/278, t. 6, k. 4.

108 Ryszard Rygielski „Marek” – współpracownik Grzybowskiego. AIPN Łd,
084/5, t. 10, k. 8; T. Toborek, op. cit., s. 230.

109 AIPN Łd, Pf 12/1885, t. 14, k. 5.
110 AIPN Łd, Pf 10/372, k. 313.
111 Stójka – stanie twarzą do ściany w pokoju śledczym lub korytarzu. Zwykle

trwało kilkanaście godzin. T. Balbus, „Będziesz wisiał bandyto!”. Metody śledcze
WUBP we Wrocławiu wobec aresztowanych Ŝołnierzy i oficerów Okręgu Lwów
AK-„Nie”-WiN (1947–1949), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, nr 16, s. 74.

112 Bambus – wycior do czyszczenia lufy karabinu. Ibidem, s. 74.
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specjalnie podkute buty, którymi miaŜdŜyli palce nóg i rąk zatrzy-
manych. Głowami aresztowanych uderzano o ścianę, a w ich ciała
wbijano drzazgi. JeŜeli te metody nie przynosiły oczekiwanych efek-
tów, powszechnym środkiem perswazji wobec Ŝołnierzy antykomuni-
stycznego podziemia było sadzanie na koniu Andersa113. W dalszej
kolejności głodzono ich w celach, a następnie karmiono solonymi śle-
dziami, ograniczając drastycznie podawanie wody. Opornych party-
zantów umieszczano w karcerach i kantówkach114. Aresztowani osa-
dzeni w celach na najwyŜszym piętrze nie schodzili na przesłuchania
sami. Byli ściągani z góry po schodach za nogi. JeŜeli te środki nie
przynosiły oczekiwanych skutków, aresztowanych zastraszano bro-
nią. Listę metod UB stosowanych wobec więźniów kończy szantaŜ
emocjonalny. śołnierzy zastraszano zabiciem współwięźniów i rodzi-
ny. Wówczas ściągano do aresztu śledczego członków rodziny i bito,
okaleczano tak, aby oporny aresztowany słyszał ich krzyki. Te po-
dejmowane przez funkcjonariuszy działania często przyczyniały się
do trwałego kalectwa u przesłuchiwanych osób. Wymienione powyŜej
metody stosowano bezwzględnie wobec Ŝołnierzy antykomunistycz-
nego podziemia, niezaleŜnie od wieku i płci zatrzymanych. Działania
Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi nie były w tej kwestii wyjątkiem.
O metodach stosowanych przez śledczych w okresie prowadzenia
dochodzenia przeciwko Danielakowi świadczy fakt podejmowanych
przez aresztantów prób samobójczych i samobójstw115.

Śledztwo przeciwko „Bojarowi” prowadziła Sekcja I Wydziału
Śledczego w Łodzi, w składzie116: kierownik Sekcji I por. Jan Bocian,
czterech starszych oficerów śledczych w osobach: por. Mieczysław
Ogrodnik, chor. Jan Kniaź, chor. Zdzisław Dorobiasz, st. sierŜ. Miro-
sław Tomcza oraz trzech oficerów śledczych: chor. Tadeusz Sipika,
chor. Tadeusz Wałczyński i chor. Bogusław Poniecki.

W przeciwieństwie do zwykłych śledztw, które nie trwały dłuŜej
niŜ sześć miesięcy, śledztwo przeciwko Danielakowi trwało dziewięć
miesięcy. „Bojara” przesłuchiwał Tomczak, który za efekty swojej
pracy był wielokrotnie nagradzany premiami. Otrzymał takŜe awans
                                                

113 Koń Andersa – metalowy taboret, na którego nodze sadzano aresztowanego.
Ibidem, s. 74.

114 Kantówka – mała, betonowa cela, w której woda lała się aresztowanemu
na głowę. Aby zwielokrotnić efekt zimna, podłoga kantówki składa się z cegieł wmu-
rowanych krawędzią do góry. Ibidem, s. 74.

 115 Ibidem, s. 72–76.
116 AIPN Łd, Pf 10/69, k. 156.
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do stopnia chorąŜego117. W trakcie śledztwa Danielak nie przyznawał
się do zarzucanych mu czynów. Powszechnym zjawiskiem wśród
przesłuchiwanych Ŝołnierzy antykomunistycznego podziemia było
informowanie funkcjonariuszy UB o faktach, które juŜ znali
ze śledztw przeprowadzonych wobec skazanych Ŝołnierzy KWP. Czy-
nił to przede wszystkim Danielak. Odpowiedzialnością za przepro-
wadzone akcje obarczał nieŜyjących Ŝołnierzy „Trybuny”. Opór „Boja-
ra” i zatrzymanych wraz z nim: Marianny, Stanisława118 i Stefana
Rysiów119, Bogusława120 i Władysława Oleksiewiczów121, Franciszka
Kluski122, Bolesława Lisa123 i Stanisława Świstaka124 z Kęszyna
wkrótce został złamany. Danielak zaczął podawać nazwiska mniej

                                                
117 Ibidem, k. 138.
118 Stanisław Ryś (ur. 01.11.1922 r.) przebywał w mieszkaniu M. Ryś w mo-

mencie aresztowania Danielaka. Został zwolniony z braku dowodów. AIPN Łd, Pf
10/46, k. 53.

119 Stefan Ryś (ur. 16.10.1925 r. w Sierosławiu) został zatrzymany 03.03.1954
r. Był skazany wyrokiem WSR w Łodzi na dwa lata więzienia za przynaleŜność do
nielegalnej sekty „św. Jehowy”. AIPN Łd, Pf 10/485, t. 8, k. 33.

120 Bolesław Oleksiewicz (ur. 13.05.1905 r. w Mąkoszynie) był rolnikiem.
Skończył trzy klasy szkoły podstawowej. Mieszkał w Dąbrówce (gm. Podolin, pow.
piotrkowski). Był współpracownikiem Danielaka od 1950 r. Został aresztowany
przez PUBP w Piotrkowie 07.03.1954 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 12.08.1954 r.
skazano go na sześć lat więzienia za udzielenie pomocy Danielakowi w lutym 1954 r.
AIPN BU, 0186/278, t. 10, k. 152.

121 Władysław Oleksiewicz (ur. 01.04.1930 r. w Mąkoszynie) był rolnikiem.
Mieszkał w Mąkoszynie. Był podejrzany o współpracę z Danielakiem. Został zwol-
niony z braku dowodów winy. AIPN Łd, Pf 10/46, k. 53.

122 Franciszek Kluska (ur. 23.01.1917 r. w Gomulinie, gm. Szydłów) rolnik;
członek Przysposobienia Wojskowego w latach 1936–1938. W czasie hitlerowskiej
okupacji członek NSZ o ps. „śelazny”. Od 1949 r. udzielał schronienia B. Cisowi. Rok
później schronił S. Stefańskiego, a od 1951 r. współpracował z „Bojarem”. Został
zatrzymywany przez WUBP w Łodzi 29.05.1954 r. Wyrokiem WSR w Łodzi
z 15.11.1954 r. skazany na karę sześciu lat pozbawienia wolności. Zmarł w 1955 r.
AIPN Łd, Pf 10/372, k. 313.

123 Bolesław Lis (ur. 04.04.1936 r. w gm. Ostrołęka, woj. warszawskie) miesz-
kał w gminie Szydłów. Na mocy wyroku WSR w Łodzi z 27.10.1955 r. skazany na
karę doŜywotniego pozbawienia wolności za współpracę z Danielakiem. AIPN Łd, Pf
10/ 485, t. 8, k. 33.

124 Stanisław Świstak (ur. 13.02.1917 r. w Kęszynie, gm. Rozprza, pow. piotr-
kowski) był rolnikiem. Mieszkał w Kęszynie. Skończył cztery klasy szkoły podsta-
wowej. Został aresztowany 07.03.1954 r. Wyrokiem WSR w Łodzi z 16.03.1954 r.
skazany został na sześć lat pozbawienia wolności za współpracę z Danielakiem od
1953 r. oraz nielegalne przechowywanie broni. AIPN BU 0186/278, t. 6, k. 13.
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znaczących współpracowników. W wyniku zeznań zatrzymanych
następowały kolejne aresztowania. Mimo to Danielak starł się ogra-
niczać swoje zeznania, co podkreślał kpt. J. Szymczak. W Sprawoz-
daniu z pracy Wydziału Śledczego i Referatów Śledczych PUBP wo-
jewództwa łódzkiego za okres 1 października – 1 listopada
1954 r. oceniał postawę „Bojara” w następujący sposób: W dalszym
śledztwie z m-ca na listopad br. pozostała jedna sprawa, w której
śledztwo trwa ponad 6 miesięcy tj. sprawa p-ko Danielakowi Ludwi-
kowi. Przyczyną przedłuŜenia śledztwa w tej sprawie były trudności
w udokumentowaniu stawianych mu zarzutów oraz to, Ŝe był bardzo
ograniczony w zeznaniach, a posiadane materiały wykazały na jego
powiązania z meliniarzami125.

Wnikliwa kwerenda umoŜliwiła odkrycie nowych faktów ze śledz-
twa przeciw „Bojarowi”. Zdecydowana większość uzyskanych
w śledztwie informacji nie była przekazywana funkcjonariuszom
śledczym bezpośrednio przez Danielaka. Wbrew powszechnej opinii,
Ŝołnierz nie składał zeznań obciąŜających jego najbliŜszych współ-
pracowników. W celu uzyskania informacji istotnych dla prowadzo-
nego śledztwa, powszechną praktykę stanowiło wprowadzenie przez
funkcjonariuszy UB do celi aresztowanego bądź skazanego tzw.
agenta celnego (dalej: AC) jako jednego z więźniów. Jego zadanie
polegało na wyciąganiu z aresztowanego cennych dla śledztwa in-
formacji poprzez zdobycie zaufania i sympatii współwięźnia. AC po-
twierdzał takŜe wiarygodność składanych w śledztwie zeznań. Po-
przez prowokowane rozmowy, nakłaniał zatrzymanego do zeznań
zgodnych z Ŝyczeniami funkcjonariuszy. Wzbudzał w nim wątpliwość
w lojalność innych członków danej organizacji, w celu rozbicia soli-
darności środowiska. Połączenie działalności AC z wyczerpującymi
przesłuchaniami powodowało dezorientację więźnia, który jedynego
powiernika znajdował w celi. AC zyskiwali zaufanie nie tylko mło-
dych konspiratorów, ale i doświadczonych Ŝołnierzy, niejednokrotnie
związanych z kontrwywiadem organizacji. Przyczynę takiego stanu
rzeczy stanowić mogło werbowanie AC spośród ludzi związanych
z daną organizacją, np. KWP. Opisana agentura stanowiła główne
narzędzie pracy śledczej126. Danielak nie był wyjątkiem i w tym wy-

                                                
125 AIPN Łd, Pf 10/69, k. 183.
126 Zob. szerzej: J. Wołoszyn, „Ostra broń” – agentura celna. Tajni współpracow-

nicy w więzieniach i aresztach śledczych w latach 1944–1956, „Pamięć i Sprawiedli-
wość” 2010, nr 2, s. 295–337.
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padku. Uzyskane przez funkcjonariuszy w trakcie śledztwa informa-
cje pochodziły od wprowadzonego do celi „Bojara” agenta o ps. „Pal-
ma”127, z którym rozmawiał w ostatnich miesiącach Ŝycia.

W rozpracowaniu Danielaka przez funkcjonariuszy Wydziału
Śledczego nie bez znaczenia pozostała rola innych zatrzymanych
Ŝołnierzy KWP, m.in. Ślęzaka, którzy w trakcie wymuszanych ze-
znań udzielali o nim informacji128.

Śledztwo „Bojara” zakończyło się na początku grudnia 1954 r.
O roli, jaką odegrał oddział „Trybuna” i jego dowódca, świadczy fakt,
iŜ zatrzymanie oraz zakończenie przygotowawczego postępowania
karnego „Bojara” zostało odnotowane przez funkcjonariuszy PUBP
w Łodzi jako zakończenie jednej z najwaŜniejszych spraw prowadzo-
nych przez aparat śledczy województwa łódzkiego w 1954 r. Aresz-
towanie „Bojara” i niemal wszystkich jego współpracowników wyma-
gało od funkcjonariuszy WUBP i oficerów Wydziału Śledczego duŜe-
go zaangaŜowania ze względu na liczbę zatrzymanych osób oraz za-
kres udowodnienia winy oskarŜonych129.

Proces dowódcy „Trybuny” odbył się w dniach 14–31 grudnia
1954 r. przed WSR w Łodzi, który mieścił się przy ul. Sienkiewicza
21. W składzie sędziowskim jako przewodniczący zasiadł szef WSR
w Łodzi mjr Henryk Andrysiak130, bardzo zaangaŜowany w wypeł-
nianie obowiązków wobec ludowej ojczyzny. Funkcję sędziego i ław-

                                                
127 Brak dokumentów UB umoŜliwiających identyfikację toŜsamości agenta

„Palmy”.
128 AIPN Łd, Pf 10/69, k. 135.
129 Ibidem, k. 135–215.
130 Henryk Andrysiak (ur. 02.12.1907 r. w Mokrej, pow. częstochowski) był

studentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pracował
w Urzędzie Skarbowym w Wilnie. Brał aktywny udział w kampanii wrześniowej
1939 r. w stopniu podchorąŜego, za co trafił do obozu w Hohenstein (do listopada
1942 r.) Od maja 1943 do stycznia 1945 r. członek Batalionów Chłopskich na terenie
pow. częstochowskiego (wywiadowca w oddziale Władysława Kleszcza).
14.10.1947 r. został sędzią WSR w Łodzi, pomimo braku praktyki sędziowskiej. Był
bardzo zaangaŜowany w wypełnianie obowiązków sędziego, czego dowodzą liczne
pochwały przełoŜonych. Od 25.06.1953 r. pełnił funkcję zastępcy szefa WSR w Łodzi,
który faktycznie kierował placówką. Funkcję szefa WSR w Łodzi pełnił w latach
1953–1955. Wprowadził wiele przepisów porządkujących pracę sądu, dbał o świa-
domość ideologiczną swoich podwładnych. Wraz z końcem sierpnia 1955 r. został
przeniesiony do rezerwy. Od 1956 r. był sędzią w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi.
AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 3; J. śelazko, „Ludowa” sprawiedliwość. Skazani przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (1946–1955), Łódź 2007, s. 137–139.
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nika powierzono por. Danielowi Motłochowi i kpr. Waldemarowi
Grzeszczukowi. OskarŜycielem „Bojara” był kpt. Ryszard Jaku-
biec131.

Na podstawie wymuszonych zeznań oskarŜonego oraz świadków,
Danielakowi zarzucono próbę obalenia przemocą ustroju ludowo-
demokratycznego w oparciu o art. 86§2 kodeksu karnego Wojska Pol-
skiego132, 4§1 małego kodeksu karnego133 oraz art. 225 i 259 kodeksu
karnego.

„Bojar” oskarŜony został o dokonanie dziewięciu morderstw i wy-
danie trzech wyroków śmierci, przeprowadzenie pięćdziesięciu sze-
ściu napadów na posterunki MO, ORMO, członków PPR, spółdzielnie
i poborców podatkowych. Wśród postawionych mu zarzutów znalazło
się równieŜ posiadanie czterdziestu siedmiu jednostek broni. Wśród
broni, którą dysponował „Bojar”, wymieniono: karabin typu Mauser,
automat RKM, automaty MP 40, automat Sten, automat PPSz oraz
pistolety: „TT”, „Schauer” – „Stoch”, „Belgijka”, „Flower”, „Walther
P38”, „Vis”, „Parabellum”. Do wszystkich posiadał magazynki i amu-
nicję. Dysponował równieŜ granatami134.

Głównymi świadkami w rozprawie byli odbywający karę pozba-
wienia wolności i przebywający w więzieniach Pietrus, Podlecka,
Radomiak i Klęska. W celu zabezpieczenia przyjazdu Danielaka na
rozprawę sądową zastosowano specjalne środki ostroŜności w postaci
wzmocnionego konwoju z Wojewódzkiej Komendy MO w Łodzi135.

Początkowo na obrońcę Danielaka został wyznaczony adwokat
z urzędu Wacław Bohatyrewicz – były sędzia WSR w Łodzi, mocno
skompromitowany na polu wymiaru sprawiedliwości. Danielak
szybko zauwaŜył niekompetencję obrońcy, który zamiast wskazywać
oskarŜonemu moŜliwości obrony, doradzał mu je zataić. Dlatego wy-

                                                
131 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 49.
132 Art. 86§2 kk WP wymierzony był we wszystkich przeciwników komunistycz-

nego ustroju, których uznano za zagroŜenie dla komunistycznego systemu i przewi-
dywał wyjątkowo surowe kary, nie wyłączając przy tym kary śmierci. Stąd stanowił
doskonałe narzędzie w likwidowaniu niewygodnej opozycji. P. Kładoczny, Prawo
jako narzędzie represji w Polsce ludowej (1944–1956), Warszawa 2004, s. 257–260.

133 Art. 4§1 mkk przewidywał karę za nielegalne posiadanie broni bądź samej
amunicji. Nadinterpretacja tego artykułu pozwalała skazać oskarŜonego, który nie
przechowywał broni na stałe. Wystarczyło, iŜ był w jej posiadaniu przez chwilę,
http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=109994.

134 AIPN BU, 0186/278, t. 9, k. 11; AIPN BU, 0186/278, t. 10, k. 2.
135 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 9–21.
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raźnie zaczął domagać się zmiany adwokata. Nowym obrońcą party-
zanta został adwokat Marian Kaczmarek. Próbował on zmienić, o ile
było to moŜliwe, kwalifikację niektórych czynów, np. napad na areszt
MO w Bełchatowie, gdzie „Bojarowi” zarzucano zamach na funkcjo-
nariusza władzy ludowej, który wówczas nie był obecny w budynku.
Obrońca uwaŜał, iŜ Ŝołnierz nie powinien być oskarŜony o zamach na
władzę, poniewaŜ do bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszem
posterunku nie doszło. Mimo to sąd uznał, Ŝe oddział kierował się
takimi intencjami, a Ŝołnierze byli przygotowani do starcia zbrojnego
z siłami Polski ludowej136. PowaŜne zastrzeŜenie budzi równieŜ próba
zarzucenia partyzantowi dokonania napadu rabunkowego na Poli-
tańską i Siedleckiego, którego nie przeprowadził Danielak137. W koń-
cowym przemówieniu obrońca prosił o darowanie Ŝycia i karę doŜy-
wotniego pozbawienia wolności. O funkcjonowaniu WSR w Łodzi
świadczy przytoczone oświadczenie Danielaka z grudnia 1954 r.,
w którym pisał: Zaznaczył mi obrońca, aby zwracać uwagę na sąd
czy zapisuje to co ja zeznaję. Gdy sędzia nie kaŜe protokolantowi za-
pisywać to przeprosić sąd i powiedzieć, Ŝe słowa moje nie są brane
pod uwagę i nie będę zeznawać do czego ja się stosowałem w czasie
rozprawy138.

Wprowadzone w 1954 r. zmiany w strukturze aparatu bezpie-
czeństwa miały na celu stworzenie pozorów liberalizacji polityki
władz. Pomimo zbliŜającego się kursu polityki dąŜącej do zwiększe-
nia zakresu swobód, 11 stycznia 1955 r. dowódca „Trybuny” skazany
został na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich oraz
praw honorowych i konfiskatę mienia na rzecz państwa. śołnierzowi
KWP udowodniono wykonanie sześciu wyroków śmierci na osobach
cywilnych, przeprowadzenie czternastu zamachów na przedstawicieli
komunistycznej władzy: funkcjonariuszy UB i MO, Ŝołnierzy WP,
członków PPR i ORMO oraz dokonanie czterdziestu czterech napa-
dów na mienie społeczne139.

Zachowanie Danielaka podczas śledztwa i procesu budzi szacu-
nek. „Bojar” zdawał sobie sprawę z czekającego go wyroku śmierci
najpóźniej od kwietnia 1953 r., co niejednokrotnie podkreślał w roz-

                                                
136 AIPN BU, 0186/278, t. 16, k. 6.
137 AIPN Łd, Pf 6/2338, t. 2, k. 3–5.
138 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 96.
139 Ibidem, k. 217.
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mowach ze współpracownikami140. Tym bardziej godnym uwagi jest
fakt, iŜ Ŝołnierz KWP walczył do samego końca. O wyroku śmierci
zapewniał go równieŜ adwokat: Gdy obrońcy się zapytałem ile mogę
dostać i jaki wyrok to mi odpowiedział Ŝe tu na sali sądowej to nie
mogę nigdy liczyć Ŝe mnie kara śmierci minie. Mogę dostać kilka kar
śmierci141.

Wielogodzinne przesłuchania nie doprowadziły do złamania Ŝoł-
nierza. Jego zachowanie w trakcie procesu podkreślane jest w proto-
kole rozprawy jako prowokacyjne. W ostatnim słowie podczas proce-
su równieŜ nie prosił o łaskę, ale o sprawiedliwy wyrok. DuŜą rolę
postaci „Bojara” podkreśla fakt, iŜ skazanie go na karę śmierci zo-
stało odnotowane w „Biuletynie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa
Publicznego” nr 3/55142. Po zakończonym procesie „Bojar” został
przewieziony do więzienia przy ul. Sterlinga w Łodzi, z zastrzeŜe-
niem, aby nie dopuścić do popełnienia przez oskarŜonego samobój-
stwa143.

Swoją prośbę o ułaskawienie do NajwyŜszego Sądu Wojskowego
w Łodzi z 14 stycznia 1955 r. „Bojar” uzasadniał próbą powrotu do
normalnego Ŝycia poprzez skorzystanie z amnestii w 1947 r. Powrót
do konspiracyjnej działalności motywował postawą funkcjonariuszy
władzy ludowej, którzy zakatowali na śmierć w trakcie przesłucha-
nia jego brata Zygmunta, co poświadczyć mógł por. Eugeniusz Ga-
brysiak – wówczas funkcjonariusz w piotrkowskim UB. Opisywał
równieŜ stosowane wobec jego rodziny represje: spalenie budynków
siostry Wiktorii Uchrońskiej, zniszczenie zabudowań brata Stani-
sława, fizyczną przemoc wobec Ŝony Janiny i kilkuletniego syna
Włodzimierza, któremu funkcjonariusze UB wyrywali włosy. Obroń-
ca w swojej prośbie podkreślał młody wiek skazanego oraz brak poli-
tycznej świadomości144. Wspomniane argumenty nie przyczyniły się
do ułaskawienia Danielaka. Decyzją z 5 maja 1955 r. NSW oraz Ra-
dy Państwa z 30 lipca 1955 r. nie skorzystał z prawa łaski145.

                                                
140 AIPN Łd, Pf 12/1885, t. 7, k. 166.
141 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 96.
142 Biuletyny Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954 –

listopad 1956, opr. W. Chudzik, M. Filipiak, J. Gołębiowski, Warszawa 2009,
s. 92–94.

143 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 98–99, 960.
144 Ibidem, k. 224–226.
145 Ibidem, k. 244.
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Wbrew powszechnej opinii, kwestia wykonywania kary śmierci
oraz postępowania ze zwłokami straconych więźniów była uregulo-
wana licznymi rozkazami. Ustawa z 17 marca 1932 r. O chowaniu
zmarłych i stwierdzaniu przyczyn zgonu zobowiązywała funkcjona-
riuszy UB do umieszczania zwłok wyłącznie na terenie cmentarzy.
Wykonanie wyroku śmierci odbywało się zgodnie z kodeksem postę-
powania karnego z 19 marca 1928 r. w obecności naczelnika więzie-
nia, lekarza, duchownego, prokuratora, a nawet obrońcy. Na wyraź-
nie Ŝyczenie skazanego mógł być obecny równieŜ ksiądz. Zgodnie
z wyznacznikiem z 1946 r. w sprawie wykonywania kary śmierci,
wyrok na podwórzu więziennym wykonywał pięcioosobowy pluton
egzekucyjny. Zwłoki były wydawane rodzinie tylko za zgodą szefa
WUBP, który w tym przypadku działał w porozumieniu z prokurato-
rem. Jeśli ciała nie zostały wydane rodzinie, naczelnik wydziału wię-
ziennictwa WUBP mógł przekazać je zakładom naukowo-
badawczym. O ile wspomniane dwa kryteria nie zostały spełnione,
pochówek zwłok w trumnie odbywał się następnego dnia po egzekucji
na lokalnym cmentarzu. O wykonanym wyroku, bez podania przy-
czyny śmierci, zawiadamiany był miejscowy Urząd Stanu Cywilnego
oraz Centralny Zarząd Więziennictwa146.

Pomimo zmiany kursu polityki władz i likwidacji instytucji WSR
na mocy ustawy z 5 kwietnia 1955 r.147, wyrok wykonano na Danie-
laku 5 sierpnia t.r. o godzinie 21.55. Wbrew występującym dotąd
opiniom, nie zamordowano go w więzieniu przy ul. Sterlinga. Z opu-
blikowanych przez IPN dokumentów wynika, iŜ kary śmierci w Łodzi
wykonywano w więzieniu przy ul. Kraszewskiego, które posiadało
specjalnie przystosowane do tego pomieszczenie. W przypadku „Bo-
jara” zachowano wszelkie formalne wymogi konieczne do wykonania
wyroku: prawomocne decyzje sądów oraz akta osobowe. Procedury
zostały naruszone w przypadku dnia jego pochówku. Ciało Danielaka
zostało pogrzebane dopiero trzeciego dnia po wykonanym wyroku.
Czynność nadzorował podinspektor Franciszek Smolarek148. „Bojar”
został pochowany 8 sierpnia 1955 r. na Cmentarzu Rzymskokatolic-
                                                

146 M. Zwolski, Wykonywanie wyroków kary śmierci w polskich więzieniach gru-
dzień 1954 – kwiecień 1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 1, s. 263–266.

147 Rozwiązanie WSR w Łodzi nastąpiło 12 lipca t.r. wraz z ostatnim rozkazem
wydanym przez mjr. Andrysiaka dotyczącym likwidacji tej instytucji. J. śelazko,
op. cit., s. 162–163.

148 AIPN Łd, 6/2338, t. 4, k. 250; K. Jasiak, III Komenda…, s. 79; J. śelazko,
op. cit., s. 327.
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kim pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Łodzi, połoŜonym
przy ul. Smutnej 9. Stanowi on jeden z sześciu kompleksów cmenta-
rzy na Dołach149. Rodziny nie powiadomiono o wykonaniu kary i nie
wydano rzeczy osobistych nie podlegających konfiskacie150.

Rozbicie „Trybuny”, a następnie aresztowanie i skazanie na karę
śmierci Ludwika Danielaka nie rozwiązało wszystkich problemów
funkcjonariuszy UB. Nadal borykali się oni z wieloma napadami, ale
o charakterze czysto rabunkowym.

Losy Ludwika Danielaka potoczyły się torem charakterystycznym
dla większości Ŝołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodle-
głościowego151. Biogram konspiracyjnej aktywności bełchatowskiego
Ŝołnierza rozpoczyna zakończony dezercją z LWP sprzeciw wobec
mentalności i arogancji radzieckich Ŝołnierzy152. Nawiązanie kontak-
tu z byłym Ŝołnierzem AK, twórcą oddziału SOS na terenie Bełcha-
towa i jego okolic, „Zapalnikiem” umoŜliwiło Danielakowi wstąpienie
w struktury KWP. Jego talent organizacyjny, charyzma, poczucie
sprawiedliwości, zaangaŜowanie, odwaga i lojalność zostały szybko
zauwaŜone i uwieńczone awansem na zastępcę dowódcy oddziału.
Problemy z zapewnieniem kwaterunku wszystkim Ŝołnierzom jed-
nostki przyczyniły się do jej podziału na dwie samodzielne grupy
w listopadzie 1947 r. Od tej pory „Szatan” działał na obszarze gmin
Bełchatów, Bujny Szlacheckie, Kluki i Łękawa. Po zlikwidowaniu
grupy „Zapalnika” w lipcu 1948 r., jedynym realnym zagroŜeniem
dla organów bezpieczeństwa w powiecie piotrkowskim i łaskim stał
się oddział Danielaka, który wkrótce został włączony w struktury
III Komendy KWP. Jego oddział otrzymał kryptonim „Trybuna”,
a „Bojar” został awansowany do stopnia podporucznika. Od paź-
dziernika funkcjonariusze PUBP z Piotrkowa zaczęli zadawać kolej-
ne straty grupie „Bojara”, urządzając zasadzki w Emilinie i Łęcznie.
CięŜką sytuację skomplikowało zatrzymanie „Murata” w listopadzie
1948 r. Brak jednolitego dowództwa spowodował, iŜ pozostające
w terenie grupy, w tym Danielaka, funkcjonowały samodzielnie.
Ostateczna likwidacja „Trybuny” w lipcu 1949 r. rozpoczęła nowy

                                                
149 Księga cmentarna Cmentarza Rzymskokatolickiego pod wezwaniem

św. Wincentego a Paulo w Łodzi, n.p.
150 M. Zwolski, op. cit., s. 272–273.
151 T. Toborek, op. cit., s. 239–244.
152 P. Reising, Ręce połamane przez Ubeków. Wspomnienia Janiny Danielak,

„KurieR – Kultura i Rzeczywistość”, 2009, nr 8, s. 3–5.
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etap działalności nieuchwytnego partyzanta. Niezbędne do pozyska-
nia środków utrzymania napady ekspropriacyjne stały się niebez-
pieczne, dlatego Ŝołnierz ograniczył je do niezbędnego minimum.
Aktywność konspiracyjna „Bojara” w tym okresie została zreduko-
wana do rozpracowywania i unikania współpracowników UB, którzy
mogli zdradzić miejsce jego lokalizacji. Pomimo powziętych środków
ostroŜności, Danielak został zatrzymany na początku marca 1954 r.
i na początku 1955 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano
pomimo zmiany kursu polityki władz i związaną z nią demokratyza-
cją Ŝycia publicznego.

Artykuł stanowi próbę wnikliwej analizy Ŝycia „Lotnego”, którego
losy były dotąd skutecznie pomijane w regionalnej historii powiatu
bełchatowskiego i piotrkowskiego. O ile działalność i funkcjonowanie
Ŝołnierza w terenie jest znane z opisów świadków, o tyle przebieg
śledztwa nie został w ogóle zbadany. Metody śledcze WUBP w Łodzi
czy PUBP w Piotrkowie były charakterystyczne dla funkcjonowania
wszystkich UB w Polsce. Stąd zilustrowanie sposobów wymuszania
zeznań we wrocławskim WUBP umoŜliwiło przedstawienie zmagań
bełchatowskiego partyzanta w ostatnich miesiącach Ŝycia. Wnikliwa
kwerenda dokumentów UB umoŜliwiła odkrycie nowych faktów ze
śledztwa partyzanta. Wbrew powszechnej opinii, Ŝołnierz nie składał
wyczerpujących zeznań obciąŜających jego współpracowników. Z za-
chowanych dokumentów wyłania się postać świadomego politycznie
i dbającego o dobro lokalnego społeczeństwa Ŝołnierza KWP, które
odwdzięczało mu się współpracą i poświęceniem. W jego pamięci za-
chował się obraz bohatera z wszelkimi przymiotami. Dla „Bojara”
i jego Ŝołnierzy koniec wojny stał się początkiem nowej walki, za któ-
rą przyszło im zapłacić najwyŜszą cenę.

Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z 12 sierpnia 1992 r. „Bo-
jar” został zrehabilitowany, tym samym przywrócono mu wszystkie
naleŜne honory153.

                                                
153 K. Jasiak, op. cit., s. 79; T. Toborek, op. cit., s. 229.
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Paweł Wąs
(Piotrków Trybunalski)

MłodzieŜowa organizacja antykomunistyczna

„Biały Orzeł” w Moszczenicy (1953)

JuŜ od drugiej połowy 1944 r. w Polsce rozpoczął się okres dykta-
tury komunistycznej. Przez pierwsze lata była ona skutecznie wspo-
magana przez specjalne sowieckie jednostki NKWD1. Prewencyjnie
aresztowano i wywoŜono do obozów pracy w głąb Związku Sowiec-
kiego nie tylko tysiące Ŝołnierzy Armii Krajowej, ale takŜe ludność
cywilną2. Oddziały NKWD zwalczały i likwidowały takŜe niepodle-
głościowe podziemie zbrojne3. W szybkim tempie rozbudowywano
aparat represji w postaci Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz
Milicji Obywatelskiej4. Oprócz masowego terroru duŜe znaczenie dla
utrwalania władzy ludowej w Polsce miała równieŜ sytuacja między-
narodowa oraz sfałszowane w styczniu 1947 r. wybory parlamentar-

                                                
1 Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – Ludowy Komisariat Spraw We-

wnętrznych ZSRS. W 1946 r. przemianowany na Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych ZSRS.

2 Według szacunkowych danych proces ten od stycznia 1944 r. do końca lat
czterdziestych objął na terenach II Rzeczpospolitej około 80–95 tys. Polaków (nie
wliczając obywateli polskich innych narodowości). Szerzej zob.: D. Rogut, Polacy
w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych (1944–1946), „Dzieje Najnowsze” 2004,
nr 4, s. 85–108; idem, Polacy i obywatele polscy w obozach NKWD-MWD ZSRR
1944–1956, [w:] Represje sowieckie wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej
1944–1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005, s. 69–97; idem, Polacy w obo-
zach dla jeńców wojennych i internowanych NKWD-MWD ZSRR po 1944 r., „Łambi-
nowicki Rocznik Muzealny” 2007, t. 30, s. 33–60.

3 A. Chmielarz, Działania 64 dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD przeciwko
polskiemu podziemiu, [w:] Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944,
red. A. Ajnenkiel, Wrocław 1998, s. 73–81.

4 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność
w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 15–24.
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ne5. Począwszy od 1948 r. rozpoczęła się szeroko zakrojona indoktry-
nacja polskiego społeczeństwa, przejawiająca się upolitycznieniem
wszelkich dziedzin Ŝycia. Działania te w duŜym stopniu wymierzone
były w młodzieŜ, z którą komuniści wiązali spore nadzieje. Zmienia-
no programy nauczania w szkołach, likwidując pozostałości przed-
wojennego procesu edukacyjnego6. W lipcu 1948 r. utworzono Zwią-
zek MłodzieŜy Polskiej, który wchłonął wszystkie istniejące przy
stronnictwach politycznych organizacje młodzieŜowe7. Stanowił on
swoistą przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Począwszy od 1949 r. zaczęto
przekształcenia w Związku Harcerstwa Polskiego, który ostatecznie
zlikwidowano, zastępując go komunistyczną Organizacją Harcerską8.
Działania te nie pozostawały bez reakcji młodzieŜy. Pewna jej część
postanowiła w miarę swych moŜliwości stawiać opór rosnącej sowie-
tyzacji. W gimnazjach i liceach powstawały masowo zakonspirowane
organizacje patriotyczne9. Byli członkowie ZHP tworzyli tajne zastę-

                                                
5 M. Skoczylas, Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. w świe-

tle skarg ludności, Warszawa 2003.
6 K. Kosiński, O nową mentalność. śycie codzienne w szkołach 1945–1956, War-

szawa 2000; M. Hoszowska, Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956, Rze-
szów 2002; M. Ryba, Szkoła w okowach ideologii. Szkolna propaganda komunistycz-
na w latach 1944–1956, Lublin 2006.

7 J. Kochanowicz, ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rze-
czywistości, Warszawa 2000; M. Wierzbicki, Związek MłodzieŜy Polskiej i jego człon-
kowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieŜowej,
Warszawa 2006; J. Król, To idzie młodość… Związek MłodzieŜy Polskiej w szkole
średniej ogólnokształcącej w latach 1948–1957, Kraków 2011.

8 Szerzej patrz m.in.: J. Kwiek, Związek Harcerstwa Polskiego w latach
1944-1950. Powstanie, rozwój, likwidacja, Toruń 1995; K. Persak, Odrodzenie har-
cerstwa w 1956 roku, Warszawa 1996; Komuniści wobec harcerstwa 1944–1950,
oprac. K. Persak, Warszawa 1998; A. Kiewicz, Organizacja Harcerska Związku
MłodzieŜy Polskiej 1951–1956, Wrocław 2002.

9 Wedle wyliczeń z 2007 r., liczbę antykomunistycznych grup i organizacji mło-
dzieŜowych działających w Polsce w latach 1944–1956 oszacowano na 972. Miały
one skupiać około 11 tys. członków. Podane liczby nie są zapewne ostateczne, gdyŜ
prowadzone badania regionalne wnoszą ciągle nowe informacje o nieznanych dotąd
organizacjach. Zob.: S. Poleszak, R. Wnuk, Oddziały zbrojne polskiego podziemia
niepodległościowego i organizacje młodzieŜowe – próba ujęcia statystycznego,
[w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk,
S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007, s. LIX.
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py harcerskie, w których mogli prowadzić działalność zgodną z filozo-
fią Roberta Baden-Powella10.

Piotrków Trybunalski oraz powiat piotrkowski nie stanowiły wy-
jątku w skali kraju11. Jedną z młodzieŜowych organizacji niepodle-
głościowych przeciwstawiających się stalinizmowi w powiecie piotr-
kowskim była organizacja „Biały Orzeł” działająca w Moszczenicy12.
Głównymi inspiratorkami jej powstania były patriotycznie nasta-
wione młode dziewczęta. Początki ich działań antykomunistycznych
miały miejsce wiosną 1951 r. Wtedy to trzy uczennice Szkoły Po-
wszechnej w Moszczenicy spotykały się często w mieszkaniu jednej
z nich, Jadwigi Kaźmierczak13. Odwiedzającymi ją koleŜankami były
Teresa Linek14 i Irena Rękorajska15. Podczas jednej z wizyt dziew-

                                                
10 Robert Baden-Powell (1857–1941), lord angielski, twórca oraz wybitna postać

światowego skautingu. Na temat organizacji o rodowodzie harcerskim patrz m.in.:
W. Zawiślak, Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946–1949, Kraków 2001; So-
wieckiemu zniewoleniu nie. Harcerska druga konspiracja (1944–1956), przedm.
S. Broniewski, Warszawa 2005.

11 Zestawienie w Atlasie polskiego podziemia… wymienia pięć tajnych organiza-
cji młodzieŜowych działających i zlikwidowanych w latach 1945–1956 na terenie
dzisiejszego powiatu piotrkowskiego, choć nie jest to liczba ostateczna. J. Bednarek,
A. Ossowski, Niepodległościowe organizacje młodzieŜowe I 1945 – XII 1956,
[w:] Atlas polskiego podziemia…, s. 412–415. Prowadzone są intensywne badania
nad działalnością młodzieŜowych organizacji niepodległościowych w regionie łódz-
kim w okresie stalinizmu. Patrz: „Precz z komuną”. Niepodległościowe organizacje
młodzieŜowe na Ziemi Łódzkiej w latach 1945–1956, red. D. Rogut, Zelów 2011.

12 Jedynym jak dotąd opracowaniem przedstawiającym działalność organizacji
jest artykuł popularyzatorski w lokalnej prasie. Zob.: P. Wąs, Białogłowy w Białym
Orle, „Ziemia Piotrkowska”, nr 29/30 (23 VII 2010), s. 9. Krótka notatka dotycząca
organizacji znalazła się w tajnym informatorze opracowanym przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych w 1964 r., którego reprint ukazał się w 1993 r. Informator
o nielegalnych antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających
w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, Lublin 1993, s. 170. Brak jest natomiast
wspomnień byłych członków organizacji.

13 Jadwiga Kaźmierczak urodziła się w 1933 r. w Słonimie, woj. nowogródzkie.
Jej ojciec, Franciszek, był funkcjonariuszem Policji Państwowej. Po wybuchu drugiej
wojny światowej dostał się w ręce sowieckie, a następnie wstąpił do Armii Andersa,
z którą przedostał się na Zachód. Do Polski powrócił w 1949 r. Jadwiga, wraz z mat-
ką Teodorą oraz rodzeństwem, do Moszczenicy przybyła w 1945 r. Tutaj ukończyła
Szkołę Powszechną, a następnie pięciomiesięczny kurs, po którym podjęła pracę jako
wychowawczyni w przedszkolu w Kamieńsku.

14 Teresa Linek urodziła się w 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim. W 1940 r.
wraz z rodziną przeniosła się do Moszczenicy, gdzie ojciec trudnił się masarstwem,
a po wojnie załoŜył własny sklep wędliniarski. Wiosną 1946 r. Jan Linek miał wy-
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częta zaczęły słuchać w radiu, pozostawionym w domu Kaźmiercza-
ków na przechowanie przez zarządcę radiowęzła w Moszczenicy, pol-
skojęzycznej audycji Głosu Ameryki16. Treści w niej przedstawione
ujawniały prawdę o ustroju komunistycznym oraz osobach sprawu-
jących władzę w sowietyzowanym kraju. Na bazie informacji za-
czerpniętych z zachodniej stacji radiowej, dziewczęta postanowiły
sporządzić gazetkę ośmieszającą ustrój komunistyczny oraz czoło-
wych przywódców reŜimu. Na duŜym białym kartonie dostarczonym
przez T. Linek przykleiły wycięte z gazet wizerunki Bolesława Bie-
ruta, Konstantego Rokossowskiego oraz Józefa Stalina. Pod spodem
zostało umieszczonych kilka wierszyków zasłyszanych w radiowych
audycjach, które piętnowały komunistyczny ustrój Polski. Tak przy-
gotowaną gazetkę dziewczęta rozwiesiły na murze parku w Moszcze-
nicy, jednak po chwili ją zerwały i wkrótce zniszczyły, gdyŜ obawiały
się ujawnienia i represji17. Przez pewien czas dziewczęta nie przeja-
wiały Ŝadnej aktywności o charakterze antykomunistycznym.

Kolejny etap działalności nastąpił w czerwcu 1953 r., po wypad-
kach w Berlinie, gdzie zostało brutalnie stłumione wystąpienie ro-
botnicze18. Dziewczęta podczas dyskusji na jednym ze spacerów po-

                                                                                                                      

padek na motocyklu i wskutek odniesionych obraŜeń zmarł. Teresa ukończyła
w 1951 r. Szkołę Powszechną w Moszczenicy, by w roku następnym podjąć pracę
w Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Moszczenicy jako pracownik
umysłowy. Była członkiem ZMP.

15 Irena Rękorajska urodziła się w 1935 r. w Woli Moszczenickiej. Jej ojciec,
Stanisław, dostał się w 1939 r. do niewoli niemieckiej i pracował u niemieckiego
gospodarza. Ściągnął do siebie Ŝonę Stanisławę wraz z córką. Do Woli Moszczenic-
kiej rodzina powróciła w marcu 1945 r. i małŜeństwo Rękorajskich podjęło pracę
w PZPB w Moszczenicy. Irena ukończyła Szkołę Powszechną, a następnie kontynu-
owała naukę w Technikum Finansowym w Piotrkowie, gdzie ukończyła dwie klasy.
W 1953 r. była kandydatką do wstąpienia do ZMP.

16 Audycje radiowe Głosu Ameryki w języku polskim emitowane były od 1942 r.
W czasie zimnej wojny programy tej rozgłośni były w Polsce zagłuszane, ze względu
na imperialistyczną treść.

17 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi (dalej: AIPN Łd),
6/2191, Protokół przesłuchania Ireny Rękorajskiej, 6 VIII 1953 r., k. 33; ibidem,
Protokół przesłuchania Teresy Linek, 22 IX 1953 r., k. 56–57; ibidem, Protokół prze-
słuchania Jadwigi Kaźmierczak, 2 X 1953 r., k. 79–80. Dziewczęta nie podały do-
kładnie, kiedy była przygotowana gazetka. Określiły jedynie, Ŝe było to wiosną 1951
r.

18 17 czerwca w Berlinie, a następnie w innych ośrodkach NRD, wybuchły straj-
ki na tle ekonomicznym, które przekształciły się w manifestacje polityczne. Ponie-
waŜ władze NRD nie dysponowały własnymi siłami porządkowymi, zwróciły się
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stanowiły załoŜyć jakąś tajną organizację. W pewien sposób zostały
równieŜ zainspirowane ksiąŜką Alarm dla miasta Warszawy wciąŜ
trwa, którą przeczytała Rękorajska19. Były tam opisane konspiracyj-
ne wystąpienia polskiej młodzieŜy przeciwko hitlerowskiemu oku-
pantowi w okresie drugiej wojny światowej. Z okazji uroczystości Dni
Morza20 znajdowała się w Moszczenicy dekoracja z propagandowymi
treściami i wizerunkami czołowych osób w państwie, stojąca przy
rzece nieopodal młyna. Przechodzące tamtędy Rękorajska z Linkową
postanowiły ją zniszczyć. Udały się z tym pomysłem do Kaźmiercza-
kówny, z którą razem powróciły obejrzeć dekorację. Dziewczęta
stwierdziły jednak, Ŝe to zadanie moŜe je przerosnąć, gdyŜ dekoracje
są zbyt wysoko zawieszone. Zdecydowały zatem o konieczności utwo-
rzenia organizacji, do której naleŜeliby równieŜ chłopcy21.

Jako pierwszy propozycję przystąpienia do organizacji otrzymał
piętnastoletni brat Jadwigi, Zdzisław Kaźmierczak22. Nie dał od razu
odpowiedzi, gdyŜ obawiał się ewentualnych represji w stosunku do
ojca. Po pewnym czasie wyraził jednak zgodę. Następnie za pośred-
nictwem chłopca do organizacji wstąpili jego koledzy: Janusz For-
ma23 i Janusz Stoś24.

5 lipca 1953 r. J. Kaźmierczak, jej brat Zdzisław, J. Forma oraz
T. Linek ustalili termin pierwszego zebrania na dzień następny, aby
                                                                                                                      

o pomoc do stacjonujących w kraju sowieckich wojsk okupacyjnych, które brutalnie
spacyfikowały kraj, m.in. przy uŜyciu czołgów. Padło wielu zabitych, raniono setki
ludzi. W komunistycznej propagandzie przedstawiano te wydarzenia jako narzuconą
z RFN próbę obalenia socjalistycznych władz NRD. A. Czubiński, Historia po-
wszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 520.

19 E. Wachnowska-Thun, Alarm dla miasta Warszawy trwa, Warszawa 1946.
20 Dni Morza zaczęto obchodzić w okresie międzywojennym. Obejmowały one

przewaŜnie ostatni tydzień czerwca. Komuniści nadali im silny propagandowy cha-
rakter.

21 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Teresy Linek, 29 IX 1953 r., k. 72.
22 Zdzisław Kaźmierczak urodził się w 1938 r. w Słonimie, woj. nowogródzkie.

W 1945 r. wraz z matką i rodzeństwem przybył do Moszczenicy. Po ukończeniu
Szkoły Powszechnej w Moszczenicy, w 1952 r. zaczął uczęszczać do Państwowego
Gimnazjum i Liceum Męskiego im. B. Chrobrego w Piotrkowie.

23 Janusz Forma urodził się w 1935 r. w Woli Moszczenickiej. Po ukończeniu
Szkoły Powszechnej pracował przez kilka miesięcy w PZPB w Moszczenicy. Od
1952 r. był członkiem ZMP, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącego koła zakładowe-
go ZMP. Ojciec chłopca, Stanisław, pracował na PKP.

24 Janusz Stoś urodził się w 1938 r. w Moszczenicy. Po ukończeniu Szkoły Po-
wszechnej podjął w 1952 r. naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym
w Piotrkowie. Jego ojciec, Władysław, był stolarzem.
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przyjąć kierunki działania oraz uzgodnić liczbę członków. O wyzna-
czonej porze w parku w Moszczenicy pojawili się Stoś, Forma, Lin-
kówna, Rękorajska oraz rodzeństwo Kaźmierczaków. Omawiano
werbunek dalszych członków organizacji, lecz po analizie młodzieŜy
zamieszkującej Moszczenicę, stwierdzono, Ŝe brak jest odpowiednich
kandydatur25. Dyskutowano równieŜ nad nazwą organizacji. Padały
róŜne propozycje, spośród których zaakceptowano podaną przez
Z. Kaźmierczaka nazwę „Biały Orzeł”26. Dla lepszej konspiracji po-
stanowiono przyjąć pseudonimy, lecz z uwagi na brak czasu odłoŜono
to do następnego zebrania. Odbyło się ono kilka dni później, równieŜ
w parku. Stawiły się te same osoby, choć na spotkaniu pojawił się
kolejny członek organizacji, Wacław Kopiński27. Został on wtajemni-
czony w jej działanie po pierwszym zebraniu. Wszyscy obrali sobie
pseudonimy. J. Kaźmierczak – „Antylopa”, I. Rękorajska – „Wie-
wiórka”, T. Linek – „Sarna”, Z. Kaźmierczak – „Ryś”, J. Stoś – „Lis”,
J. Forma – „Lew”, W. Kopiński – „Tygrys”. Ustalono, Ŝe kaŜdy czło-
nek organizacji będzie musiał złoŜyć przysięgę. Jej tekst miał zreda-
gować J. Stoś z pomocą Z. Kaźmierczaka. Chłopcy spotkali się w
parku i Kaźmierczak spisał treść przysięgi, podyktowaną przez Sto-
sia. W sobotę, 11 lipca, członkowie organizacji spotkali się w kinie,
gdzie Stoś przyniósł tekst przysięgi i zapoznał z nim pozostałych28.
Ustalono czas i miejsce złoŜenia przysięgi. Następnego dnia o godzi-
nie 16 wszyscy zgromadzili się w lasku obok cegielni, niedaleko
Moszczenicy. Brakowało jedynie I. Rękorajskiej, która była na piel-
grzymce w Częstochowie. Wszyscy zebrani połoŜyli po dwa palce na
małym drewnianym krzyŜu przyniesionym przez Kaźmierczakównę
i powtarzali za Stosiem tekst przysięgi, czytany przez niego z kart-
ki29. Po złoŜeniu przysięgi padła propozycja, zaakceptowana przez

                                                
25 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Janusza Stosia, 29 IX 1953 r.,

k. 68–69.
26 W zeznaniach z śledztwa i w akcie oskarŜenia występuje nazwa „Organizacja

Białego Orła” (O.B.O.) W trakcie procesów oraz w literaturze organizacja nosi nazwę
„Biały Orzeł”.

27 Wacław Kopiński urodził się w 1937 r. w Moszczenicy. Po ukończeniu Szkoły
Powszechnej podjął w 1951 r. naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim
im. B. Chrobrego w Piotrkowie. Wstąpił do ZMP. Jego ojciec, Wacław, posiadał nie-
wielki zakład fryzjerski w Moszczenicy.

28 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Janusza Stosia, 29 IX 1953 r., k. 69.
29 Fragment przysięgi brzmiał: Przyrzekamy wobec Boga i Narodu polskiego,

Ŝe będziemy wiernie słuŜyć sprawie, za którą walczyli i ginęli najlepsi synowie naro-
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wszystkich, aby w dniu komunistycznego święta 22 lipca30 przepro-
wadzić jakąś akcję propagandową. Postanowiono przygotować ulotki
o treści antykomunistycznej, choć rozwaŜano teŜ malowanie haseł na
murach. UłoŜenie tekstu ulotki powierzono ponownie Stosiowi, który
miał tego dokonać z pomocą Z. Kaźmierczaka. Chłopcy sporządzili
tekst w parku i przedstawili go w tygodniu pozostałym członkom do
akceptacji. Naniesiono niezbędne korekty stylistyczne i powierzono
powielenie tekstu na maszynie do pisania Z. Kaźmierczakowi. Prze-
pisał on ulotkę w czterech egzemplarzach i przekazał siostrze 21 lip-
ca31. Jej treść brzmiała:

ODEZWA DO NARODU POLSKIEGO! POLACY! Nasza Ojczy-
zna znajduje się w jarzmie bolszewickim. Zdrajcy narodu polskiego
znajdujący się u steru władzy wyciskają z nas ostatni pot, bezczelnie
okradają i przy tym starają się nam wmówić, Ŝe rządzi chłop i robot-
nik. Więzią tysiące niewinnych ludzi i zachłystują się frazesami, Ŝe w
POLSCE istnieje wolność jakiej nie zaznają nigdy narody krajów
kapitalistycznych. Znoszą święta kościelne i mówią przy tym, Ŝe pań-
stwo nie wtrąca się w sprawy religii. Oblane krwawym potem chłopa
polskiego zboŜe wywoŜą na wschód i kłamią, Ŝe w Polsce nie ma chle-
ba dlatego, poniewaŜ kułacy karmią nim trzodę chlewną. Robotnikom
obniŜają zarobki i przy kaŜdej nadaŜającej [pisownia zgodna z orygi-
nałem – P.W.] się okazji zabierają mu cięŜko zapracowany grosz mó-
wiąc przy tym, Ŝe idzie on na odbudowę Warszawy, lub przyjaźń pol-
sko-radziecką kupowaną za pieniądze. Lecz wiemy, Ŝe to wszystko
kłamstwo. Nie moŜe być wolności, gdzie więzi się tysiące niewinnych
ludzi. Nie moŜe być dobrobytu, gdzie wywozi się węgiel, zboŜe, ziem-
niaki, cukier nic w zamian nie otrzymując. I wiemy równieŜ, Ŝe jeśli
nie będziemy stawiać oporu, nie moŜe być mowy o jakimkolwiek po-
lepszeniu. I z tem trzeba walczyć. Walczyć wszelkimi sposobami.
Chłopi! Nie dajcie odebrać sobie ziemi, sabotujcie dostawę zboŜa,
mówcie prawdę w oczy sowieckim słuŜalcom. Robotnicy! Nie dajcie
się okradać, walczcie o swoje słuszne prawa, z Wami serca wszystkich
                                                                                                                      

du polskiego jak Traugutt, Piłsudski i Kościuszko. AIPN Łd, 6/2191, Protokół prze-
słuchania Janusza Formy, 6 VIII 1953 r., k. 31.

30 22 lipca obchodzono jedno z najwaŜniejszych komunistycznych świąt nazywa-
ne Świętem Odrodzenia. Była to rzekoma rocznica ogłoszenia manifestu PKWN
w 1944 r. Szerzej zob.: M. CzyŜewski, Propaganda polityczna władzy ludowej
w Polsce 1944–1956, Toruń 2006, s. 105–107.

31 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Zdzisława Kaźmierczaka, 6 VIII
1953 r., k. 14.
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prawych Polaków, z Wami państwa zachodnie i POLSKA POD-
ZIEMNA. ŚMIERĆ ZDRAJCOM I OKUPANTOWI SOWIECKIEMU.
Sztab główny A.K.32

Akcję, na której mieli stawić się wszyscy członkowie grupy, za-
planowano na godzinę 24 w nocy z 21 na 22 lipca. W umówionym
miejscu pojawili się Kopiński, J. Kaźmierczak, Stoś i Linkówna. „An-
tylopa” dostarczyła ulotki, Linkówna przyniosła klej oraz białą farbę,
którą otrzymała kilka dni wcześniej od Kopińskiego. Ulotki posma-
rowano klejem, po czym wszyscy otrzymali po jednej sztuce. Linków-
na z Kaźmierczakówną nakleiły swe ulotki na murze parku oraz na
bramie stadionu sportowego nieopodal fabryki, zaś chłopcy przy
młynie oraz obok PGR-u33.

Po odkryciu rankiem 22 lipca ulotek na murach Moszczenicy,
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego przystąpił do zdecydowanych
działań zmierzających do wykrycia sprawców. W tym celu powołano
specjalną czteroosobową grupę pracowników operacyjnych34. Tere-
nowy referat Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Piotrkowie wspólnie z komisariatem MO w Wolborzu uruchomiły
posiadaną sieć agenturalną. W działaniach operacyjnych wykorzy-
stano informatorów ps.: „Jaś”, „Zbój”, „Bolek”, „Czysty”, „Kazik”,
„Kruk” oraz wszelkie posiadane źródła informacji, z którymi odby-
wano codzienne spotkania35. Pobrano równieŜ próbki pism z maszyn
do pisania znajdujących się na terenie Moszczenicy, tj. z Zakładów
Przemysłu Bawełnianego, PGR, cegielni, Powszechnej Spółdzielni
SpoŜywców oraz prywatnych właścicieli maszyn: proboszcza Ciesiel-
skiego, młynarza Jończyka, Franciszka Kaźmierczaka. Dodatkowo

                                                
32 Ibidem, Ulotka, k. 305.
33 Ibidem, Protokół przesłuchania Teresy Linek, 29 IX 1953 r., k. 74; ibidem,

Protokół przesłuchania Janusza Stosia, 6 VIII 1953 r., k. 21.
34 AIPN Łd, Pf 10/202, Sprawozdanie miesięczne P[owiatowego] U[rzędu]

B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] w Piotrkowie za m-c lipiec 1953, 4 VIII 1953 r.,
k. 36.

35 W latach 1945–1960 występowały trzy podstawowe kategorie osobowych źró-
deł informacji: informator, agent oraz rezydent. Kategorią nieformalną był kontakt
operacyjny, występujący niekiedy pod nazwą kontakt poufny lub kontakt obywatel-
ski. Tej kategorii współpracowników zwykle nie rejestrowano w ewidencji operacyj-
nej oraz nie wymagano podpisania zobowiązania do współpracy na piśmie, choć
zdarzały się wyjątki. Szerzej zob.: Ł. Kamiński, Lingua securitatis, [w:] Wokół teczek
bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2006,
s. 393–398; F. Musiał, Osobowe źródła informacji, „Biuletyn IPN” 2006, nr 10, s. 52–
67.
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informator ps. „Dzięcioł” otrzymał zadanie przeprowadzenia rozmów
na temat rozklejonych ulotek z byłymi członkami Armii Krajowej
zamieszkującymi w Moszczenicy36. 24 lipca do Laboratorium Eksper-
tyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie wysłano
oryginał ulotki wraz z pobranymi próbkami pisma w celu identyfika-
cji maszyny. W związku z tym, Ŝe na podstawie wzrokowego porów-
nania pismo maszyny, na której pisano ulotki, było podobne do pi-
sma maszyny będącej w posiadaniu Kaźmierczaka, przystąpiono do
działań operacyjnych. Przeprowadzono wywiady o rodzinie Kaźmier-
czaków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich kontaktów. Po-
stanowiono równieŜ o celowości werbunku jako kontaktów poufnych
bliskich znajomych rodziny Kaźmierczaków w celu lepszego ich roz-
pracowania. Dodatkowo zwerbowano trzy doraźne kontakty poufne
z koła sportowego „Włókniarz”37.

Zakrojone na szeroką skalę przez PUBP poszukiwania sprawców
rozwieszenia ulotek wywarły wraŜenie na członkach organizacji.
2 sierpnia doszło do ostatniego zebrania, na którym organizacja
„Biały Orzeł” została rozwiązana na wniosek J. Kaźmierczak38.

4 sierpnia Centralne Laboratorium Ekspertyz MBP wydało opi-
nię, iŜ ulotka została napisana na maszynie naleŜącej do Franciszka
Kaźmierczaka39. Na podstawie zgromadzonych materiałów,
po uzgodnieniu z szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Łodzi, wieczorem 5 sierpnia został zatrzymany Zdzi-
sław Kaźmierczak40. Początkowo złoŜył wymijające wyjaśnienia, ja-
koby do napisania ulotek został zmuszony przez nieznanych męŜ-
czyzn, którzy zagrozili mu bronią41. Przy powtórnym przesłuchaniu
podał informacje dotyczące organizacji. 6 sierpnia w godzinach połu-
                                                

36 AIPN Łd, Pf 12/1712, Doniesienie, 24 VII 1953 r., k. 191–192.
37 Ibidem, Plan rozpracowania, 24 VII 1953 r., k. 183–185; ibidem, Dalszy plan

przedsięwzięć, 25 VII 1953 r., k. 186; ibidem, Plan dalszych przedsięwzięć, 31 VII
1953 r., k. 187–188.

38 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Wacława Kopińskiego, 6 VIII
1953 r., k. 28.

39 Ibidem, Orzeczenie, 4 VIII 1953 r., k. 4; AIPN Łd, Pf 12/1712, k. 171.
40 AIPN Łd, Pf 12/1712, Postanowienie o zatrzymaniu Zdzisława Kaźmierczaka,

5 VIII 1953 r., k. 5. MoŜna sądzić, iŜ przy zatrzymaniu stosowano przemoc, gdyŜ
z protokołu rewizji Kaźmierczaka wynika, Ŝe miał przy sobie potłuczone lusterko
i złamany grzebień. Ibidem, Protokół rewizji, 6 VIII 1953 r., k. 22.

41 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania Zdzisława Kaźmierczaka, 6 VIII
1953 r., k. 7–9. Przesłuchanie odbyło się 5 sierpnia wieczorem, a nie, jak podano
w protokole, 6 sierpnia.
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dniowych zatrzymano Jadwigę Kaźmierczak i Janusza Stosia. Po-
twierdzili oni zeznania „Rysia”. Dokonano wobec tego zatrzymania
pozostałych członków organizacji oraz Franciszka Kaźmierczaka42.
Zwrócono się z wnioskiem do WUBP w Łodzi, skąd nadeszła odpo-
wiedź, iŜ będzie niecelowe stosowanie aresztu wobec wszystkich za-
trzymanych. Zasugerowano, aby ze względu na młody wiek, nie sto-
sować odpowiedzialności karnej wobec Janusza Stosia, Wacława Ko-
pińskiego oraz Janusza Formy, a wykorzystać ich w sposób propa-
gandowy43. Zostali oni zwolnieni po czterdziestu ośmiu godzinach
i wzięli udział w wiecu, który odbył się 12 sierpnia w Moszczenicy.
Wiec był publiczną formą ich samokrytyki i miał w zamierzeniu UB
przyczynić się do uniknięcia tego rodzaju działalności w przyszłości.
Chłopcy w swym wystąpieniu wykazali szkodliwą działalność, którą
prowadzili wobec komunistycznej rzeczywistości. Apelowali do orga-
nizacji ZMP, aby otoczyła ich opieką i wychowała na wartościowych
obywateli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej44.

Decyzją Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi pozostała
czwórka została aresztowana45. Po wstępnych przesłuchaniach ope-
ratywnych, które prowadzili funkcjonariusze róŜnych sekcji, rozpo-
częło się śledztwo46. 14 sierpnia wszyscy zostali przeniesieni z aresz-
tu PUBP do piotrkowskiego więzienia przy ul. Stalina47. Rozpoczęło

                                                
42 AIPN Łd, Pf 12/1712, Postanowienie o zatrzymaniu Franciszka Kaźmiercza-

ka, 5 VIII 1953 r., k. 196.
43 Ibidem, Wniosek o zatwierdzenie aresztu, 6 VIII 1953 r., k. 3–4. 10 sierpnia

1953 r. został wysłany z WUBP w Łodzi do Departamentu V Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego meldunek o rozbiciu organizacji. Zmieniono w nim datę uro-
dzenia Zdzisława Kaźmierczaka z roku 1938 na rok 1932. AIPN Łd, Pf 12/1712,
Meldunek specjalny, 10 VIII 1953 r., k. 165–166.

44 AIPN Łd, Pf 12/1712, Plan działania Z[arządu] P[owiatowego] Z[wiązku]
M[łodzieŜy] P[olskiej] na terenie Moszczenicy, k. 204–205; ibidem, Doniesienie,
12 VIII 1953 r., k. 206; AIPN Łd, Pf 10/202, Sprawozdanie miesięczne
P[owiatowego] U[rzędu] B[ezpieczeństwa] P[ublicznego] w Piotrkowie za m-c sier-
pień 1953, 31 VIII 1953 r., k. 49.

45 AIPN Łd, Pf 12/1712, Postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, 7 VIII
1953 r., k. 12, 23, 34, 46. Pierwsze postanowienia wnioskowały o areszt do 30 wrze-
śnia. Kolejnymi decyzjami areszt był przedłuŜany.

46 AIPN Łd, 6/2191, Postanowienie o wszczęciu śledztwa przeciwko Jadwidze
Kaźmierczak i innym, 6 VIII 1953 r., k. 6.

47 Ibidem, Nakazy przyjęcia do więzienia J. Kaźmierczak, Z. Kaźmierczak,
I. Rękorajskiej, T. Linek, 14 VIII 1953 r., k. 44–47. Obecnie ul. Wojska Polskiego.
Nazwę Józefa Stalina ulica nosiła w latach 1947–1956. Patrz: A. Bednarska-Smuga,
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się kompletowanie róŜnego rodzaju opinii o zatrzymanych oraz innej
dokumentacji. Na początku października okazano dowody rzeczowe
w postaci ulotek oraz maszyny do pisania marki „Olimpia”. 10 paź-
dziernika umorzono śledztwo wobec Kopińskiego, Stosia i Formy48.
W tym samym dniu wydano postanowienie o częściowym uwolnieniu
trzech dziewcząt od zarzutów dotyczących przygotowania i rozkleje-
nia gazetki z treściami antykomunistycznymi. DuŜą rolę odegrała
amnestia, która weszła w Ŝycie po dokonaniu czynu49. Jednocześnie
wydano postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za
udział w organizacji i pisanie oraz rozklejanie ulotek. Teresa Linek
i Zdzisław Kaźmierczak, jako małoletni, zostali zbadani przez bie-
głego psychiatrę, który stwierdził ich poczytalność i świadomość po-
pełnionych czynów50. Po wszelkich formalnościach, 30 października,
zamknięto śledztwo oraz sporządzono akt oskarŜenia, który po za-
twierdzeniu został przesłany z WPR do Wojskowego Sądu Rejonowe-
go w Łodzi51. Na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 listopada posta-
nowiono sprawę członków organizacji „Biały Orzeł” przeprowadzić
w trybie jawnym na sesji wyjazdowej w Piotrkowie Trybunalskim
12 listopada 1953 r.

Rozprawie przewodniczył kpt. Jan Lach52, ławnikami byli człon-
kowie Wojskowej Komendy Rejonowej w Piotrkowie. Z ramienia
WPR w Łodzi obecny był por. Zdzisław Pałczyński, zaś obrońcą był
Jerzy Osiński. Podczas rozprawy wszyscy oskarŜeni oraz świadkowie
potwierdzili przebieg zdarzeń oraz zeznania złoŜone w czasie śledz-

                                                                                                                      

Nazewnictwo ulic i placów Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 2006,
s. 132–133.

48 AIPN Łd, Pf 12/1712, Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 10 X 1953 r.,
k. 59–60.

49 Ibidem, Postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa, 10 X 1953 r., k. 61.
Amnestia została wydana 22 XI 1952 r., aby uczcić uchwalenie Konstytucji PRL.
Weszła w Ŝycie 1 XII 1952 r. i obejmowała przestępstwa popełnione przed 20 XI
1952 r.

50 AIPN Łd, 6/2191, Protokół przesłuchania biegłego Wojciecha Pogorzelskiego,
22 X 1953 r., k. 123–124.

51 AIPN Łd, 6/2191, Akt oskarŜenia, 30 X 1953 r., k. 144–149. Członków „Białe-
go Orła” oskarŜono z art. 86§2 kodeksu karnego Wojska Polskiego, który brzmiał:
Kto usiłuje przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego podlega karze więzienia
na czas nie krótszy od 5 lat albo karze śmierci.

52 Kpt. Jan Lach był jednym z najmłodszych sędziów WSR w Łodzi. W 1953 r.
miał zaledwie dwadzieścia trzy lata. Zob.: J. śelazko, „Ludowa” sprawiedliwość.
Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (1946–1955), Łódź 2007, s. 143, 312.
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twa w UB. Jadwiga Kaźmierczak wyjaśniła, iŜ radio, którego słu-
chały wraz z koleŜankami w 1951 r., nie było ich własnością. ZałoŜe-
nie organizacji tłumaczyła chęcią psocenia państwu. Skład organiza-
cji miał być rozszerzony, lecz nie znaleziono odpowiedniego kandyda-
ta. Zdzisław Kaźmierczak zeznał, Ŝe nie poszedł rozlepiać ulotek,
gdyŜ źle się czuł. Maszyna, na której pisał ulotki, pozostała na prze-
chowanie w ich domu po zlikwidowaniu szkoły zawodowej, w której
Franciszek Kaźmierczak był sekretarzem. Irena Rękorajska zeznała,
Ŝe imponowała jej tajna organizacja. Jej załoŜenie było spowodowane
m.in. chęcią, by ich poszukiwano. Przysięgi nie składała, gdyŜ była
na pielgrzymce w Częstochowie. Nie brała udziału w rozwieszaniu
ulotek ze względu na bolące nogi. Teresa Linek chęć załoŜenia orga-
nizacji motywowała chęcią ukrywania się, jak bohaterowie ksiąŜki
Alarm dla miasta Warszawy, przeczytanej przez Rękorajską.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, prokurator zgłosił
wniosek o zmianę kwalifikacji w stosunku do Zdzisława Kaźmier-
czaka, Ireny Rękorajskiej oraz Teresy Linek z art. 86§2 kk WP na
art. 87 w związku z art. 86§2 kk WP oraz o wymierzenie Jadwidze
Kaźmierczak kary sześciu lat więzienia, Irenie Rękorajskiej trzech
lat więzienia, Teresie Linek kary dwóch lat więzienia w zawieszeniu,
Zdzisławowi Kaźmierczakowi jednego roku więzienia. Obrońca
wniósł o zmianę kwalifikacji odnośnie do Jadwigi Kaźmierczak
z art. 86§2 kk WP na art. 87 w związku z art. 86§2 kk WP oraz
o łagodne potraktowanie. OskarŜeni poprosili o zawieszenie kary53.

Po kilku godzinach ogłoszono wyrok, na mocy którego Jadwiga
Kaźmierczak została skazana na trzy lata więzienia oraz dwa lata
pozbawienia praw publicznych, zaś Irena Rękorajska, Teresa Linek
i Zdzisław Kaźmierczak otrzymali wyroki półtora roku więzienia
i jednego roku pozbawienia praw publicznych54. Linkównie i Kaź-
mierczakowi zawieszono karę na okres dwóch lat, mogli więc opuścić
więzienie w Piotrkowie następnego dnia, tj. 13 listopada 1953 r.55

Tydzień po rozprawie WPR w Łodzi złoŜyła skargę rewizyjną na wy-
rok w stosunku do J. Kaźmierczak, który uznano za zbyt niski i nie

                                                
53 AIPN Łd, 6/2191, Protokół rozprawy głównej Sr. 257/53, 12 XI 1953 r., k. 162–

170. Art. 87 kk WP brzmiał: Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa,
określonego w art. 85 lub 86, podlega karze więzienia.

54 Ibidem, Wyrok, k. 171–176.
55 AIPN Łd, 6/2191, Zawiadomienia o zwolnieniu więźniów śledczych Teresy Li-

nek i Franciszka Kaźmierczaka, 13 XI 1953 r., k. 185–186.
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odpowiadający kwalifikacji czynów56. 15 grudnia 1953 r. NajwyŜszy
Sąd Wojskowy uchylił wyrok pierwszej instancji i przekazał do po-
nownego rozpoznania przez inny skład sędziowski57. Termin rozpra-
wy wyznaczono na 8 stycznia 1954 r., lecz z powodu nieobecności
J. Kaźmierczak na wokandzie w tym dniu wyznaczono nowy termin
na 15 stycznia58. W tym czasie dziewczęta zostały przeniesione do
więzienia przy ul. Sterlinga w Łodzi, a następnie do więzienia w Bo-
janowie, skąd na czas rozprawy powróciły do więzienia w Łodzi59.

15 stycznia 1954 r. odbyła się powtórna rozprawa przed WSR
w Łodzi, której przewodniczył kpt. Zygmunt Depczyński60. „Antylo-
pa” została uznana za winną, Ŝe w okresie od końca czerwca 1953 r.
do końca lipca 1953 r. w Moszczenicy, pow. Piotrków wspólnie z in-
nymi osobami usiłowała zmienić przemocą ludowo-demokratyczny
ustrój Państwa Polskiego (…) czym dopuściła się przestępstwa
z art. 86§2 KKWP w rezultacie czego wyrok został zwiększony
z trzech do pięciu lat pozbawienia wolności61. Po dwóch tygodniach,
29 stycznia 1954 r., dziewczęta zostały przeniesione do więzienia
w Łęczycy. Irena Rękorajska opuściła więzienie 7 sierpnia 1954 r.,
w wyniku przedterminowego, warunkowego zwolnienia62. Kaźmier-
czakówna trafiła ponownie do więzienia w Bojanowie, a następnie do
więzienia w Poznaniu. Teodora Kaźmierczak zwracała się wielokrot-
nie z prośbą o przedterminowe zwolnienie córki, choć przez długi
czas nie przynosiło to rezultatu. Dopiero po odbyciu ponad połowy
kary, 26 kwietnia 1956 r., Jadwiga Kaźmierczak wyszła na wol-
ność63.

                                                
56 Ibidem, Skarga rewizyjna, 19 XI 1953 r., k. 182–183.
57 Ibidem, Postanowienie NajwyŜszego Sądu Wojskowego, 15 XII 1953 r.,

k. 193–194.
58 Ibidem, Protokół rozprawy głównej Sr. 295/53, 8 I 1954 r., k. 204.
59 W Bojanowie mieściło się progresywne więzienie dla młodocianych kobiet, bę-

dące filią więzienia w Rawiczu. Szerzej zob.: Zawołać po imieniu. Księga kobiet –
więźniów politycznych 1944–1958, t. I–II, zebrały i oprac. B. Otwinowska, T. Drzal,
Pruszków 2008.

60 Sędzia WSR od 1952 r. J. śelazko, op. cit., s. 143, 237, 309.
61 AIPN Łd, 6/2191, Wyrok, 15 I 1954 r., k. 228–230.
62 Ibidem, Zawiadomienie o zwolnieniu więźnia karnego Ireny Rękorajskiej,

7 VIII 1954 r., k. 258.
63 Ibidem, Zawiadomienie o zwolnieniu więźnia karnego Jadwigi Kaźmierczak,

26 IV 1956 r., k. 282. Dwa dni później, 28 IV 1956 r., weszła w Ŝycie kolejna amne-
stia uchwalona przez Sejm. Dotyczyła ona przestępstw popełnionych przed 15 IV
1956 r.
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Jeszcze w okresie śledztwa PUBP w Piotrkowie podjął działania
profilaktyczne. 13 października 1953 r. Tadeusz Molenda, kierownik
Sekcji V, wydał postanowienie o załoŜeniu sprawy agencyjno-
obserwacyjnej o kryptonimie „Zlikwidowani”. W uzasadnieniu pod-
kreślił wzmagającą się wrogą działalność środowisk młodzieŜowych
przeciwko panującemu porządkowi. Aby zapobiec tego typu wystą-
pieniom w przyszłości, postanowiono rozpracować i systematycznie
kontrolować środowisko byłych członków organizacji. Za naglącą po-
trzebę uznano szybkie wytypowanie, opracowanie i werbunek infor-
matorów lub kontaktów operacyjnych64. Starania uwieńczone zostały
powodzeniem i zwerbowano dwa kontakty poufne o ps. „Janusz”
i „S”. Mieli oni zapewniać dopływ informacji o codziennym Ŝyciu
i wszelkich działaniach byłych członków „Białego Orła”, jak równieŜ
ich rodziców. NiezaleŜnie od tego przeprowadzano szczegółowe wy-
wiady na wszystkich figurantów65. Rozpracowanie postanowiono za-
kończyć w kwietniu 1955 r., ze względu na brak przejawów wrogiej
działalności ze strony objętych inwigilacją. Kontakty poufne „Ja-
nusz” oraz „S” postanowiono wykorzystywać doraźnie do zabezpie-
czenia szkół do których uczęszczali, przed działalnością chuliganerii
i innych bikiniarskich grup66.

W latach późniejszych, choć zaprzestano aktywnego rozpracowa-
nia przy uŜyciu agentury, nadal interesowano się dalszymi losami
członków organizacji, m.in. miejscem zamieszkania, statusem mate-
rialnym, poglądami politycznymi i udziałem w Ŝyciu społecznym67.

Po zmianach ustrojowych w 1989 r. wyroki sądów wojskowych
z okresu stalinizmu zostały uniewaŜnione na podstawie art. 1 ust. 1
Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. O uznaniu za niewaŜne orzeczeń wy-

                                                
64 AIPN Łd, Pf 12/1712, Postanowienie o załoŜeniu sprawy, 13 X 1953 r., k. 180.
65 Ibidem, Plan operacyjnych przedsięwzięć, 9 XI 1954 r., k. 181; ibidem, Plan

operacyjnych przedsięwzięć po linii obiektowego rozpracowania krypt[onim] „Zli-
kwidowani”, 16 XI 1953, k. 189–190.

66 Ibidem, Raport, 28 IV 1955 r., k. 172–173.
67 AIPN Łd, Pf 13/356, Ankiety byłych członków nielegalnych organizacji mło-

dzieŜowych, 1965 r., k. 41–95; AIPN Łd, Pf 10/440, t. 1, Nielegalne organizacje
i bandy działające po wyzwoleniu na terenie p[owiatu] Piotrków, 1967 r., k. 112–
114; AIPN Łd, 030/209, Nielegalna Organizacja MłodzieŜowa p[od] n[azwą] „Biały
Orzeł”, 1975 r., k. 1–12.
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danych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego68.

Niniejszy artykuł ukazuje działalność młodzieŜowej organizacji
antykomunistycznej, jakich w okresie stalinizmu powstawało w Pol-
sce wiele. Młodzi ludzie nie godzili się z otaczającą ich rzeczywisto-
ścią państwa totalitarnego, która cechowała się wszechobecną indok-
trynacją oraz dąŜeniem do ingerencji we wszelkie dziedziny Ŝycia
społecznego. MoŜliwości sprzeciwu, jakimi dysponowały te niejedno-
krotnie kilkunastoletnie dzieci, były bardzo ograniczone. Mogło to
być namalowanie hasła antykomunistycznego, przygotowanie ulotki
lub gazetki o treści patriotycznej. Taką formę walki z komunistyczną
propagandą podjęli równieŜ członkowie organizacji „Biały Orzeł”
z Moszczenicy. Warty podkreślenia jest fakt, Ŝe dominującą rolę w
organizacji odgrywały dziewczęta, co wyróŜniało ją spośród innych
działających w tym okresie grup antykomunistycznych. Członkowie
„Białego Orła” byli w większości pochodzenia robotniczego. Mieli od
piętnastu do dziewiętnastu lat – najstarsza Jadwiga Kaźmierczak
dwadzieścia lat ukończyła po procesie z listopada 1953 r. PrzewaŜało
wykształcenie na poziomie szkoły powszechnej.

Wszechobecny aparat represji podjął szybkie działania, by wy-
kryć i zlikwidować wszelkie formy zagroŜenia dla ustroju ludowego
państwa polskiego. Wykorzystano do tego wszystkie dostępne środki
operacyjne, w tym rozbudowaną sieć informatorów i tajnych współ-
pracowników. Aresztowani młodzi ludzie poddani zostali brutalnemu
śledztwu, po którym nastąpił proces przed Wojskowym Sądem Rejo-
nowym. Orzeczono w nim surowe wyroki, niewspółmierne do skali
przewinień kilkunastoletnich oskarŜonych. Na wysokość wyroku
Jadwigi Kaźmierczak wpływ miała nie tylko jej szkodliwa działal-
ność, ale takŜe jej pochodzenie. Mając ojca byłego granatowego poli-
cjanta sprzed wojny69 i andersowca, stanowiła dla systemu komuni-
stycznego szczególne zagroŜenie. Wyrok pięciu lat więzienia poraŜa
swą surowością70. Skazanie nie oznaczało dla dziewczyny końca ge-
                                                

68 AIPN Łd, 6/2191, Postanowienie, 24 VI 1993 r., k. 288–289; ibidem, Postano-
wienie, 23 I 1997 r., k. 302. Szerzej zob.: B. Kurzępa, O uznaniu za niewaŜne orze-
czeń wydawanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego, Bielsko–Biała 2000.

69 Określenie uŜywane w charakterystykach i aktach procesowych dotyczących
J. Kaźmierczak.

70 Jadwiga Kaźmierczak została potraktowana równie surowo jak przywódcy
Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego „Mała Dywersja” działającej kilka
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henny w stalinowskiej rzeczywistości. Rozpoczął się kolejny jej etap,
tym razem w obozach i więzieniach.

Zjawisko konspiracji młodzieŜowej okresu stalinowskiego było
w okresie PRL-u zupełnie przemilczane. Nic nie mogło zakłócać ofi-
cjalnego propagandowego obrazu młodzieŜy jako głównej siły tworzą-
cego się nowego społeczeństwa socjalistycznego. Dopiero najnowsze
badania pozwalają odkryć prawdę o młodych bohaterach. Kolejne
wydarzenia historyczne pokazują, Ŝe młodzieŜ występowała przeciw-
ko systemowi komunistycznemu takŜe w latach późniejszych, biorąc
masowo udział w protestach społecznych71.

                                                                                                                      

lat wcześniej w Piotrkowie Trybunalskim. NajwyŜszy wyrok, jaki zapadł podczas
trzech procesów przeciw piotrkowskiej organizacji, wynosił sześć lat więzienia. Na-
leŜy jednak podkreślić, Ŝe TO ZHP „Mała Dywersja” była grupą znacznie liczniejszą
od „Białego Orła” i miała na swym koncie wiele wystąpień antykomunistycznych.
Zob.: P. Wąs, Działalność i rozbicie Tajnej Organizacji Związku Harcerstwa Polskie-
go „Mała Dywersja” w Piotrkowie Trybunalskim (1949–1950), [w:] „Precz z komuną”.
Niepodległościowe…, s. 163–194.

71 Szerzej zob.: K. Kosiński, Oficjalne i prywatne Ŝycie młodzieŜy w czasach PRL,
Warszawa 2006; „Jesteście naszą wielką szansą”. MłodzieŜ na rozstajach komuni-
zmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009; M. Wierzbicki, Mło-
dzieŜ w PRL, Warszawa 2009.
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Niemiecka Republika Demokratyczna wobec polskiego kry-

zysu lat 1980-1981. Reakcja ośrodków decyzyjnych,

kościołów i struktur dysydenckich

Latem 1980 r., w związku z przeprowadzoną przez władze pod-
wyŜką cen części artykułów mięsnych, w Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej (PRL) wybuchł szereg strajków, m.in. w Warszawie, Rze-
szowie, Poznaniu, Świdniku, Lublinie. Na przełomie lipca i sierpnia
1980 r. akcja strajkowa objęła Gdynię i Łódź. 14 sierpnia 1980 r. do
strajku przyłącza się Stocznia im. W. Lenina w Gdańsku (Stocznia
Gdańska)1. Po wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej do zmasowane-
go protestu przyłączyło się wiele innych zakładów WybrzeŜa. Po
dwóch dniach (16 sierpnia 1980 r.) dyrekcja Stoczni Gdańskiej zde-
cydowała się na przyjęcie jednego z postulatów strajkujących – za-
aprobowała podwyŜkę wynagrodzeń, mimo tego znaczna część robot-
ników podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej na znak
solidarności ze strajkującymi w innych zakładach2.

Na gruncie współpracy pomiędzy strajkującymi doszło do utwo-
rzenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS), na czele
którego stanął Lech Wałęsa. Liczba przedstawicieli zgrupowanych
w MKS-ie zakładów stale się zwiększała ze względu na nawiązywa-
nie kontaktu przez coraz to nowe strajkujące załogi3. 17 sierpnia
1980 r. MKS przedstawił opinii publicznej dwadzieścia jeden postu-
latów strajkowych, w których domagano się m.in. zgody rządu na

                                                
1 Polskie lato: kalendarium wydarzeń, oprac. J. Kamiński, „Zeszyty Historyczne”

1982, nr 60, s. 3–64; K. Madoń-Mitzner, Dni Solidarności, „Karta” 2000, nr 30,
s. 2–11.

2 K. Madoń-Mitzner, op. cit., s. 17–21.
3 L. Biernacki, Kronika Solidarności. 20 lat dzień za dniem…, Sopot 2000, s. 17.
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powołanie niezaleŜnych związków zawodowych, zagwarantowania
prawa do strajku, przestrzegania wolności słowa i publikacji, przy-
wrócenia do pracy osób zwolnionych po wydarzeniach 1970 i 1976 r.4

Do podobnej inicjatywy jak w Gdańsku, tworzenia platformy
współpracy dla strajkujących zakładów, czym niewątpliwie był MKS,
doszło 18 sierpnia 1980 r. w Szczecinie5. Powstał tam analogiczny do
gdańskiego MKS, który równieŜ wysunął postulaty o charakterze
ekonomiczno-politycznym. 23 sierpnia 1980 r. rząd zdecydował się
na rokowania z MKS-ami w Gdańsku i Szczecinie, w tym samym
dniu na całym WybrzeŜu rozpoczął się strajk generalny. 24 sierpnia
1980 r. przerwano pertraktacje ze strajkującymi na czas obradujące-
go w Warszawie IV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej (KC PZPR). Plenum miało charakter prze-
łomowy, gdyŜ podjęło decyzję o potrzebie politycznego rozwiązania
konfliktu na WybrzeŜu.

30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, a 3 września
w Jastrzębiu Zdroju władze podpisały porozumienia z tamtejszymi
MKS-ami, zgadzając się na powstanie niezaleŜnej organizacji związ-
kowej6. Stała się rzecz bez precedensu – komuniści po raz pierwszy
uznali partnera w kimś, kto się z nimi nie zgadzał, kto zagraŜał ich
monopolowi na władzę. W dniu 17 września 1980 r. w Gdańsku do-
szło do powołania ogólnopolskiego NiezaleŜnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” wraz z Krajową Komisją Poro-
zumiewawczą jako jego naczelną strukturą, pod przewodnictwem
L. Wałęsy7.

Sytuacji politycznej w Polsce z uwagą przyglądały się zarówno
strona partyjno-rządowa Niemiec Wschodnich, rozwijające się nie-
zaleŜne inicjatywy dysydenckie, jak i generalnie społeczeństwo
wschodnioniemieckie. Do strajków robotniczych na polskim Wybrze-
Ŝu i powstania „Solidarności” komunistyczne władze wschodnionie-
mieckie odniosły się z wiadomych przyczyn w sposób zdecydowanie
negatywny. Ambasador Niemieckiej Republiki Demokratycznej
                                                

4 Ibidem, s. 17–19.
5 Postulaty 1970–71 i 1980. Materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowni-

czych w latach 1970–1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin), red. B. Chmiel, E. Kaczyńska,
Warszawa 1998, s. 182–207.

6 Gdańsk – Sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23–31 sierpnia 1980 r.), red. I. Łapiń-
ski, Warszawa 1981; K. Madoń-Mitzner, op. cit., s. 94–101.

7 L. Biernacki, op. cit., s. 28.
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(NRD) w Warszawie, Günter Sreber, 31 sierpnia 1980 r., po podpisa-
niu przez władze PRL Porozumień Gdańskich, miał wypowiedzieć się
w sposób następujący: Wraz z pozwoleniem na załoŜenie niezaleŜnych
związków zawodowych kontrrewolucja w pełni osiągnęła swój cel na
tym etapie. (…) Tym samym PZPR i jej sojusznicy doznali cięŜkiej
klęski8. Z kolei 4 września 1980 r. czołowy dziennik partyjny w NRD,
„Neues Deutschland”, stwierdził na swych łamach: Ci, którzy dziś,
na Zachodzie, odkrywają w sobie serce dla polskich robotników, są w
gruncie rzeczy antypolskimi wilkami w skórze owiec. To są te siły
polityczne i ich organy prasowe, które niczym faszyści rozwijają swój
wielkoniemiecki sztandar9. W wypadku tego komentarza wschodnio-
niemieccy decydenci podjęli nie tylko krytykę przełomu politycznego,
do jakiego doszło w ostatnich dniach w sąsiedniej Polsce, ale i bez-
pardonowo zaatakowali zachodnie media, zwłaszcza z Republiki Fe-
deralnej Niemiec, przypisując im bez mała sympatie neonazistow-
skie.

Władze NRD podjęły decyzję o zamknięciu granicy z Polską
30 października 1980 r. Posunięcie to polegało na zatrzymaniu tzw.
bezwizowego ruchu turystycznego z Polską, rozwijającego się od
1972 r. Zamknięcie granicy z sąsiadem miało uchronić Niemcy
Wschodnie przed losem Polski zainfekowanej wirusem kontrrewolu-
cji10.

Brytyjski historyk Timothy Garton Ash, przebywający w tym
czasie na terenie Niemiec Wschodnich w związku ze swoją pracą
badawczą, w następujący sposób skomentował w ksiąŜce Niemiec-
kość NRD – wydanej jeszcze w 1981 r. – obserwowaną przez siebie
sytuację społeczną i polityczną na terenie tego kraju w kontekście
wydarzeń mających miejsce w sąsiedniej Polsce: Trzeba jednak
stwierdzić, Ŝe w ocenie wydarzeń zachodzących w Polsce po załoŜeniu
„Solidarności” między narodem a kierownictwem partyjnym NRD
panowała rzadka zgodność. Dominował gniew. Gniew, poniewaŜ Pol-

                                                
8 Z. Gluza, Dekada polsko-niemiecka, „Karta” 2003, nr 39, s. 96–97.
9 Ibidem, s. 97. Zob. równieŜ: M. Kubina, M. Wilke, „Hart und kompromißlos

durchgreifen”. Die SED contra Polen 1980/1981. Geheimakten der SED-Führung
über die Unterdrückung der polnischen Demokratiebewegung, Berlin 1995; M. Kubi-
na, SED i jej stanowisko wobec Praskiej Wiosny 1968 i kryzysu w Polsce 1980–1981,
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 11, s. 75–86.

10 W. Borodziej, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa NRD wobec PRL. Wstęp-
ny zarys problematyki, [w:] Polska – Niemcy – Europa. Księga Jubileuszowa z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Warszawa 2000, s. 112.
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ska wywróciła do góry nogami wszelkie plany, poniewaŜ znowu NRD
będzie musiała wyciągać wóz z bagna (juŜ na początku 1981 r. wy-
muszono na niej finansowy zastrzyk w wysokości 500 mln marek,
z czego 250 mln w walucie RFN). Do tego dołączył się strach. Rząd
i naród obawiali się w równej mierze, Ŝe Związek Radziecki zmuszony
będzie do zbrojnej interwencji, co pociągnie za sobą fatalne skutki dla
sprawy niemiecko-niemieckiego odpręŜenia (…). Zarazem rząd oba-
wiał się teŜ moŜliwych skutków nieinterwencji i jak zawsze szukał
oznak ‘polskiej zarazy’ wśród swoich obywateli11.

Przytoczony komentarz naocznego świadka i pilnego obserwatora
sytuacji wewnętrznej Niemiec Wschodnich z początku lat osiemdzie-
siątych moŜe co prawda być uznany za nieco generalizujący, gdyŜ nie
brakowało przykładów sympatii dla polskiego ruchu w społeczeń-
stwie wschodnioniemieckim, tym niemniej trafnie zwraca uwagę na
istotę rzeczy, a była nią ekonomia. Niechęć do „Solidarności” nie
trudno było zbudować środkom masowego przekazu, gdyŜ sytuacja
ekonomiczna samego NRD stale się pogarszała. Jeśli więc obywatel
NRD miał jeszcze ponieść koszta kryzysu polityczno-ekonomicznego
w PRL, to jego gniew wobec sytuacji za Odrą pozostawał łatwym do
rozniecenia.

Uwagę naleŜy zwrócić w cytowanym tekście równieŜ na jego koń-
cowy fragment, mianowicie poświęcony powaŜnym obawom wobec
wydarzeń w Polsce samego aparatu władzy. Stąd 24 listopada 1980
r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Socjalistycznej Partii Jed-
ności Niemiec (KC SED) skierowało do lokalnych kierownictw partii
pismo, w którym przestrzegało: Obecnie w Polsce naleŜy mówić
o trzech ośrodkach władzy: o partii i socjalistycznej władzy państwo-
wej, o związku zawodowym „Solidarność” oraz o klerze katolickim12.

                                                
11 T. Garton Ash, Niemieckość NRD, przeł. A. Szafranek, Warszawa 1989,

s. 116.
12 Z. Gluza, op. cit., s. 97. Kilka dni wcześniej, tj. 20 listopada, w Berlinie

Wschodnim odbyło się spotkanie E. Honeckera z reprezentującym zachowawcze
skrzydło w kierownictwie PZPR Stefanem Olszowskim. Według polskiego polityka
władze PRL miały być przygotowane na kaŜdą ewentualność, nawet na rozprawę
z niezaleŜnym ruchem związkowym na ulicach miast. Na taką okoliczność rząd
i partia miały dysponować trzydziestoma tysiącami funkcjonariuszy przygotowa-
nych do walk ulicznych. Notatka z rozmowy Ericha Honeckera ze Stefanem Olszow-
skim przeprowadzonej 20 listopada 1980 r., [w:] Przed i po 13 grudnia. Państwa
bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. I, red. Ł. Kamiński, War-
szawa 2006, s. 195.
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Jednocześnie najwyŜsze władze partyjne przygotowywały swój apa-
rat na ewentualność siłowego rozwiązania sytuacji w Polsce, do ja-
kiego musiało dojść, ich zdaniem, ze strony kierownictwa polskiej
partii. Do takiego rozwiązania problemu namawiał w dniu 5 grudnia
1980 r. w Moskwie, podczas spotkania szefów partii, premierów, mi-
nistrów obrony narodowej, spraw zagranicznych i spraw wewnętrz-
nych państw członkowskich Układu Warszawskiego, Erich Honec-
ker13. W czasie swojego wystąpienia przywódca SED stwierdził m.in.:
Jeśli robotniczo-chłopska siła, rząd, są w zagroŜeniu, muszą być
chronione przed kontrrewolucyjnymi siłami, które są zdecydowane
pójść na całość. Wtedy nie pozostaje do wyboru nic innego, jak przygo-
towanie do zdecydowanej walki organów bezpieczeństwa robotniczo-
chłopskiego państwa, takie mamy doświadczenia z 1953 r. Stało się
to oczywiste w wydarzeniach 1956 r. na Węgrzech i 1968 r. w Czecho-
słowacji. Przedstawiciele róŜnych grup, które wyrastają w Polsce jak
grzyby po deszczu, uŜywają jako przykrywki swoich prawdziwych
intencji haseł o ,demokratycznej odnowie socjalizmu’ w Polsce. Pa-
miętam całkiem dobrze rozmowę z Dubčekiem z okazji drezdeńskiego
spotkania w 1968 r., kiedy odebrałem go z lotniska i zabrałem do jego
rezydencji. Całą godzinę próbował mnie przekonać, Ŝe to co dzieje się
w CSRS to nie kontrrewolucja, tylko ‘proces demokratycznej odnowy
socjalizmu’. Co stało się później, kaŜdy wie14. Władze polskie nie sko-
rzystały z rad zawartych w przemówieniu E. Honeckera. Znamienne
jednak były słowa, Ŝe w starciu z kontrrewolucją naleŜy sięgnąć po
środki ekstremalne, jak oficjalne wystąpienie głowy państwa, w gro-
nie podobnych mu przywódców, w których rękach leŜały najwaŜniej-
sze decyzje; były to słowa bardzo mocne i jednoznaczne.

Spotkanie z 5 grudnia przebiegało generalnie pod znakiem
ostrzeŜenia kierownictwa PZPR, Ŝe wypuszcza z rąk ster władzy na
rzecz „Solidarności”, a do tego ani Związek Radziecki, ani kraje
Układu Warszawskiego nie dopuszczą. Wypadkowi sprawdzenia się
negatywnego dla przywódców bloku wschodniego scenariusza, czyli
                                                

13 E. Honecker, obok liderów partyjnych Czechosłowacji i Bułgarii, był inicjato-
rem opisywanego spotkania. Zob.: List Ericha Honeckera do Leonida BreŜniewa
w sprawie zwołania spotkania przywódców państw członkowskich Układu Warszaw-
skiego, [w:] Przed i po…, t. I, s. 205.

14 U.S. Defense Agency. Information Report, CGF-CSLA Status – Polish Situa-
tion, 8 XII 1980, [w:] Poland 1980–1982. International Crisis. International Dimen-
sions. 8–10 Nofember 1997, Jachranka–Warsaw, masz. powiel. w zbiorach Instytutu
Studiów Politycznych PAN, dok. 19, b.p.
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przejęcia w Polsce władzy przez „Solidarność”, zapobiec miała inter-
wencja wojskowa. Przygotowywał ją Związek Radziecki wespół ze
swoimi satelitami, tj. NRD i Czechosłowacją, na 8 grudnia 1980 (po-
czątek ćwiczeń 6 grudnia, zaś przekroczenie polskich granic pań-
stwowych dwa dni później). Ze strony NRD zaangaŜowane miały zo-
stać siły wojskowe wielkości jednej dywizji, zaś Czechosłowacja skie-
rować miała dwie dywizje15. Ostatecznie do interwencji wojskowej
państw członkowskich Układu Warszawskiego na terenie Polski nie
doszło. Stanisław Kania na spotkaniu w Moskwie z kierownictwem
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przekonał
tamtejszych decydentów, iŜ decyzji o interwencji zbrojnej naleŜy za-
niechać. Tym niemniej sygnał wysłany polskiemu kierownictwu par-
tyjnemu był bardzo wyraźny – dopóki w PRL będzie istniało widmo
kontrrewolucji, dotąd Związek Radziecki i jego kraje satelickie nie
porzucą koncepcji siłowego rozwiązania polskiego kryzysu.

Kierownictwo partyjno-rządowe NRD połoŜyło równieŜ duŜy na-
cisk na wnikliwą kontrolę i analizę postaw oraz reakcji społeczeń-
stwa wschodnioniemieckiego na wiadomości napływające z Polski.
Kluczową rolę odegrać miała więc Stasi, do zadań której naleŜało
poprzez sieć swych agentów i informatorów przygotowywanie odpo-
wiednich raportów odnośnie do reakcji obywateli NRD na wydarze-
nia polityczne w sąsiedniej Polsce. Raporty, jakie zdołała przygoto-
wać Stasi, traktowały cały problem przez pryzmat dwóch istotnych
kwestii. Po pierwsze, skąd obywatel NRD zdobywa informacje o Pol-
sce, zaś po drugie, w jaki sposób je komentuje i ocenia. W pierwszym
wypadku raporty informowały, iŜ waŜnym źródłem informacji
o strajkach w Polsce są dla obywateli Niemiec Wschodnich docierają-
ce do NRD przekazy mediów zachodnich. Druga kwestia przedsta-
wiała się następująco: w komentarzach mieszkańców Niemiec
Wschodnich pobrzmiewa tradycyjny niemiecki pogląd na niewydol-
ność polskiego systemu ekonomicznego i niską kulturę pracy. Odno-
towanych jednak zostało wiele wypowiedzi krytycznie odnoszących
się do poziomu wschodnioniemieckiej gospodarki oraz warunków
ekonomicznych w Niemczech Wschodnich, a takŜe takich, gdzie

                                                
15 Szerzej zob.: Władze wojskowe Czechosłowacji wobec sytuacji w Polsce (XII

1980 – XII 1981), kolekcja kserokopii dokumentów w zbiorach Instytutu Studiów
Politycznych PAN, k. 6–7 oraz A. Kobus, Czechosłowacja wobec narodzin, rozwoju
i delegalizacji Solidarności (1980–1982), Toruń 2006, s. 72–73.
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z szacunkiem przedstawiano solidarność, odwagę i determinację pol-
skich robotników występujących w słusznej sprawie16.

Wobec rozwijającego się ruchu solidarnościowego w Polsce, wła-
dze Niemiec Wschodnich zdecydowały, iŜ nie wystarczy zamknąć
granice czy wnikliwiej kontrolować swoich obywateli. Pierwsze po-
waŜne kroki poczyniły juŜ po podpisaniu Porozumień Sierpniowych
w Polsce. Mianowicie kierujący Stasi gen. Erich Milke, zapewne na
bezpośrednie polecenie najwyŜszych czynników partyjno-rządowych
NRD, powołał 8 września 1980 r. specjalną grupę operacyjną w zaj-
mującym się kontrwywiadem Wydziale Głównym II Ministerstwa
Bezpieczeństwa Państwowego (MfS-Hauptabteilung II). Grupa
ta miała za zdanie w pierwszej kolejności nawiązać bezpośredni kon-
takt z Departamentem II (równieŜ kontrwywiad) polskiego MSW.
W tym celu 23 października 1980 r. do Warszawy udało się dwóch
wybranych oficerów Stasi. W formie swego rodzaju „prezentu” przy-
wieźli oni stronie polskiej informacje o działaniach, jakie względem
niektórych obywateli PRL prowadziły zachodnioniemieckie słuŜby
specjalne BND (Federalna SłuŜba Informacyjna). Oficerowie Stasi
wręczyli równieŜ funkcjonariuszom SB listę obywateli polskich, któ-
rzy w ostatnim czasie odwiedzali Stałe Przedstawicielstwo RFN
w Berlinie Wschodnim17.

Kierownikiem powstałej tzw. Grupy Operacyjnej Warschau został
mjr kontrwywiadu Karl-Heinz Herbrich. Podlegali mu oficerowie do
zadań specjalnych pracujący pod róŜnymi przykrywkami w ambasa-
dzie NRD w Warszawie oraz wszyscy nieoficjalni współpracownicy
wschodnioniemieckiej Stasi pracujący w przedstawicielstwach Nie-
miec Wschodnich w Polsce. Mjr K.-H. Herbrich był odpowiedzialny
za przygotowywanie stałej analizy sytuacji wewnątrzpolitycznej
w Polsce, oddziaływania na nią sił antysocjalistycznych i innych
wrogich działań. Otrzymał wsparcie Głównego Zarządu Wywiadu
(Hauptverwaltung Aufklärung, HVA), który delegował do Warszawy
swego pracownika Güntera Hasteroka. Członkowie Grupy Operacyj-
                                                

16 Z. Kozik, Niemcy w NRD a polskie kryzysy 1956 i 1980–1981, Piotrków Try-
bunalski 1998, s. 138–140.

17 W. Borodziej, op. cit., s. 114; M. Tantzscher, Kontakty tajnych słuŜb NRD
i PRL, [w:] Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949–1990,
red. B. Kerski, A. Kotula, K. Wóycicki, Szczecin 2003, s. 112–113; idem, Grupy ope-
racyjne Stasi w krajach bloku wschodniego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 1,
s. 53; Wniosek w sprawie rozpoczęcia działań operacyjnych przez pracowników MBP
NRD na terenie PRL, [w:] Przed i po…, t. I, s. 38–39.
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nej Warschau generalnie podporządkowani byli polskiemu MSW,
jednak mogli całkowicie swobodnie poruszać się po kraju, zwłaszcza,
Ŝe rychło uruchomili równieŜ swe biura w Gdańsku, Szczecinie, Wro-
cławiu i Katowicach. Kontakty członków Grupy Operacyjnej War-
schau z nieoficjalnymi współpracownikami i informatorami w Polsce
oznaczone były konspiracyjnie na następującej zasadzie: kryptoni-
mem „Fred” oznaczano osoby, z którymi kontaktowano się w polskim
MSW; kryptonim „Martin” zarezerwowano dla nieoficjalnych współ-
pracowników Grupy; kryptonimem „Konrad” określano osoby, z któ-
rymi kontaktowano się, ale nie pozyskano do współpracy; pod kryp-
tonimem „Rudolf” kryły się osoby związane  z dwiema poprzednimi
kategoriami18.

 Pseudonimom przyporządkowywane były kolejne numery dla po-
szczególnych informatorów. Zaopatrzona w kolejne numery lista źró-
deł osobowych przykładowo z dnia 14 listopada 1986 r., a więc kilka
lat po powstaniu Grupy, liczyła ponad pięćset osób. Obejmowała
urzędników ministerialnych, pracowników wymiaru sprawiedliwości,
wojska, Kościołów i związków zawodowych z terytorium całej Polski.
Koszty utrzymania Grupy Operacyjnej Warschau szybko zaczęły
znacznie wzrastać. W 1981 r. budŜet jej przewidywany był na osiem-
dziesiąt tysięcy marek zachodnioniemieckich, a w roku następnym
zwiększył się do czterystu tysięcy19. Podobnie dziać musiało się
w kolejnych latach funkcjonowania Grupy. Jeśli chodzi o kres funk-
cjonowania Grupy Operacyjnej Warschau, to poszczególne opraco-
wania przedstawiające jej działalność nie są całkowicie zgodne.
Wiele wskazuje, iŜ działała jeszcze w okresie drugiej połowy lat
osiemdziesiątych (do 1989 r.)20. Stworzona przez nią agentura i kon-

                                                
18 M. Tantzscher, Kontakty…, s. 115–116; idem, Grupy…, s. 51–60.
19 M. Tantzscher, Kontakty…, s. 116. W problem polski zaangaŜowały się rów-

nieŜ regionalne struktury Stasi, które prowadziły działania polityczno-operacyjne
ukierunkowane na Polskę. 28 października 1980 r. zapadła decyzja o utworzeniu
w Wydziale II Zarządu Regionalnego Stasi we Frankfurcie nad Odrą (BV Frank-
furt/Order) Grupy Roboczej Polska. Podobne miały powstać w Rostocku, Neubran-
denburgu, Cottbus i Dreźnie. Zadania tych grup polegały m.in. na nawiązywaniu
kontaktów z władzami sąsiadujących z NRD polskich województw, zbieraniu infor-
macji o panujących w tych regionach nastrojach społecznych czy wzmocnieniu gra-
nicznych punktów kontrolnych. W tym ostatnim wypadku chodziło przede wszyst-
kim o wzmoŜoną kontrolę osób udających się tranzytem przez NRD z Niemiec Za-
chodnich do Polski i na odwrót, ibidem, s. 117. Zob. równieŜ: idem, Grupy…, s. 54.

20 W. Borodziej, op. cit., s. 120.
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takty mogły się zwłaszcza Niemcom Wschodnim przydać w okresie
lat 1985–1989, kiedy to między NRD i PRL wyniknął konflikt w Za-
toce Pomorskiej, o czym szerzej w dalszej części tekstu.

Powracając do początku dekady lat osiemdziesiątych i reakcji
władz Niemiec Wschodnich na polski kryzys, warto podkreślić, iŜ na
swoim terytorium władze wschodnioniemieckie nie tylko wnikliwie
analizowały dzięki raportom Stasi reakcje i opinie obywateli odno-
śnie do wydarzeń w Polsce, ale i z rosnącym natęŜeniem skupiły swą
uwagę na postawach i zachowaniu polskich robotników przebywają-
cych na róŜnego typu kontraktach w NRD w tym okresie (w 1980 r.
na terenie Niemiec Wschodnich pracowało ponad dwadzieścia tysięcy
Polaków). Priorytetowym dla rządzącej SED była ich pełna kontrola,
a w razie potrzeby odizolowanie od obywateli NRD. Raporty Stasi nie
odnotowały jednak nadmiernego wzrostu napięcia wśród przebywa-
jących w NRD polskich robotników. W trakcie działań operacyjnych,
jakie skoncentrowały się przede wszystkim na Okręgach Halle i Karl
Marks Stadt, gdzie przebywała największa liczba pracowników
z Polski, zarejestrowano nastroje spokoju i powściągliwych reakcji.
Odnotowano co prawda przypadki Ŝądań płacowych, ale zostały one
szybko wycofane. Stwierdzono liczne przykłady słuchania polskich
rozgłośni radiowych oraz ograniczone działania na rzecz rozpo-
wszechniania informacji o aktualnej sytuacji politycznej w Polsce21.

Wnikliwej inwigilacji poddany został równieŜ działający w Lipsku
Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej (OIiKP). Ośrodek powołany
został w 1969 r. Na celu miał przybliŜanie obywatelom Niemiec
Wschodnich historii Polski, jej dorobku kulturalnego, naukowego
i gospodarczego. Zatrudniał łącznie kilkadziesiąt osób, w tym pięciu
dyplomatów. W okresie działania w Polsce NSZZ „Solidarność”
w OIiKP nie powstało Ŝadne koło związku, nie rozprowadzano teŜ na
jego terenie prasy solidarnościowej. Tym niemniej dla wielu młodych
Niemców, nie tylko z Lipska, OIiKP odgrywał bardzo istotną rolę,
stąd i zainteresowanie nim ze strony Stasi. Na terenie Ośrodka ist-
niała moŜliwość zapoznania się z pismami i wydawnictwami, które
prezentowały informacje niedostępne w środkach masowego przeka-
zu NRD, np. odnośnie do państw Europy Zachodniej czy Stanów
Zjednoczonych. Prezentowano filmy i ksiąŜki polskich twórców,
sprzedawane były płyty wykonawców znanych ze swych sympatii
prosolidarnościowych, a którzy posiadali zakaz koncertowania na
                                                

21 M. Tantzscher, Kontakty…, s. 150.
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terenie Niemiec Wschodnich – tak było np. z popularnym polskim
duetem pianistów Marek i Wacek (Marek Tomaszewski i Wacław
Kisielewski). W Ośrodku odbywały się równieŜ spotkania dyskusyj-
ne, w trakcie których nie brakowało tematyki politycznej-
społecznej22.

Nie moŜe budzić zaskoczenia fakt, Ŝe problemem sytuacji poli-
tycznej w sąsiedniej Polsce zajął się takŜe X Zjazd SED, który rozpo-
czął się 11 kwietnia 1981 r. w Berlinie Wschodnim23. Uczestnikom
obrad zapewne zapadły w pamięci zwłaszcza słowa reprezentującego
Komunistyczną Partię Czechosłowacji (KPCz) V. Bil’aka. 12 kwietnia
w swym wystąpieniu przed wschodnioniemieckimi komunistami na-
wiązał on m.in. do polityki Zachodu względem Polski w następujący
sposób: Organizują i popierają róŜne antysocjalistyczne i kontrrewo-
lucyjne siły w celu osłabienia jedności socjalistycznej społeczności,
międzynarodowego ruchu robotniczego. Cynizm i hazard w kwestiach
ogólnoludzkich stały się oficjalną polityką państwową. Nie są to
pierwsze i ostatnie prowokacje przeciw komunizmowi i socjalizmowi.
Jednak komuniści wygrali niejedną bitwę i jesteśmy przeświadczeni,
Ŝe i ta walka będzie zwycięska24. Wystąpienie zakończone rzęsistymi

                                                
22 D. Logemann, Wyspa polskości w Lipsku? Ośrodek Informacji i Kultury Pol-

skiej w Lipsku (1969–1989), [w:] Bocznymi drogami. Nieoficjalne kontakty społe-
czeństw socjalistycznych 1956–1989, red. W. Borodziej, J. Kochanowski, Warszawa
2010, s. 219–252. Rola Ośrodka uwidoczniła się zwłaszcza po wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce. Wspomina jeden z uczęszczających do niego młodych mieszkań-
ców Lipska: W tym okresie (po wprowadzeniu stanu wojennego) chodziłem tam bar-
dzo, bardzo często, Ŝeby zademonstrować swoją więź z Polską, ale teŜ po to, by czytać,
oglądać filmy itd. Polska stała się dla mnie wówczas jeszcze waŜniejsza niŜ – po-
wiedzmy – w latach siedemdziesiątych, bo stało się jasne, Ŝe chodzi w tym wszystkim
o politykę. W Ośrodku Kultury Polskiej odbywały się teŜ imprezy i dyskusje, które
wyraźnie odbiegały od rutyny panującej pod tym względem w NRD. Nagle wygłasza-
no tam opinie, których w takiej formie gdzie indziej by nie wypowiedziano, ibidem,
s. 242–243. Podczas dyskusji, do jakich dochodziło w tym czasie w Ośrodku, nie
brakowało równieŜ tematyki solidarnościowej; wielu młodych Niemców biorących
w nich udział z wielką sympatią wypowiadało się o polskiej „Solidarności” i jej dzia-
łalności. Pojawiały się równieŜ opinie, iŜ juŜ najwyŜszy czas, aby do podobnego
przełomu jak w Polsce za sprawą „Solidarności”, doszło równieŜ w Niemczech
Wschodnich.

23 Zjazd zakończył swoje obrady 16 kwietnia. Nie pojawił się na nim, w odróŜ-
nieniu od kilka dni wcześniej zakończonego XVI Zjazdu KPCz, Leonid BreŜniew,
przywódca KPZR i Związku Radzieckiego. Zob.: T. Jaskułowski, Władza i opozycja
w NRD 1949–1988. Próba zarysu, Berlin–Warszawa 2004, s. 278.

24 A. Kobus, op. cit., s. 106.
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oklaskami w pełni odpowiadało nastawieniu większości uczestników
X Zjazdu SED, jak i opiniom najwyŜszych kręgów partyjno-
rządowych NRD. Sekretarz generalny SED E. Honecker, występują-
cy w trakcie obrad Zjazdu, apelował o zwiększenie zwartości i wska-
zywał na obiektywną konieczność powiększenia kierowniczej roli par-
tii25, zapowiadając stworzenie w Niemczech Wschodnich rozwinięte-
go socjalistycznego społeczeństwa26.

Zabezpieczając się od wewnątrz, przywódcy NRD nie pominęli
równieŜ zagroŜenia zewnętrznego. Za takie zaś enerdowscy decyden-
ci mogli uwaŜać rozprzestrzenienie się u swego wschodniego sąsiada
epidemii Solidarności. Stąd, na bazie rozkazu ministra obrony naro-
dowej NRD z 10 czerwca 1981 r., Niemcy Wschodnie przystąpiły do
dodatkowego zabezpieczania granicy z PRL. W tym celu przeformo-
waniu uległ odcinek graniczny z PRL poprzez odkomenderowanie
niezbędnych sił i środków do sformowania brygady ochrony pograni-
cza w sile trzech batalionów. śołnierze wojsk ochrony pogranicza
przewidziani do słuŜby w tej formacji winni zostać naleŜycie zmoty-
wowani do swych zadań, m.in. dzięki stosownemu przygotowaniu
polityczno-ideologicznemu. Z wojskiem współpracować mieli równieŜ
pierwsi sekretarze kierownictw okręgowych SED w Rostocku, Neu-
brandenburgu, Frankfurcie nad Odrą, Cottbus i Dreźnie. Zaprezen-
towanie informacji o siłach zaangaŜowanych do zabezpieczenia gra-
nicy z PRL miało na celu ich dodatkowe uwraŜliwienie na problem
zagroŜenia polityczno-społecznego ze strony Polski27.

Godnym odnotowania jest obraz reakcji władz wschodnionie-
mieckich na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Dzień
13 grudnia 1981 r. był dla E. Honeckera wyjątkowy, poniewaŜ doszło
wtedy do skutku jego długo przygotowywane spotkanie z szefem rzą-
du Republiki Federalnej Niemiec (RFN), Helmuthem Schmidtem.
Obydwaj politycy spotkali się we wschodnioniemieckiej miejscowości
Güstrow28. Podczas spotkania rozmawiano głównie o sprawach nie-

                                                
25 T. Jaskułowski, op. cit., s. 278.
26 Ibidem, s. 279–280. Zob. równieŜ: B. Olschowsky, Einvernehmen und Konflikt.

Das Verhältnis zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen 1980–1989,
Osnabrück 2005.

27 Rozkaz nr 50/81 ministra obrony narodowej NRD w sprawie zagroŜenia gra-
nicy państwowej z PRL, [w:] Przed i po…, t. II, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2007,
s. 92–93.

28 Ibidem, s. 290. Zob. równieŜ: J. Krasuski, Historia Niemiec, Wrocław 2004,
s. 597–598.
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mieckich, ale wątpliwe, aby uwagi E. Honeckera nie zaprzątały jed-
nocześnie wydarzenia rozgrywające się w sąsiedniej Polsce – niektó-
rzy badacze są zdania, iŜ juŜ 10 grudnia 1981 r. został poinformowa-
ny o ewentualności wprowadzenia w Polsce za kilka dni stanu wo-
jennego29. Koniecznym było zastosowanie odpowiedniej strategii
w kontekście kryzysowej sytuacji za Odrą. Sytuacji, która skupiała
uwagę bez mała całego cywilizowanego świata. Mianowicie, w związ-
ku z działaniami ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego, władze NRD
postawiły w stan gotowości cały aparat partyjny i administracji pu-
blicznej oraz wszystkie organizacje i instytucje społeczno-polityczne.
Stasi zobowiązana była do przygotowywania dla władz centralnych,
począwszy od 13 grudnia 1981 r. po 5 stycznia 1982 r., specjalnych
codziennych sprawozdań odnośnie do reakcji społeczeństwa wschod-
nioniemieckiego na ogłoszenie stanu wojennego w Polsce. Opinie,
jakie zebrały słuŜby specjalne NRD, w większości skłaniały się do
stanowiska, iŜ władze PRL postąpiły słusznie wprowadzając stan
wojenny, który ma szansę unormować sytuację w Polsce30.

W 1982 r. wschodnioniemiecka Stasi udzielała władzom polskim
efektywnego wsparcia w ich walce z podziemiem politycznym. Pomoc
Stasi wiązała się z wypoŜyczeniem stronie polskiej sprzętu radiona-
miarowego, który słuŜył do zwalczania podziemnych radiostacji.
Urządzenia umoŜliwiły polskiej SB namierzenie i likwidację pięciu
radiostacji na terenie Warszawy i Wrocławia. Za tę pomoc minister
spraw wewnętrznych gen. Czesław Kiszczak dziękował szefowi Stasi
gen. E. Mielke w specjalnych listach z 11 lipca i 13 grudnia 1982 r.31

Odmienne stanowisko zajmowały zwalczane przez Stasi inicjaty-
wy dysydenckie z NRD. Na wydarzenia zachodzące w Polsce
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, zwłaszcza na ruch solidar-
nościowy i wprowadzenie stanu wojennego, środowiska opozycyjne
w Niemczech Wschodnich reagowały wielorako. W trakcie trwania
strajków na polskim WybrzeŜu, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1980 r.,
wschodnioniemiecka Stasi odnotowała fakt pojawienia się na jednym
z budynków w Berlinie Wschodnim napisów o następującej treści:

                                                
29 B. Olschowsky, Stosunki państwowe pomiędzy NRD i PRL w latach 1949–

1990, [w:] Przyjaźń nakazana?..., s. 58. Zob. równieŜ: W.M. Góralski, Republika Fede-
ralna Niemiec wobec kryzysu w Polsce, [w:] Polska – Niemcy 1945–2009. Prawo
i Polityka, Warszawa 2009, s. 391–402.

30 Z. Kozik, op. cit., s. 187–190.
31 AIPN, Współpraca z MBP NRD, sygn. IPN BU 1585/2008, k. 147 i 390.
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DDR – Polen. Solidarität (NRD – Polska. Solidarność). Z kolei
w Lipsku kolportowano ulotki, na których napisano: Wolność dla
Polski oraz Rosjanie precz32.

W grudniu 1980 r. wschodnioniemieckie ugrupowania dysydenc-
kie wystosowały specjalne oświadczenie zatytułowane Do ludu pra-
cującego i intelektualistów w Polsce o następującej treści: My, socjali-
styczni opozycjoniści z NRD popieramy owocną walkę prowadzoną
przez robotników, chłopów, intelektualistów, artystów i zwolenników
reformy w partii przeciw biurokracji partyjnej skupionej we władzach
waszego kraju. Potępiamy środki podjęte przez rząd NRD w celu za-
fałszowania tego procesu. Pragniemy w sposób szczególny wyrazić
naszą solidarność ze związkiem zawodowym „Solidarność”, który
przez swe zdyscyplinowanie i nieustępliwe stanowisko pokazał, Ŝe
czuje się odpowiedzialny za przyszłość Polski33. We wstępie doku-
mentu wschodnioniemieckich opozycjonistów polskiego odbiorcę
mógł nieco zaskakiwać specyficzny język i zwroty, jakich uŜywali
autorzy omawianej rezolucji. Bardziej niŜ do języka prezentowanego
przez ludzi polskiej „Solidarności” pasował on do retoryki wschodnio-
europejskich rewizjonistów partyjnych, czy momentami nawet za-
chodnioeuropejskich ugrupowań lewackich. Dalej we wspomnianym
tekście napisano, co następuje: Kierownictwo PZPR chciałoby dzisiaj
zrzucić odpowiedzialność za kryzys ekonomiczny w PRL na strajki
w przedsiębiorstwach. Świadomie ukrywając przyczyny i skutki rze-
czywistego stanu, aby odwrócić uwagę od własnego kompletnego ban-
kructwa. Wielu obywatelom NRD trudno jest wyrobić sobie właściwy
pogląd na sytuację w waszym kraju. Sprawozdania, które czytamy
w „Neues Deutschland” oraz relacje, jakie oglądamy w telewizji ogra-
niczają się jedynie do przestróg przed kontrrewolucjonistami działa-
jącymi w Polsce; bez wątpienia siły takie istnieją, ale naszym zda-
niem nie odgrywają obecnie w Polsce decydującej roli. Podobnie, in-
formacje rozpowszechniane w RFN nie są wiarygodne, poniewaŜ
w redakcjach telewizyjnych tego kraju nikt nie interesuje się tym, co
jest istotą procesu toczącego się w Polsce34. Z kolei w tym fragmencie
wschodnioniemieckiego manifestu tamtejszych opozycjonistów doszło
do wymieszania wielu wątków. W iście rewizjonistycznym stylu od-

                                                
32 Z. Kozik, op. cit., s. 144.
33 Apel socjalistycznych opozycjonistów NRD do Polaków, „Obóz” 1981, nr 1,

s. 31.
34 Ibidem, s. 32.
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powiedzialność za sytuację w Polsce zrzuca się tylko na nieudolne
kierownictwo. Następnie surowej krytyce poddane zostają zarówno
media wschodnioniemieckie – za demagogię, jak i zachodnioniemiec-
kie – za niezrozumienie istoty polskiego kryzysu35, podczas gdy błęd-
nym wyczuciem klimatu politycznego w ówczesnej Polsce wykazali
się sami autorzy tekstu. Dowód tego dali w dalszej części swej rezo-
lucji, gdy piszą w sposób następujący: Wypadki toczą się tak, jak
gdyby wszyscy na Wschodzie i na Zachodzie chcieli, łącznie z waszym
Kościołem, zahamować bieg rewolucyjnych wydarzeń w waszym
kraju, skierować je na inny tor, wypaczyć36. W przypadku odniesienia
do postawy polskiego Kościoła katolickiego wobec ruchu „Solidarno-
ści” autorom tekstu zapewne chodziło o wypowiedzi takich hierar-
chów, jak np. kardynał Stefan Wyszyński, który w tym okresie ape-
lował o spokój i rozwagę. Wypowiedź ta nie miała jednak nic wspól-
nego z próbą ograniczenia czy tłamszenia ruchu solidarnościowego.
Dalej w swej rezolucji opozycjoniści z NRD stwierdzili: Zwracamy się
do Was, byście nie ustawali w walce o demokratyczną organizację
społeczeństwa polskiego. (…) Nawet w przypadku, gdyby doszło do
interwencji [interwencji wojskowej państw Układu Warszawskiego
w PRL – przyp. A.K.], Wasza walka pozostanie dla nas przykładem.
Stare reŜimy, zbudowane na biurokracji partyjnej, podobne do dzia-
łających w naszym kraju, są juŜ skompromitowane na płaszczyźnie
ekonomicznej, politycznej, ideologicznej i moralnej. Interwencja raczej
skróciłaby ich istnienie niŜ je przedłuŜyła. Dla aparatu partyjnego
charakterystyczna jest niecierpliwość, a my powinniśmy krok po kro-
ku zdobywać odcinki wolności37. Wielce znamienny wydawał się być
podpis pod treścią rezolucji: Socjalistyczni opozycjoniści NRD, tłu-
maczący określone zwroty i retorykę słów nakreślonych przez
wschodnioniemieckich opozycjonistów, którzy w duŜym stopniu stali
na stanowisku marksistowskiej walki klas, w wybuchu polskiej „So-
lidarności” upatrując starcia klasy pracującej z biurokratycznym
aparatem partyjnym, nie negując istoty samego systemu.
                                                

35 Warto w tym miejscu zaznaczyć, iŜ o ile w tym tekście wschodnioniemieckich
dysydentów pojawia się krytyka zachodnich mediów, to jednak wiadomym jest choć-
by z dokumentów Stasi, infiltrującej środowiska opozycyjne, iŜ większość tamtej-
szych niezaleŜnych inicjatyw wypowiadała się za pilnym śledzeniem tego, o czym
informowały np. zachodnioniemieckie środki masowego przekazu. Uznawano je
generalnie za wiarygodne i rzetelne. Z. Kozik, op. cit., s. 149.

36 Apel socjalistycznych…, s. 32.
37 Ibidem, s. 33.
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Tekst opozycjonistów wschodnioniemieckich zaprezentowany zo-
stał szerszemu gronu odbiorców dzięki opublikowaniu go przez fran-
cuskie pismo lewicowe „L’Alternative”, którego redakcja znajdowała
się w ParyŜu. „L’Alternative” zamieściło tekst w swym podwójnym
numerze w 1981 r. (nr 10–11). W tym samym roku za francuskim
pismem rezolucję wschodnioniemieckich opozycjonistów opublikował
polski, podziemny „Obóz”, stąd z tekstem i opiniami enerdowskich
dysydentów mogło zapoznać się szersze grono czytelników wydaw-
nictw drugoobiegowych.

Autorów zacytowanego materiału prawdopodobnie naleŜy koja-
rzyć z rozwijającym się intensywnie w Niemczech Wschodnich
na początku lat osiemdziesiątych niezaleŜnym (o charakterze lewi-
cowym) ruchem pokojowym38. Władze komunistyczne musiały ofi-
cjalnie akceptować takie inicjatywy ze względu na samemu propa-
gowane, państwowe hasła pokojowe i rozbrojeniowe, które zresztą
pozostawały wspólnym elementem polityki zagranicznej wszystkich
państwa bloku radzieckiego w opozycji do amerykańskiego imperiali-
zmu i militaryzmu. Ta polityka szybko zaczęła się mścić na poszcze-
gólnych krajach bloku wschodniego, poniewaŜ rozwijające się tam
inicjatywy i ruchy pokojowe rychło wymknęły się spod pełnej kontroli
państwa, stając się enklawami niezaleŜnego myślenia i swobodnego
dialogu. Działo się tak i w Niemczech Wschodnich. Przykładowo od

                                                
38 Początek dekady lat osiemdziesiątych w przypadku wschodnioniemieckich

struktur opozycyjnych niewątpliwie zaznaczył się bardzo silnym wzrostem postaw
i zachowań o charakterze pacyfistycznym. ZłoŜyło się na to kilka czynników. Najpo-
waŜniejszym z nich była brutalna militaryzacja społeczeństwa wschodnioniemiec-
kiego, przede wszystkim jego młodszych członków. Ustawa z 25 marca 1982 r., od-
nosząca się do obowiązku powszechnej słuŜby wojskowej, zakładała, iŜ w szczegól-
nych przypadkach miała ona obowiązywać równieŜ kobiety. Bez mała natychmiast
ustawa wywołała falę protestów i krytyki. Głośnym stał się list protestacyjny prze-
słany 21 kwietnia 1982 r. na adres KC SED przez znaną malarkę Bärbel Bohley.
Artystka w swym liście nie tylko poddała zdecydowanej krytyce samą ustawę, ale
domagała się teŜ publicznej dyskusji nad nią. 28 kwietnia 1982 r. do Izby Ludowej
dotarło pismo Ireny Kukutz, która zadała w nim m.in. pytanie, w jakim celu kobiety
i ktokolwiek inny ma bronić wyludnionego kraju. 12 października 1982 r. do E. Ho-
neckera dotarło pismo, pod którym znalazły się podpisy kilkuset obywateli Niemiec
Wschodnich, zdecydowanie krytykujących nowe rozwiązania prawne. Na dodatek
5 marca 1983 r. zawiązała się na terenie NRD niezaleŜna inicjatywa Kobiety dla
Pokoju (Frauen für den Frieden), organizująca spotkania informacyjne i akcje ple-
nerowe. J. Ruszkowski, Kościół ewangelicki w NRD. Geneza i rozwój aktywności
opozycyjnej w latach 1971–1989, Poznań 1995, s. 148.
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połowy 1981 r. studenci ewangeliccy z Berlina Wschodniego rozpo-
częli organizowanie tzw. warsztatów pokojowych. Pod tą nazwą kryły
się spotkania informacyjne, dyskusyjne, ale i wspólne modlitwy
i naboŜeństwa. Pierwsze takie spotkanie, w dniach 7–9 maja 1981 r.,
zgromadziło juŜ osiemset osób, zaś kolejne, z 27 lipca 1982 r., nie-
prawdopodobną jak na warunki wschodnioniemieckie liczbę pięciu
tysięcy uczestników39. Oczywiście nie moŜna mieć wątpliwości, iŜ na
takich spotkaniach i meetingach obecni byli równieŜ funkcjonariusze
Stasi, starający się w miarę moŜliwości kontrolować całe przedsię-
wzięcie. W warsztaty pokojowe zaangaŜowało się wiele mniejszych
grup młodzieŜowych i studenckich; próby jednoczenia się, bądź przy-
najmniej zbliŜenia do siebie, podjęli w 1981 r. i w latach następnych
dwaj ewangeliccy duchowni, pastorowie Ruth Misselwitz i Hans Jo-
hen Tschiche. Zaowocowało to wzajemnymi spotkaniami, wymianą
doświadczeń, a nade wszystko przeświadczeniem o sensie i potrzebie
koordynacji prowadzonych przez siebie działań40.

Działania zjednoczeniowe pozostawały priorytetowymi dla
wschodnioniemieckich środowisk niezaleŜnych, ale istotnymi były
równieŜ wydarzenia polityczne zachodzące poza granicami NRD,
m.in. w sąsiedniej Polsce. Z uwagą śledzili je zarówno wschodnio-
niemieccy dysydenci, jak i emigranci polityczni wywodzący się z tych
środowisk. Na 13 grudnia 1981 r. zareagował np. Wolf Biermann.
Jako poeta, dramaturg i eseista – przebywający poza terytorium
NRD, ale mający duŜy wpływ na tamtejsze niezaleŜne środowiska –
zareagował zdecydowanie. Znanymi są jego wiersze, m.in. Idylle
(Idylla), 13. Dezember (13 grudnia), oraz esej Alle Begriffe stehen
blutig auf dem Kopf (Wszystkie pojęcia stoją krwawo na głowie),
w których to autor w sposób jednoznaczny potępiał reŜim wojskowy
gen. W. Jaruzelskiego w PRL41.

Za przykładem W. Biermanna poszli inni dysydenci wschodnio-
niemieccy, którzy na skutek nacisków władz NRD znaleźli się nie
z własnej woli poza granicami tego państwa. Wśród nich koniecznie
naleŜy wymienić Jürgena Fuchsa, wydalonego z Niemiec Wschod-
nich w 1977 r. oraz Jurka Beckera. J. Fuchs przyjaźnił się z polskim
poetą Adamem Zagajewskim, stąd nieobcą była mu dokładna znajo-

                                                
39 T. Jaskułowski, op. cit., s. 304.
40 Ibidem, s. 306–307.
41 Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komu-

nistycznych w latach 1956–1989, t. I, red. J. Kochanowski, Warszawa 2007, s. 379.
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mość wydarzeń zachodzących w tym okresie w Polsce. Obydwaj ci
wschodnioniemieccy dysydenci przebywający w grudniu 1981 r. na
Zachodzie jednoznacznie potępili wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce42.

Kluczowym z punktu widzenia ewentualnych wpływów sytuacji
w Polsce na niezaleŜne środowiska opozycyjne w Niemczech
Wschodnich było zachowanie się dysydentów pozostających w NRD,
którzy pod wpływem wydarzeń w Polsce, czy za sprawą ewentual-
nych kontaktów z polską „Solidarnością”, mogli mieć określony
wpływ na postawę czy sposób myślenia przynajmniej części społe-
czeństwa wschodnioniemieckiego. Wydarzenia w Polsce w latach
1980–1981 wywarły duŜe wraŜenie na niezaleŜnych kręgach opozy-
cyjnych tworzących opisywane powyŜej środowisko dysydenckie
w Jenie. W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych jedną z najaktyw-
niejszych postaci tegoŜ środowiska był Roland Jahn, którego
w 1976 r. usunięto ze studiów ekonomicznych na Uniwersytecie
w Jenie w związku z publiczną krytyką faktu pozbawienia przez
władze NRD obywatelstwa wschodnioniemieckiego W. Biermanna.
W okresie legalnego funkcjonowania w Polsce „Solidarności” R. Jahn
jeździł po mieście z przymocowaną do roweru polską flagą. W tym
okresie, tj. w latach 1977–1983, R. Jahn pracował jako robotnik
transportowy w zakładach „Zeissa” w Jenie. Wśród robotników „Ze-
issa” starał się w miarę swoich moŜliwości szerzyć idee „Solidarno-
ści”, zwłaszcza propagując potrzebę utworzenia na wzór polski au-
tentycznej organizacji związków zawodowych43.

Nie brakowało równieŜ przykładów solidarności ze strony
wschodnioniemieckich duchownych ewangelickich z rozwijającym się
tym czasie w Polsce ruchem społecznego niezadowolenia, jakim były
związki zawodowe powstałe w wyniku Porozumień Sierpniowych.
Przykładem takim było śmiałe wystąpienie pastora Friedricha
Schorlemmera w trakcie synodu Kościoła ewangelickiego w Halle,
w sierpniu 1981 r.44 Podczas tego spotkania duchownych ewangelic-
kich pastor F. Schorlemmer zaprotestował przeciwko politycznej in-

                                                
42 Ibidem, s. 391.
43 P. Zariczny, Oppositionelle Intellektuelle in der DDR und in der Volksrepublik

Polen-ihre gegenseitige Perzeption und Kontakte, Toruń 2004, s. 120; Z. Wóycicka,
Opozycja w NRD. Doświadczanie wolności, „Karta”, 2006, nr 48, s. 139.

44 Autorowi nie udało się dotrzeć do dokładnej daty dziennej.
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strumentalizacji polskiego kryzysu i szerzeniu w związku z tym
przez władze wschodnioniemieckie niechęci wobec Polaków45.

Z sympatią do Polaków i na przekór oficjalnej propagandzie ener-
dowskiej wypowiadali się w tym czasie niektórzy hierarchowie
wschodnioniemieckiego Kościoła ewangelickiego. Biskup z Dessau –
Eberhardt Natho – 5 stycznia 1982 r. skierował do wszystkich podle-
głych mu pracowników i gmin kościelnych list nawołujący do okaza-
nia pomocy i przyjaźni obywatelom sąsiedniej Polski. Pomoc miła
wiązać się z trudną sytuacją ekonomiczną, w jakiej znajdowało się
wtedy społeczeństwo polskie, a co nie było tajemnicą po drugiej stro-
nie Odry. Bp E. Natho krytycznie odniósł się w swoim liście do obra-
zu Polski kreowanego w tym czasie przez wschodnioniemieckie me-
dia i potępił tych wszystkich, którzy określali funkcjonujące w PRL
środowiska niezaleŜne mianem elementów kryminalnych. Kilka dni
później na apel biskupa pozytywnie zareagowali biskupi z prowincji
kościelnych w Gırlitz, Greifswald, Turyngii i Meklemburgii. W para-
fiach i świątyniach naleŜących do tych prowincji kościelnych prze-
prowadzone zostały na duŜą skalę akcje zbierania pieniędzy i darów
rzeczowych dla ogarniętego kryzysem ekonomicznym społeczeństwa
polskiego46.

Organizowania pomocy na rzecz społeczeństwa polskiego podjęli
się w tym okresie równieŜ członkowie wschodnioniemieckiej inicja-
tywy społecznej pod nazwą Akcja Znak Pokuty z NRD. Był to
wschodnioniemiecki odłam inicjatywy, która narodziła się jeszcze
w 1958 r. jako Akcja Znak Pokuty, załoŜycielem której był Lothar
Kreyssing. Skupiała ona środowiska związane zarówno z Kościołem
ewangelickim, jak i katolików oraz osoby niewierzące, propagując
konieczność podjęcia działań na rzecz zbliŜenia z narodami tragicz-
nie doświadczonymi przez narodowy socjalizm Adolfa Hitlera
w trakcie drugiej wojny światowej. Po powstaniu muru berlińskiego
i narastającej separacji od Niemiec Zachodnich, środowiska wschod-
nioniemieckie tworzące tę inicjatywę zmuszone zostały do przyjęcia
właśnie nazwy Akcja Znak Pokuty z NRD. Działalność Akcji Znak
Pokuty z NRD podyktowana była głębokim przekonaniem, Ŝe odpo-
wiedzialność Niemców wobec Polaków nie dotyczy tylko Niemców
z RFN, ale równieŜ i Niemców z NRD – wbrew oficjalnej wersji lan-

                                                
45 P. Zariczny, Próby dialogu między chrześcijańskimi grupami sprzeciwu i opo-

zycjonistami z NRD i PRL, [w:] Przyjaźń nakazana?..., s. 196.
46 J. Ruszkowski, op. cit., s. 139–140.
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sowanej przez władze wschodnioniemieckie o braku odpowiedzialno-
ści NRD za niemiecki narodowy socjalizm47.

Na terenie Niemiec Wschodnich w jej działalność zaangaŜowane
były m.in. takie osoby, jak Günther Särchen, Ludwig Mehlhorn czy
wieloletni przewodniczący tej inicjatywy Friedrich Magirius. Na
uwagę zasługiwały zwłaszcza te dwie pierwsze postaci, utrzymujące
kontakty z polską opozycją. Działacze ci, znając język polski, inicjo-
wali określone kontakty i pośredniczyli w ich nawiązywaniu.
Np. L. Mehlhorn, wielokrotnie uczestnicząc w pracach Akcji Znak
Pokuty z NRD na terenie Polski jeszcze przed Sierpniem 1980 r.,
nawiązał szereg kontaktów z osobami działającymi w Klubach Inte-
ligencji Katolickiej z Warszawy, Krakowa, Wrocławia. Później przy-
szła kolej na ludzi związanych z polską opozycją48.

Za sprawą działaczy Akcji w Magdeburgu, od 1968 r. do 1984 r.
odbywały się tzw. seminaria polskie, na które zapraszano szereg
osób z Polski. Gośćmi tych seminariów byli np. Anna Morawska,
Stanisław Stomma, Tadeusz Mazowiecki, Mieczysław Pszon. Pod-
czas tych seminariów wygłaszano wolne od ideologii i kontroli pań-
stwa referaty na temat historii, kultury i Kościoła katolickiego
w Polsce, a takŜe odnośnie do szeroko rozumianych stosunków pol-
sko-niemieckich, zarówno w kontekście historycznym, jak i proble-
matyki współczesnej49.

 Działalność Akcji Znak Pokuty to nie tylko kontakty elit intelek-
tualnych z dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, to równieŜ kontakty
ludzi młodych. Akcja przez wiele lat organizowała przyjazdy do Pol-
ski młodzieŜy, w większości studentów, którzy poznawali polski ję-
zyk, kulturę, historię oraz pracowali na rzecz polskich parafii, zgro-
madzeń zakonnych i instytucji charytatywnych. Dlatego oficjalna
nazwa całego przedsięwzięcia nie była tylko pustym frazesem, łą-
czyła się z faktyczną pokutą50.

Młodzi Niemcy spotykali się nie tylko z polskimi duchownymi,
czy z zaangaŜowanym w Ŝycie Kościoła laikatem. Na swej drodze
napotykali równieŜ ludzi opozycji antykomunistycznej. Dzięki temu

                                                
47 F. Magirius, „Znaki Pokuty“ – próba bilansu, [w:] Polacy i Niemcy pół wieku

później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona, przed. J. Turowicz, Kraków
1996, s. 43–50; P. Zariczny, Oppositionelle…, s. 89, 192–195.

48 P. Zariczny, Próby…, s. 191.
49 Szerzej zob.: Polacy i Niemcy pół…; P. Zariczny, Oppositionelle…, s. 89–90.
50 F. Magirius, op. cit., s. 46.
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na teren Niemiec Wschodnich docierała polska prasa podziemna, np.
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych materiały Komitetu Samo-
obrony Społecznej „KOR” (KSS „KOR”). Dla KSS „KOR” odbywały
się takŜe zbiórki pieniędzy na terenie NRD, gdzie organizatorami
całego przedsięwzięcia byli właśnie ludzie powiązani z Akcją51.

W latach 1980–1981 przeciwko antysolidarnościowej i w ogóle an-
typolskiej kampanii informacyjnej w mediach wschodnioniemieckich,
zdecydowało się wystąpić wielu uczestników wspomnianych semina-
riów polskich, m.in. Erich Busse, Friedrich Magirius, Theo Mechten-
berg, Konrad Weiß. Wykorzystując swoje kontakty zawodowe i towa-
rzyskie, starali się dotrzeć do moŜliwie najszerszych kręgów z infor-
macjami o Polsce. G. Särchen poszedł jeszcze dalej, wydając w 1981
r. samizdatowe pismo o polskiej „Solidarności” pod tytułem „Solidar-
ność-Handreichung”52. Dodatkowo w obliczu niebezpieczeństwa, iŜ
w Polsce do stłumienia ruchu „Solidarności” zostaną uŜyte jednostki
wschodnioniemieckiej Narodowej Armii Ludowej – elementu skła-
dowego sił wojskowych Układu Warszawskiego – wśród kierownic-
twa Akcji Znak Pokuty z NRD przygotowywano stosowny protest.
Wobec faktu, iŜ niemieckie jednostki wojskowe nie zostały zmuszone
do interwencji w PRL nie znalazł on zastosowania53. Po wprowadze-
niu w Polsce stanu wojennego, wielu działaczy tej wschodnionie-
mieckiej inicjatywy zaangaŜowało się w akcję zbierania darów, ich
sortowania i przesyłania w postaci paczek do Polski. Ten element
ówczesnych kontaktów polsko-niemieckich jest szczególnie godny
podkreślenia, poniewaŜ w obiegowej opinii utarł się pogląd, iŜ Pola-
kom w kresie stanu wojennego pomocy pragnęły udzielić tylko społe-
czeństwa krajów zachodnich, gdy tymczasem swój udział w tym
przedsięwzięciu mieli równieŜ duchowni i świeccy zarówno wschod-
nioniemieckiego Kościoła ewangelickiego, jak i Ŝyjący tam w mniej-
szości katolicy54.

Dla władz wschodnioniemieckich entuzjazm nawet części społe-
czeństwa wobec rewolucji polskiej „Solidarności” był bezsprzecznie
                                                

51 P. Zariczny, Próby…, s. 194. Zob. równieŜ: W. Borodziej, op. cit., s. 102.
52 P. Zariczny, Oppositionelle…, s. 19.
53 W związku z obawami, iŜ w Polsce moŜe dojść do interwencji wojsk Układu

Warszawskiego, w tym i jednostek wschodnioniemieckiej Narodowej Armii Ludowej,
swój protest wyraŜali równieŜ pojedynczy przedstawiciele kół naukowych.
Np. z pracy we wschodnioniemieckiej Akademii Nauk zwolniony został w 1980 r.
Hans Misselwitz. P. Zariczny, op. cit., s. 131.

54 F. Magirius, op. cit., s. 46–47.
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niepoŜądanym zjawiskiem. NRD nie groził wybuch społecznego nie-
zadowolenia na tak duŜą skalę, jak miało to miejsce w Polsce
w sierpniu 1980 r., ale istniały obawy, iŜ środowiska dysydenckie
mogą, opierając się na polskich wzorcach, zacząć zyskiwać na popu-
larności i skłaniać do swoich poglądów kolejnych obywateli Niemiec
Wschodnich. Władze zmuszone zostały wobec tego wystąpić z całą
determinacją i zaangaŜowaniem, tym niemniej, iŜ dla wielu star-
szych działaczy SED przestrogą pozostawały wydarzenia z czerwca
1953 r.

Na stosunek władz wschodnioniemieckich do sytuacji w Polsce
naleŜy patrzeć przez pryzmat określonych obaw przywódców NRD,
czy partyjne i rządowe kierownictwo PRL podoła w starciu z ruchem
społecznym polskiej „Solidarności”, zaś później z jego strukturami
podziemnymi. O fakcie zamknięcia granicy z Polską w 1980 r. była
juŜ mowa. Dalej naleŜy uzupełnić, iŜ dopiero 16 sierpnia 1983 r. do-
szło po kilkuletniej przerwie do pierwszej powaŜnej wizyty wschod-
nioniemieckiej delegacji partyjnej z E. Honeckerem na czele
w PRL55. W materiałach z tego spotkania odnotowano, Ŝe: Towarzysz
Erich Honecker podkreślił raz jeszcze swoją radość i zadowolenie ze
spotkania i dotychczasowych, pełnych sukcesów rozmów z towarzy-
szem Jaruzelskim. (…) Towarzysz Wojciech Jaruzelski podziękował
towarzyszowi Honeckerowi za dobre słowo. JuŜ podczas pierwszych
rozmów obu delegacji stały się jasne istotne kierunki działań na rzecz
pogłębienia współpracy obu partii i państw56. Spotkanie dwóch przy-
wódców sąsiadujących państw nie przebiegało jednak w atmosferze
takiej „sielanki”, jak starali się to przedstawić świadkowie spotkania
w oficjalnej dokumentacji, poniewaŜ podczas rozmów doszło równieŜ
do trudnych pytań odnośnie do spraw granicznych. Pomimo faktu, iŜ
od zakończenia drugiej wojny światowej minęło juŜ kilkadziesiąt lat,
istniały jeszcze nierozwiązane problemy graniczne. Do takich naleŜał
omawiany w trakcie spotkania przywódców Polski i Niemiec
Wschodnich problem przebiegu granicy na wodach Zatoki Pomor-
skiej. Obydwie strony miały, co do miejsca jej przebiegu odrębny

                                                
55 PRL w oczach Stasi, oprac. W. Borodziej, J. Kochanowski, t. II, Warszawa

1996, s. 134–143; Z. Gluza, op. cit., s. 101.
56 Ibidem.
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punkt widzenia. RozbieŜności w kwestiach granicznych nie udało się
do końca wyjaśnić przez całą dekadę lat osiemdziesiątych57.

Pomimo przyjazdu do Polski decydentów wschodnioniemieckich
i deklarowania swej satysfakcji z rozwoju sytuacji politycznej w PRL,
kierownictwo partyjne NRD w dalszym ciągu podchodziło do swego
wschodniego sąsiada z rezerwą. Nie powtórzyła się juŜ tak masowa
wymiana turystyczna jak w latach 1972–1980. Generalnie na Pola-
ków spoglądano z duŜym dystansem. Wszelkie kontakty polsko-
wschodnioniemieckie w dwójnasób poddano kontroli i inwigilacji
przez funkcjonariuszy i agenturę Stasi58. W ten sposób doszło do sy-
tuacji analogicznej, jak w relacjach polsko-czechosłowackich, gdzie
władzom w Pradze, równieŜ zaniepokojonym ewentualnym ekspor-
tem kontrrewolucji z PRL, niezwykle zaleŜało na ograniczeniu
wszelkich nieformalnych kontaktów swych obywateli z polskim spo-
łeczeństwem w pokaźnym procencie zainfekowanym solidarnościo-
wym wirusem59.

                                                
57 K. Ruchniewicz, NRD, [w:] Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka,

ed. A. Lawaty, H. Orłowski, Poznań 2003, s. 227.
58 Zob. szerzej: PRL w oczach…, t. I–II.
59 Por. A. Kobus, NiezaleŜne kontakty polsko-czechosłowackie w schyłkowej de-

kadzie porządku jałtańskiego, Piotrków Trybunalski 2008.
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(Wolbórz)

List hetmana wojsk Dymitra II Samozwańca,

Romana RóŜyńskiego, do bojarstwa i wojewodów

moskiewskich – Wasyla Wasyliewicza Golicyna

oraz Iwana Siemonowicza Kurakina

(Riksarkivet, Skoklostersamlingen nr 334, Polska manuskript E 8596)

Transkrypcja

1. Божиею милостию, московские области великого росийского
г[о]с[у]д[а]рства и всеѣ руские земли и всѣх[ъ] стран[ъ], кото-рые
страны повинуютца московскому
2. великому г[о]с[у]д[а]рству, от[ъ] Б[о]га повеленным[ъ]
земскимъ правителемъ и судиям[ъ], великим[ъ] бояром[ъ] и
воеводам[ъ], от[ъ] Наримонта, короля литовского,
3. сродычем[ъ], братьи н[а]шей, кн[я]зю Васил[ь]ю Васил[ь]евичю
Голицыну да кн[я]зю Ивану Семеновичю Куракину, полские
коруны и Великого Княженства
4. Литовского, от[ъ] Наримонта короля княз[ь] Роман[ъ]
Кириковичъ Руженской, гетман[ъ], полской и литовской земли
рыцерским[ъ] людем[ъ]; и мы полские
5. и литовские земли рыцерские люди, проведавъ подлинно про
г[о]с[уда]ря вашего прироженного, московского великого
г[о]с[уда]ря ц[а]ря и великого кн[я]зя
6. Дмитрея Ивановича всеа Русиi, и пришли из[ъ] полские земли
в[ъ] вашу московскую землю к[ъ] вашему прироженному великому
г[о]с[уда]рю
7. ц[а]рю и великому кн[я]зю Дмитрею Ивановичю всеа Русиi
служить. И н[ы]не, по б[о]жьей м[и]л[о]сти, видя пресвѣтлые его
ц[а]рьские очи великого монархи,
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8. прироженного московского великого г[осу]д[а]ря вешего ц[а]ря
и великого кн[я]зя Дмитрея Ивановича всеа Русиi, хотимъ ему
г[осу]д[а]рю вашему
9. служить головами своими, и хотимъ за него г[осу]д[а]ря вашего
померет[ь], потому что подлинной прироженной московской
великiй г[осу]д[а]рь вашъ ц[а]рь
10. и великiй кн[я]зь Дмитрей Ивановичь всеа Русиi. Да и о том[ъ]
вамъ великимъ бояром[ъ] и воеводам[ъ] вѣдома, что и преж[ъ]
сево, блаженные памяти
11. г[осу]д[а]рю вашему ц[а]рю и великому кн[я]зю Ивану
Васил[ь]евичю всеа Русиi и блаженные памяти государю вашему
ц[а]рю и великому кн[я]зю Өедору Ивановичю
12. всеа Русиi служилъ дѣд[ь]  мой кн[я]зь Остафей Михайловичъ
Руженской, и отецъ мой кн[я]зь Кирик[ъ] Остаф[ь]евич[ь]
Руженской, да и дядя мой
13. кн[я]зь Богдан[ъ] Остаф[ь]евич[ь] Руженской, за них[ъ] за
г[осу]д[а]рей на ихъ ц[а]рьской службе подъ Исламомъ Керменемъ
голову положил[ъ]; да и дядя мой кн[я]зь Михай [-]
14. ла Остаф[ь]евич[ь] Руженской служил[ъ] имъ г[осу]д[а]ремъ
много лѣтъ, да и грамоты ихъ ц[а]рьские жалованные многие у
на[съ] н[ы]не есть, за при [-]
15. пис[ь]ю велиного думного дьяка ихъ Ондрѣя Яковлевича
Щелкалова; и мы н[ы]не потомуж[ъ] хотим[ъ] за г[осу]д[а]ря
вашего ц[а]ря и великого кн[я]зя Дмитрея
16. Ивановича всеа Русиi головы свои положить; и мы о том[ъ]
пишем[ъ] к[ъ] вамъ к[ъ] великим[ъ] бояром[ъ] и воеводам[ъ],
желѣючи правосла [-]
17. вные крестьянские неповинные кровi, чтоб[ъ] вы прироженному
московскому великому г[осу]д[а]рю своему ц[а]рю и великому
кн[я]зю
18. Дмитрею Ивановичю всеа Русиi, не проливая крестьянские
крови, добили челом[ъ] и вину б[ъ] свою принесли, чтоб[ъ] в[ъ]
томъ крестьянская
19. невинная кров[ь] не лилас[ь]. Г[осу]д[а]рь вашъ ц[а]рь и великiй
кн[я]зь Дмитрей Ивановичь всеа Русиi одноконечно вас[ъ]
пожалуетъ
20. своим[ъ] ц[а]рьским[ъ] великим[ъ] жалован[ь]емъ. А вѣдоете вы
и сами, что г[осу]д[а]рь вашъ ц[а]рь и великiй кн[я]зь Дмитрей
Иванович[ь] всеа Русиi
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21. м[и]л[о]стив[ъ] и щедръ. Да и о том[ъ] вамъ великим[ь]
бояром[ъ] и воеводам[ъ] разсудить себѣ: которые ворни били
преж[ъ] сего называлис[ь] в[ъ] Путивле
22. и на Туле ц[а]р[е]вичами, бывал[ъ] ли к[ъ] нимъ хто н[а]шъ
полской или литовской хоти один[ъ] ч[е]л[о]в[е]къ служит[ь]? А
н[ы]не, провѣдав[ъ] подлинно
23. про г[осу]д[а]ря вашего, прироженного московского великого
г[осу]д[а]ря ц[а]ря и великого кн[я]зя Дмитрея Ивановича всеа
Русиi, не токма и литовская
24. что мы, а вся полская земля идетъ служит[ь] г[осу]д[а]рю
вашему ц[а]рю и великому кн[я]зю Дмитрею Ивановичю всеа
Русиi;
25. ино изъ иных[ъ] изо многих[ъ] ордъ многие люди идут[ъ]
служит[ь] г[осу]д[а]рю вашему, и хотят[ъ] ево г[осу]д[а]ря вашего
посадить на ево ц[а]рьском[ъ]
26. прародителском[ъ] престоле росийского г[осу]д[а]р[с]тва на
Москвѣ; и стали за ег[о] ц[а]рьское великое величество многие
орды, потому
27. что он[ъ] сначала искони вечног[о] царьског[о] корени
великог[о] монархи ото Августа кесаря Тиверея ц[а]ря римског[о], и
потом[ъ] от[ъ] Рюрика, и потом[ъ]
28. ото кн[я]зя Володимера Киевского, прироженный московской
великий г[осу]д[а]рь вашъ ц[а]рь и великий кн[я]зь Дмитрей
Ивановичь
29. всеа Русиi. И вы б[ъ], великие бояре и воеводы, брат[ь]я
н[а]ши, кн[я]зь Василей Васил[ь]евич[ь] Голицын[ъ] да княз[ь]
Иван[ъ] Семеновичь
30. Куракин[ъ], посовѣтовав[ъ] вы промеж[ъ] себя з[ъ] своими
товарищи и ратными людми, i о том[ъ] к[ъ] нам[ъ] вскоре
отписали, что ваша будет[ъ]
31. дума, чтобы нам[ъ] и всѣмъ рыцерскимъ людем[ъ] про то было
вѣдомо. А то во истинну прироженной г[осу]д[а]рь ваш[ъ] ц[а]рь и
великий
32. кн[я]зь Дмитрей Иванович[ь] всея Русиi. Писан[ъ] сесть листъ
на Орлѣ,
          _ _ _ _                        _ _
лѣта З Р S I г  апрѣля въ Д I ден[ь].
Rozwiązanie daty: (7116) = [1608 r.], 14 kwietnia.
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Podpis:

1. Романъ Кирилович[ъ]

2. Нарилут[ъ] Ружински

3. геттманъ над войскомъ литовъ[-]

4. скимъ цара его мiло[с]ти, власною рукою.

Wolne tłumaczenie:

1. Z BoŜej łaski, moskiewskie terytoria wielkiego państwa rosyj-
skiego i wszystkie ruskie ziemie, podległe moskiewskiemu
2. wielkiemu państwu, od Boga ustanowionym na ziemi władcą
i sędzią, nad wielkimi bojarami i wojewodami, od Narymonta1, króla
litewskiego,
3. krewnym, braci naszej, kniaziowi Wasylowi Wasyliewiczowi Go-
licynowi, a takŜe kniaziowi Iwanowi Semienowiczowi Kurakinowi,
polskiej korony i Wielkiego Księstwa
4. Litewskiego, ot Narimonta króla kniaź Roman Kiriłowicz RóŜyń-
ski, hetman polskiej i litewskiej ziemi rycerskim ludem; i my polskiej
5. i litewskiej ziemi rycerscy ludzie, przyszliśmy [wspomóc] praw-
dziwego władcę waszego przyrodzonego, moskiewskiego wielkiego
pana, cara i wielkiego kniazia
6. Dymitra Iwanowicza wszystkiej Rusi, i przyszli [śmy] z polskiej
ziemi w waszą ziemię moskiewską do waszego przyrodzonego wiel-
kiego władcy,
7. carowi i wielkiemu kniaziowi Dymitrowi Iwanowiczowi, wszyst-
kiej Rusi, słuŜyć. I teraz, z łaski boŜej, patrzeć w jego prześwietne
carskie oczy, wielkiego monarchy,
8. przyrodzonego moskiewskiego wielkiego władcy, waszego cara
i wielkiego kniazia Dymitra Iwanowicza wszystkiej Rusi, chcemy
jemu, władcy waszemu,
9. słuŜyć swymi głowami, i chcemy za niego, władcę waszego, umie-
rać, poniewaŜ [to on] prawdziwy przyrodzony moskiewski wielki pan
wasz, car

                                                
1 Narymunt Gleb (około 1300–1348), pierworodny syn wielkiego księcia litew-

skiego Giedymina (około 1275–1341).
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10. i wielki kniaź Dymitr Iwanowicz, wszystkiej Rusi. Tak i o tym
czyni wam wielkim bojarom i wojewodom wiadomym, Ŝe wcześniej,
błogosławionej pamięci
11. władcy waszemu, carowi i wielkiemu  kniaziowi  Iwanowi  Wasi-
liewiczowi,  wszystkiej Rusi, i błogosławionej pamięci władcy wa-
szemu, carowi i wielkiemu kniaziowi Fiodorowi Iwanowiczowi,
12. wszystkiej Rusi, słuŜył dziad mój, kniaź Ostafiej Michajłowicz
RuŜyński2, i ojciec mój kniaź Kirik Ostafiewicz RóŜyński3, takŜe
i wuj mój
13. kniaź Bogdan Ostafiewicz RóŜyński, za nich, za władców, na ich
carskiej słuŜbie pod Islamom-Kiermieniem głowę połoŜył4,  takŜe
i wuj mój kniaź Michał
14. Ostafiewicz RóŜyński5, słuŜył im, władcom, wiele lat, takŜe ich
liczne carskie gramoty Ŝałowannyje6, teraz posiadamy, z podpisem
ich
15. wielkiego dumnego diaka7 Andrieja Jakowlewicza Szczełkałowa8;
i my teraz dlatego chcemy za władcę waszego, cara i wielkiego knia-
zia Dmitra

                                                
2 Faktycznie nie Michajłowicz, a Ostafi Iwanowicz RoŜyński (RóŜyński, RuŜyń-

ski), (zm. około 1587), namiestnik kijowski, ojciec: Mikołaja, Kiryka (Cyryla), Mi-
chała i Bohdana. Zob. M. Nagielski, RoŜyński (RóŜyński, RuŜyński) Ostafi Iwano-

wicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB) , t. XXXII, Wrocław 1990, s. 481.
3 Kiryk (Cyryl) RoŜyński (RóŜyński, RuŜyński), (zm. 1599), rotmistrz królewski,

poseł na sejmy, ataman kozacki na ZaporoŜu w latach 1588–1590. Ibidem, s. 475–
478.

4 Bohdan zw. Bohdankiem RoŜyński (RóŜyński, RuŜyński), (zm. około 1576),
ataman kozaków zaporoskich w latach 1575–1576. Zginął (od wybuchu źle załoŜonej
miny) podczas wyprawy na Tatarów w dolnym biegu Dniepru w trakcie szturmu na
Asłan-Gorodok, leŜący koło przeprawy tawańskiej (dzisiaj miasto Kochowka w pd.
Ukrainie, dawn. Islam-Kermen). Ibidem, s. 474–475; W.A. Serczyk, Na dalekiej

Ukrainie – dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984, s. 76;
http://ru.wikipedia.org/wiki/Каховка.

5 Michał Ostafiewicz RóŜyński (data narodzin i śmierci n.n.), ataman kozacki od
1585 r. Zob.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ружинский,_Михаил_Остафьевич.

6 Gramoty Ŝałowannyje – dokumenty wystawiane cerkwiom, monasterom, róŜ-
nym organizacjom (np. kupieckim), urzędom, jak równieŜ osobom prywatnym (po-
twierdzające przywileje i uprawnienia). Ze względu na przedmiot nadań dzieliły się
na kilka rodzajów. Zob.: Bolszaja Sowietskaja Enciklopedija, red. B.A.
Wwiedienskij, t. XII, Moskwa 1952, s. 433;  http://ru.wikipedia.org/wiki/
Жалованные_грамоты.
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16. Iwanowicza wszystkiej Rusi, głowy swoje połoŜyć; i piszemy
o tym do was wielkich bojarów i wojewodów, pragnącym prawosław-
nej
17. chrześcijańskiej niewinnej krwi; abyście przyrodzonemu, mo-
skiewskiemu wielkiemu władcy swojemu, carowi i wielkiemu knia-
ziowi,
18. Dymitrowi Iwanowiczowi, wszystkiej Rusi, nie przelewając
chrześcijańskiej krwi, bili czołem i winę swoją zgładzili, aby tym sa-
mym chrześcijańska,
19. niewinna krew juŜ się nie lała. A władca wasz, car i wielki kniaź
Dymitr Iwanowicz wszystkiej Rusi, jednakowoŜ was wynagrodzi
20. swoją carską wielką szczodrobliwością. A sami się przekonacie,
Ŝe władca nasz, car i wielki kniaź Dymitr Iwanowicz, wszystkiej Ru-
si, [jest]
21. miłościwy i szczodry. Pozwoli wam, wielkim bojarom i wojewo-
dom rozsądzić sobie: którzy to oszuści byli wcześniej nazywani
w Putywlu
22. i Tule carewiczami9, [czy] słuŜył im choć jeden człowiek z Polski
lub Litwy? A obecnie, przybywszy do prawdziwego
23. władcy waszego, przyrodzonego moskiewskiego, wielkiego pana,
cara i wielkiego kniazia Dymitra Iwanowicza, wszystkiej Rusi, nie
tylko my,
24. ale wszystka polska i litewska ziemia idzie słuŜyć władcy wasze-
mu, carowi i wielkiemu kniaziowi Dymitrowi Iwanowiczowi, wszyst-
kiej Rusi;
25. z innych wielu ord liczni ludzie przybywają słuŜyć władcy wa-
szemu, i chcą pana waszego posadzić na jego carskim,

                                                                                                                      
7 Członka dumy bojarskiej. Nazwa dumny diak pojawiła się w ostatniej ćwierci

XVI w. Więcej na temat tej funkcji zob.: L.W. Czerepnin, Russkaja  paleografija,
Moskwa 1956, s. 290; Enciklopedija rossijskoj monarchii, Moskwa 2003, s. 217-218.

8 Wybitny polityk i dyplomata rosyjski, członek dumy bojarskiej w czasach pa-
nowania Iwana IV Groźnego (1547–1584) i jego syna Fiodora I (1584–1598). Zob.:
N. Serbow, Andriej Jakowlewicz Szczełkałow, [w:] Russkij Biograficzieskij Słowar

(dalej: RBS), t. XXIV, Sankt-Peterburg 1912, s. 38–46.
9 Fragment ten odnosi się do antyfeudalnego powstania Iwana Bołotnikowa

(zm. 1608) w Rosji w latach 1606–1607. RóŜyński oszustami nazywa tu Bołotnikowa
i „carewicza” Piotra, z którymi, jak twierdzi, pytając retoryczne, Ŝadnego Polaka ani
Litwina nic nie łączyło. Dodać naleŜy – prócz sporadycznych wyjątków – np. nieja-
kiego S. Kochanowskiego. Zob. I.I. Smirnow, Powstanie Bołotnikowa 1606–1607,
Warszawa 1956, s. 505.
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26. prarodzicielskim tronie państwa rosyjskiego w Moskwie; i [będą]
stały za jego carskim majestatem liczne ordy, poniewaŜ
27. jego władza ma cesarskie korzenie od Augusta cesarza Tyberiu-
sza cara rzymskiego, a następnie od Ruryka, a dalej
28. od kniazia Włodzimierza Kijowskiego, przyrodzony moskiewski,
wielki władca wasz, car i wielki kniaź Dymitr Iwanowicz,
29. wszystkiej Rusi. I wy, wielcy bojarzy i wojewodowie, bracia nasi,
kniaź Wasyl Wasyliewicz Golicyn, oraz kniaź Iwan Siemionowicz
30. Kurakin, naradziwszy się między sobą ze swoimi towarzyszami
i wojennymi ludźmi [Ŝołnierzami], i o tym byście szybko nam odpisa-
li, aby waszej
31. dumie, nam, oraz wszystkim rycerskim ludziom było wiadome.
A to prawdziwy, przyrodzony władca wasz, car i wielki
32. kniaź Dymitr Iwanowicz, wszystkiej Rusi. Pisane w trakcie po-
stoju w Orle, roku 1608, 14 kwietnia.

Podpis:

1. Roman Kiriłowicz
2. Nariłut RóŜyński,
3. hetman nad wojskiem litew-
4. skim cara jego miłości, własną ręką.

PowyŜszy dokument w prezentowanej formie (kopia oryginału
z transkrypcją, tłumaczeniem i komentarzem historycznym), jest
publikowany po raz pierwszy10. List powstał w kwietniu 1608 r. pod-
czas drugiej dymitriady (1607–1610) i miał na celu przeciągnąć na
stronę ŁŜe-Dymitra wpływowych ruskich bojarów, kniaziów Wasyla
Wasyliewicza Golicyna i Iwana Siemionowicza Kurakina (o czym
niŜej). Autorem odezwy jest hetman wojsk uzurpatora, ksiąŜę Roman
Kiriłowicz Nariłut RóŜyński (1575–1610)11, który wraz ze swym
pryncypałem, po nieudanym oblęŜeniu Briańska12, w styczniu
                                                

10 Wcześniejsza, jedyna publikacja samej transkrypcji z krótkim opisem doku-
mentu w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, t. II, Sankt-Peterburg 1875, s. 218–
222.

11 Jan Roman RoŜyński (RóŜyński, RuŜyński), zob.: J. Byliński, PSB..., s. 482–
486. W artykule imię, otczestwo i nazwisko podaję za rękopisem.

12 Mikołaj Ścibor Marchocki, Historia moskiewskiej wojny prawdziwa...,
[w:] Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskie-

go w Moskwie 1610–1612, oprac. M. Kubala, T. ŚcięŜor, Kraków 2005, s. 26–27, 512.
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1608 r. udał się na leŜe zimowe do Orła13. Datowany w tej miejsco-
wości list zapewne dotarł do adresatów (nie ma powodów, by sądzić
inaczej), gdzie był przechowywany przez jednego lub drugiego knia-
zia. Następnie, najprawdopodobniej stał się częścią zdobycznych łu-
pów dowódcy wojsk szwedzkich w Rosji Jakuba Pontussa De la Gar-
die (1593–1652). Świadczą o tym dwie przesłanki. Pierwsza, to krót-
ka notka bibliograficzna zawarta w cytowanej publikacji, a infor-
mująca o miejscu przechowywania dokumentu jeszcze w roku 187514.
Druga, to fakt, iŜ De la Gardie był jednym z inicjatorów grabieŜczej
polityki Szwecji w basenie Morza Bałtyckiego w toku wojen pierw-
szej połowy XVII w., o czym szerzej pisał E.A. Mierzwa15.

Obecnie dokument przechowywany jest w szwedzkim archiwum
państwowym Riksarkivet w Sztokholmie. Znajduje się w zbiorze
Skoklostersamlingen, biorącym nazwę od zamku Skokloster, który
był własnością generała wojsk Karola X Gustawa – Carla Gustawa
Wrangla (1613–1676), skąd pochodzi część zbiorów Riksarkivet16.

List napisano cyrylicą w dukcie skoropisu moskiewskiego, typo-
wym dla rosyjskiej praktyki kancelaryjnej XVI i XVII w. Jednak
róŜnica charakteru pisma autografu i treści właściwej wskazuje, Ŝe
RóŜyński złoŜył jedynie swój podpis, a treść (podyktowaną lub prze-
pisaną z brudnopisu), ujętą w trzydziestu dwóch wersach, napisał
kancelista17.

W transkrypcji wersy (ponumerowane) przypisane są wersom rę-
kopisu. W nawiasy kwadratowe zostały ujęte znaki, zgodnie z ówcze-
snymi regułami opuszczone przez autora, a których uzupełnienie jest
dziś konieczne18. Natomiast pochyłą kursywą oznaczone są znaki

                                                                                                                      
Dnia 19 XI 1607 r. Polacy wprawdzie zajęli miasto Briańsk, ale zamek pozostał
w rękach moskiewskich.

13 W. Polak, O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy

w latach 1607–1612, Toruń 1995, s. 25.
14 W bibliotece „grafa Delagardi”. Zob.: Russkaja..., s. 218.
15 E.A. Mierzwa, Polonica w Szwecji, „Teki Sejmowe” 2011, nr 2, s. 107 i n.
16 Ibidem, s. 108. Sygnaturę omawianego dokumentu podałem w nagłówku

transkrypcji.
17 Więcej na temat typów skoropisu oraz kancelarii moskiewskiej w XVI

i XVII w. (zarówno prywatnej, jak i państwowej) zob.: L.W. Czerepnin, op. cit.,
s. 287-333, 341-374; Z. Lenkiewicz, Słownictwo prawno-administracyjne w rosyj-

skich zabytkach piśmiennictwa kancelaryjnego XVI-XVII w., Wrocław 1986,
ser. Monografie Slawistyczne nr 51.

18 W tłumaczeniu, w nawiasach kwadratowych, uzupełnienia tekstu, których za-
stosowanie wynika z kontekstu.
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w oryginale nadpisane nad wierszem (jeden z najistotniejszych wy-
róŜników skoropisu moskiewskiego XVI–XVII w.) Aby ułatwić Czy-
telnikowi zrozumienie treści, zarówno w transkrypcji, jak i tłuma-
czeniu, zastosowałem współczesną interpunkcję19.

Istnieje kilka róŜnic między transkrypcją dziewiętnastowieczną
a niniejszą, które naleŜy omówić. Nie są to róŜnice treści (bo ta jest
identyczna), ale róŜnice wynikające z formy. NajwaŜniejszą jest nu-
meracja wersów, której brak w transkrypcji wcześniejszej, a która
pozwala swobodnie śledzić treść rękopisu. Druga róŜnica dotyczy
istoty samej transkrypcji. Transkrypcja dziewiętnastowieczna,
o czym wyŜej wspomniałem, oddaje wprawdzie treść dokumentu, ale
w Ŝaden sposób nie odzwierciedla wartości literowej źródła, poniewaŜ
nie oznaczono w niej liter opuszczonych ani nadpisanych. Innymi
słowy, moŜna się z niej dowiedzieć, co napisano, ale nie w jaki spo-
sób. Dlatego to właśnie ukazanie lingwistycznej strony listu, a jedno-
cześnie przypomnienie treści tego waŜnego źródła legło u podstaw
decyzji o jego ponownej publikacji po prawie stu czterdziestu latach
od czasu pierwszej edycji.

Kolejne róŜnice są juŜ mniej istotne. W starszej transkrypcji au-
tor słowo „Rusi” pisał konsekwentnie „Русiи”, podczas gdy w orygi-
nalne jest „Русиi”, co doskonale widać chociaŜby w wersach (ozna-
czanych dalej skrótem w.): 12, 16 i 20. Dodać naleŜy, iŜ reguła pisa-
nia tzw. „i – dziesiętnego” (w ruskich liczebnikach oznaczającego
cyfrę 10) za „и – ósemkowym” (oznaczającym analogicznie cyfrę 8)
przeszła do skoropisu z wcześniejszej, półustawnej formy cyrylicy w
XIV w., pozostając w nim do końca wieku XVIII20. Następnie znaj-
dujący się w w. 10 rękopisu wyraz „сево”, w dziewiętnastowiecznej
transkrypcji autor uwspółcześnił pisząc „сего”. Podobnie w wersie 21,
gdzie zamazana litera w tym samym wyrazie bardziej przypomina
„в” aniŜeli „г”. Kolejna róŜnica dotyczy pisowni wyrazu „хто”,
w: „бывал[ъ] ли к[ъ] нимъ хто н[а]шъ (...)” w 22 w. W powyŜszej
transkrypcji zachowałem pisownię oryginału, we wcześniejszej wy-
stępuje w wersji uwspółcześnionej „кто”; identycznie jak w w. 25 wy-
raz „его”, w oryginale „ево”. W przeciwieństwie do transkrypcji

                                                
19 O zasadach i regułach pisowni cyrylickiej zob.: B. Horodyski, Podręcznik pale-

ografii ruskiej, Kraków 1951, s. 2-3, 17-19, 42-55, 65-67, 75-82. (W przygotowaniu do
druku sumptem Naukowego Wydawnictwa Piotrkowskiego: M. Gajda, ABC neografii

ruskiej, s. 334).
20 B. N. Szczepkin, Russkaja paleografija, Moskwa 1967, s. 136-137.
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wcześniejszej, w niniejszej zachowałem pisownię oryginału litery
„ять” ѣ. Zniesiona przez reformę pisma 1917/1918 r., zastąpiona zo-
stała literą „е”. W transkrypcji dziewiętnastowiecznej autor zastoso-
wał „ять” zgodnie z zasadami ówczesnej ortografii, równieŜ w tych
wyrazach, w których w oryginalnym tekście ona nie występuje,
tj. w: „повеленным[ъ]” (w. 2), „н[ы]не” (w. 7, 14, 15, 22), „службе”
(w. 13), „Путивле” (w. 21), „Туле” (w. 22), „ч[е]л[о]в[е]къ” (w. 22),
„престоле” (w. 26), „вечног[о]” (w. 27), „вскоре” (w. 30). Jedna
z ostatnich róŜnic w pisowni transkrypcji dotyczy przyimka „з” (w.
30) w wyraŜeniu „(...) себя з[ъ] своими (...)”, w oryginale pisanego
znakiem „S” („зело” – od starogreckiej stigmy), który czasem zastę-
pował literę „з”, co zaznaczyłem w obecnej transkrypcji (zamiast „c”).
Ostatnia uwaga dotyczy pisowni wyrazu „сесть” (w. 32) w kontekście
„Писан[ъ] сесть листъ на Орлѣ (...)”. We wcześniejszej transkrypcji
autor pominął wyraźne „т”.

Warto równieŜ wspomnieć o kilku miejscach w rękopisie, gdzie
m.in. stan zachowania dokumentu (abstrahując od jakości zdjęcia)
moŜe nastręczać kłopotów w czytaniu. W 13 w., w wyrazie „царской”
litera „o” jest „niedociągnięta”, przez co przypomina „c”, natomiast
w w. 19 pęknięcie karty na złoŜeniu utrudnia oczytanie słowa
„лилась”. Wprawdzie wcześniej, w 11 w., równieŜ występuje ubytek
materiału, ale tam kontekst zdania – powtarzalna tytulatura:
„(...) и великому кн[я]зю (...)” – zdecydowanie ułatwia odczytanie
tekstu. Znacznie trudniej odczytać początek zdania w 21 w., zaczy-
nający się od słów: „Да и о том[ъ] вамъ (...)”, gdyŜ pęknięcie karty i
wyblakły inkaust niemalŜe to uniemoŜliwia. To samo pęknięcie
utrudnia równieŜ odczytanie jedynego wyrazu, który w całości jest
nadpisany (dopisany później) między wierszami 23 a 24
(„и литовская”). Zachowanie graficznego układu oryginału w niniej-
szej transkrypcji (umieszenie dopisu między wierszami) ma na celu
jak najdokładniejsze odzwierciedlenie treści listu. Niestety, na pre-
zentowanym zdjęciu fragment pieczęci herbowej rodu RoŜyńskich
przesłania nazwę miejscowości, w której odezwa została spisana
(w. 32: „на Орлѣ”). Odtwarzając ją, zdałem się na transkrypcję
wcześniejszą.

Jak juŜ nadmieniłem we wstępie, list ten odsłania kulisy gry dy-
plomatycznej, podjętej przez Romana RóŜyńskiego na miesiąc przez
walną (wygraną) bitwą z wojskami Wasyla Szujskiego21 pod Bołcho-
                                                

21 Pod Bołchowem wojskami rosyjskimi dowodził brat cara – Dymitr.
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wem (10 V 1608 r.), po której (24 VI tegoŜ roku) wojska uzurpatora
załoŜyły w Tuszynie pod Moskwą obóz, przystępując do oblęŜenia
miasta. Zaledwie dwa tygodnie przed spisaniem odezwy (30 III), Ró-
Ŝyński przybył do ŁŜe-Dymitra do Kromów, gdzie został obrany het-
manem jego wojsk. Stając się odpowiedzialnym za militarną stronę
przedsięwzięcia, dąŜył do zbudowania moŜliwie szerokiej koalicji
przeciwko Szujskiemu22. Kim zatem byli ludzie, do których pisał
z taką atencją i dlaczego napisał m.in. właśnie do nich?

Pierwszy z adresatów, Wasyl Wasyliewicz Golicyn (zm. 1619 r.),
wywodził się z jednego z najznamienitszych ruskich rodów. W 1590
r., gdy rozpoczęła się wojna rosyjsko-szwedzka (do 1595 r.), utalen-
towany, energiczny kniaź brał udział w wyprawie pod Narwę,
w stopniu tzw. wojewody lewej ręki23. Gdy w 1604 r. pojawił się
pierwszy Dymitr Samozwaniec, Golicyn był w gronie wojewodów,
którzy pod dowództwem kniazia Fiodora Iwanowicza Mścisławskiego
(zm. 1622 r.) zajęli Briańsk. JednakŜe po śmierci Borysa Godunowa
(1605 r.), wojewoda opowiedział się po stronie Samozwańca, co za-
pewne skłoniło później RóŜyńskiego do wyboru adresata, który wy-
dawał mu się prawdopodobnym kandydatem na koalicjanta24.

Drugi potencjalny sojusznik, Iwan Siemionowicz Kurakin (zm.
1632 r.), w 1606 r. był wojewodą i namiestnikiem smoleńskim, a więc
sprawował władzę cywilną i wojskową na strategicznie kluczowym
obszarze, cieszył się równieŜ prestiŜem i posłuchem, co z całą pewno-
ścią zawaŜyło na wyborze RóŜyńskiego. Hetman bowiem nie mógł nie
wiedzieć25, Ŝe Kurakin w 1606 r. znalazł się wśród bojarów, którzy
obalili Dymitra I Samozwańca i wynieśli do władzy Wasyla Szuj-
skiego (1606–1610). Nadto rok później i na początku 1608 r. wojewo-

                                                
22  Mikołaj Ścibor Marchocki, op. cit., s. 27–40; J. Budziło, Historia Dmitra fał-

szywego, [w:] Moskwa w rękach..., s. 416–418; W. Polak, op. cit., s. 48.
23 Nazwa rangi wywodzi się od formy zgrupowania wojsk rosyjskich, które za-

równo w pochodzie, jak i szyku bitewnym dzieliło się na pięć pułków: pieriedowoj

(przedni), bolszoj (wielki), prawoj ruki (prawej ręki), liewoj ruki (lewej ręki), sto-

roŜiewoj (tylni, ubezpieczający).
24 S.M. Sołowiew, Istorija Rossii s driewniejszich wriemien, t. VII, Moskwa 1989,

s. 184, 387; Enciklopedija..., s. 125, 170; L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia

Rosji, Wrocław 2005, s. 89.
25 RóŜyński bardzo energicznie wspierał równieŜ pierwszego Dymitra Samo-

zwańca. Zob. J. Byliński, op. cit, s. 482–483; A. Andrusiewicz, Dzieje dymitriad, t. I,
Warszawa 1990, s. 162, 172, 189, 211–212.
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da z powodzeniem przeciwdziałał wyprawie Dymitra II Samozwańca,
broniąc Briańska26.

Wbrew oczekiwaniom RóŜyńskiego, prezentowany list w Ŝaden
sposób nie wpłynął na przebieg kampanii. Kniaziów Golicyna i Ku-
rakina, wiernych panującemu carowi, nie udało się przekonać do
koalicji. Pozostał zatem argument siły, i to on, jak równieŜ splot
wielu późniejszych wydarzeń (m.in. natury politycznej), miały zade-
cydować o losach drugiej dymitriady, jak równieŜ o losach Szalbierza
i jego hetmana.

                                                
26 RBS, t. IX, Sankt-Peterburg 1903, s. 581.
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Aleksy Piasta
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

Stan dóbr Andrzeja Gołembowskiego po wojnach

napoleońskich w świetle inwentarza z roku 1813

Andrzej Gołembowski urodził się przed 1766 r., w rodzinie pisa-
rza ziemskiego sieradzkiego Jana Nepomucena Gołembowskiego1.
Rodzina Gołembowskich herbu Poraj pochodziła z województwa po-
znańskiego. Według tradycji rodzinnej, około 1500 r. Maciej Gołem-
bowski przeniósł się do województwa sieradzkiego, a około 1540 r.
jego bezpośredni sukcesor (być moŜe syn) o imieniu Jan nabył dobra
Wierzchy w powiecie szadkowskim2. Potomek tegoŜ, Wojciech, brał
udział w elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 r.
                                                

1 Data urodzenia Andrzeja Gołembowskiego jest trudna do ustalenia, poniewaŜ
nie wiadomo, gdzie się urodził. Zapis w herbarzu Seweryna Uruskiego sugeruje, Ŝe
miało to miejsce w 1766 r. W 1783 r. Gołembowski miał się oŜenić z Joanną z Ol-
szewskich, co teŜ budzi wątpliwości. Jego córka Marianna urodziła się około 1781 r.,
tj. dwa lata wcześniej. Uruski powołuje się na zapis w niezachowanych księgach
grodzkich piotrkowskich. Akt ślubu powinien być zapisany w księgach metrykal-
nych parafii, w której udzielono sakramentu. W księgach grodzkich mógł się jedynie
zachować odpis potrzebny do działań prawnych. Stąd ewidentna pomyłka autora
herbarza. Joanna z Olszewskich była najprawdopodobniej spokrewniona z sędzią
pokoju Idzim Olszewskim. W salonie dworu w Gąskach wisiał portret pisarza ziem-
skiego sieradzkiego (w latach 1760–1781) Jana Nepomucena Gołembowskiego
(zmarły 16.05.1781), co sugerowałoby, Ŝe był on w prostej linii przodkiem (ojcem?)
Andrzeja. Boniecki podaje, Ŝe Andrzej był synem Jana Nepomucena i jego Ŝony Wik-
torii Bartochowskiej. Zob. A. Boniecki, Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903, s. 204.
Według Uruskiego jego ojcem był Maciej, syn Wojciecha. Por. Rodzina. Herbarz
szlachty polskiej,oprac. S. Uruski, t. I, Warszawa 1904, s. 247.

2 Andrzej Gołembowski spokrewniony był z linią rodziny wywodzącą się bezpo-
średnio od łowczego bracławskiego Jana Gołembowskiego, zmarłego w 1764 r. Jego
wnuk Piotr (ur. w 1781 r.) dosłuŜył się w armii Księstwa Warszawskiego i później
Królestwa Polskiego stopnia pułkownika. Od 1810 r. pełnił funkcję szefa Biura Ko-
respondencji w Komisji Rządowej Wojny. Jego syn Bolesław Gołembowski (1819–
1900) był zasłuŜonym działaczem społeczno-gospodarczym. Od 1846 r. był radcą
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Gołembowski w schyłkowym okresie pierwszej Rzeczypospolitej
pełnił (od 1779 r. do ostatniego rozbioru Rzeczypospolitej) urząd re-
genta ziemskiego sieradzkiego3. W 1791 r. został mianowany komi-
sarzem cywilno-wojskowym powiatu radomszczańskiego4. Zaliczał
się do zwolenników obozu reformatorskiego – w czerwcu 1791 r., na
uroczystej sesji magistratu piotrkowskiego, złoŜył przysięgę na wier-
ność Konstytucji 3 maja5. Po upadku państwa polskiego, został sę-
dzią Wydziału Pojednawczego Sądu Pokoju Powiatu Piotrkowskiego.
W ostatnim okresie Ŝycia, w latach 1810–1811 r., pełnił teŜ funkcję
prezesa Rady Powiatu Piotrkowskiego6. Zmarł w kwietniu 1813 r.
w swoim dworze w Gąskach. W chwili śmierci opiekowała się nim

                                                                                                                      
00) był zasłuŜonym działaczem społeczno-gospodarczym. Od 1846 r. był radcą Towa-
rzystwa Kredytowego Ziemskiego. Zob. A. Piasta, Dobra Biała Szlachecka – od Star-
czewskich do Gołembowskich, stosunki własnościowo-prawne, „Badania nad Dzieja-
mi Regionu Piotrkowskiego” z. 5, 2006, s. 73–74.

3 Regens, regent, rejent był niŜszym urzędnikiem kancelaryjnym sądowym, po-
mocnikiem pisarza ziemskiego. Dokonywał wpisów i wypisów z ksiąg ziemskich,
kierował pracami kancelarii i opiekował się archiwami.Funkcjonariusze określani
mianem regenta występowali teŜ w innych instytucjach staropolskich – kierownicy
kancelarii kanclerzy i podkanclerzy, regenci grodzcy, konsystorscy, w sądach ase-
sorskich i referendarskich. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I, oprac. S. Uruski,
Warszawa 1904, s. 247; Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa
1988, s. 96,214; idem, Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa
2000, s. 123, 125.

4 Komisje porządkowe cywilno-wojskowe powołane przez Sejm Wielki w grudniu
1789 r. stanowiły namiastkę administracji terenowej, jakiej Rzeczpospolita dotąd
nie miała. Komisja radomszczańska, licząca szesnastu komisarzy, obejmowała
swoim działaniem teren dwóch powiatów – piotrkowskiego i radomszczańskiego.
Szerzej o organizacji i funkcjonowaniu komisji porządkowych pisał T. Korzon, Komi-
sje porządkowe cywilno-wojskowe wojewódzkie i powiatowe w latach 1790–
1792,„Ateneum” 1882, t. I, z. 3, s. 427–455.

5 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Akta miasta
Piotrkowa (dalej: AmP), Księga wpisów na wierność Konstytucji 3 maja, sygn.
9 (dodatek), s. 31.

6 Rady powiatowe były kolegialnymi organami administracji samorządowej, po-
wołanymi na mocy konstytucji z 1807 r. Szerzej: P. Cichoń, Rozwój myśli admini-
stracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807–1815,Kraków 2006, s. 51–56. A. Gołem-
bowski uczestniczył w dniu 11 lutego 1810 r. w paradzie wojskowej 6 pp. zorganizo-
wanej na rynku staromiejskim w Piotrkowie, a 19 marca 1811 r. w uroczystościach
okazji urodzin i imienin ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego, organizowanych
w Piotrkowie przez płka W. Zawadzkiego z 7 pułku jazdy. Opisy tych wydarzeń
zamieszczone zostały w „Gazecie Warszawskiej”. Zob. „Gazeta Warszawska”, nr 17,
27.02.1810, s. 1–2; nr 28, 06.04.1811, s. 1–2.
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słuŜąca Marianna Szymańska i lokaj Mikołaj Pietrański (Ŝona Joan-
na umarła wcześniej)7. Gołembowski pozostawił po sobie znaczny
majątek, którego łączna wartość została oceniona na 393.212 zł (pa-
sywa wynosiły 40.228 zł). NaleŜałado niego przede wszystkim wieś
Gąski w powiecie piotrkowskim8. Dobra te nabył w styczniu 1806 r.
na podstawie prywatnej umowy od sędziego Sądu Pokoju w Piotrko-
wie Adama WęŜyka z Byków9. Sprzedający kupił Gąski na licytacji
publicznej w 1803 r. za kwotę 13.666,16 talarów reńskich. Poprzed-
nim właścicielem zadłuŜonej majętności był Antoni Michalski. Kon-
trakt kupna powtórzono przed pisarzem aktowym powiatu piotrkow-
skiego Pawłem Zaleskim 20 czerwca 1812 r.10

Poza tym od 1804 r. administrował majątkiem Kobyłki Wielkie
w powiecie piotrkowskim, który przejął w formie zastawu od sędzie-
go Idziego Olszewskiego. Oprócz tej wsi otrzymał jeszcze dochody
z propinacji wódki w dobrach Krzepczów w powiecie piotrkowskim11.

                                                
7 W księgach stanu cywilnego urzędu gminy Milejów z 1813 r. nie odnaleziono

aktu zgonu A. Gołembowskiego. Być moŜe urzędnik stanu cywilnego nie sporządził
stosownego aktu. Zgodnie z ówczesnym prawem (Kodeks cywilny z 1807 r. oraz
przepisy wykonawcze), urzędnik, na którego terenie nastąpił zgon, powinien poin-
formować urzędnika stanu cywilnego z Milejowa o tym fakcie. Dopiero na podstawie
takiego oficjalnego zgłoszenia, mógł on sporządzić wpis w księgach aktów. W prak-
tyce procedury te były nagminnie lekcewaŜone. Aktu takiego nie sporządzili takŜe
urzędnicy stanu cywilnego sąsiednich gmin w Bogdanowie i Piotrkowie. Zob.
A. Piasta, Działalność urzędnika stanu cywilnego gminy Bąkowa Góra w pierwszym
ćwierćwieczu XIX w.,[w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu,
red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010, s. 68–77.

8 APPT, Sąd Pokoju Powiatu Piotrkowskiego (dalej: SPPP), sygn. 329; Hipoteka
powiatu piotrkowskiego (dalej: Hpp), sygn. 140, księga hipoteczna dóbr Gąski, rep.
hip. 40; ibidem, sygn. 58, Księga hipoteczna dóbr Byki, rep. hip. 19. Sędzia A. Wę-
Ŝyk (1772–1817) kupował i sprzedawał liczne nieruchomości ziemskie podupadłe
i zadłuŜone po ostatnim rozbiorze Polski, m.in. był właścicielem dóbr Lutomiersk
w pow. szadkowskim, Karszewo w pow. łęczyckim oraz Belzatka, Byki, Jarosty,
Karlin i Twardosławice w pow. piotrkowskim.

9 APPT, Kancelaria notariusza Pawła Zaleskiego w Piotrkowie (dalej: KnPZ),
sygn. 6, rep. not. 106/1812.

10Ibidem. W chwili zawierania umowy w 1806 r. dobra Gąski nie posiadały jesz-
cze urządzonej hipoteki. Dlatego nie było moŜliwości sporządzenia urzędowego zapi-
su. Gołembowski zapłacił WęŜykowi osiemdziesiąt dwa tysiące złotych.

11 Odręczny kontrakt, na mocy którego A. Gołembowski poŜyczył I. Olszewskie-
mu osiemdziesiąt tysięcy złotych, zawarto w Piotrkowie 23.06.1804 r. W później-
szym terminie Olszewski poŜyczył jeszcze dwukrotnie sześć tysięcy i 7465 złotych.
W wyniku porozumienia pomiędzy spadkobiercami Gołembowskiego i Olszewskim
dług ten zredukowano do osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych. Zob. APPT, KnPZ,
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Gołembowski z małŜeństwa z Joanną z Olszewskich (Olszow-
skich) miał troje dzieci, z których przeŜyły go dwie córki – Marianna,
Ŝona Longina Kołdowskiego12 i Anna, Ŝona Tomasza Wolskiego13.
Syn, Józef Benedykt Gołembowski, urodzony 31 marca 1792 r.,
w dniu 3 grudnia 1811 r. wstąpił ochotniczo do 15 pułku piechoty
armii Księstwa Warszawskiego14. W marcu 1812 r. awansował na
kaprala w artylerii pułkowej i uczestniczyłw kampanii moskiewskiej
1812 r. Przez kilka lat rodzina nie posiadała Ŝadnych konkretnych
informacji o jego losie. W trakcie inwentaryzowania majątku po
zmarłym A. Gołembowskim, w maju 1813 r., przypuszczano, Ŝe po-
legł nad Berezyną. Dopiero po zakończeniu wojny, kiedy do kraju
powrócili z niewoli Ŝołnierze uczestniczący w wyprawie 1812 r., uzy-
skano więcej szczegółów o jego losie.

Jednym z takich świadków był Jakub Jakubowski, który
w 1818 r. pracował jako straŜnik propinacyjny w Końskich. Pocho-
dził z Opoczna. Będąc śydem, wstąpił w 1809 r. do 15 pp. armii pol-
skiej. W trakcie kampanii moskiewskiej, w 1812 r., został ranny nad
Berezyną. Dostał się do niewoli rosyjskiej i przez trzy miesiące leŜał
w szpitalu wojskowym. Po wyjściu ze szpitala wcielono go przymu-
sowo do wojska rosyjskiego, a następnie przeniesiono do 1 pułku
strzelców pieszych armii Królestwa Polskiego, w którym słuŜył przez
półtora roku.

W listopadzie 1819 r. swoje świadectwo złoŜył pod przysięgą Józef
Raczyński, etatowy Ŝołnierz 7 pułku piechoty liniowej armii Króle-
stwa Polskiego. Raczyński urodził się w 1788 r. w miasteczku TylŜa
w Prusach KsiąŜęcych. W 1809 r. zaciągnął się ochotniczo do 15 pp.
W trakcie odwrotu spod Moskwy, w listopadzie 1812 r., został ranny

                                                                                                                      
sygn. 11, rep. not. 101/1817.

12 Marianna Kołdowska zmarła 29.06.1826 r. w Gąskach w wieku czterdziestu
pięciu lat. Urodziła się więc w 1781 r. Longin Kołdowski Ŝył w latach 1772–1824.

13 Anna Wolska zmarła w 1833 r. Tomasz Wolski (1772–1845), syn Jana Kante-
go i Jadwigi ze Strzemboszów, dziedzic dóbr Pilichowice w powiecie koneckim (na
początku XIX w. uŜywano formy powiat koniecki), po 1815 r. był prezesem Rady
Powiatu Koneckiego, a po 1831 r. sędzią Sądu Pokoju Powiatu (Okręgu) Koneckiego.
W powiecie piotrkowskim posiadał wieś Kobyłki Wielkie, którą kupił w 1817 r. od
sędziego Sądu Pokoju Powiatu Piotrkowskiego Idziego Olszewskiego (1751–1831).
APPT, Hpp, sygn. 253, hipoteka dóbr Kobyłki Wielkie, rep. hip. 99.

14 Józef Benedykt Gołembowski urodził się we wsi Kozierogi, w parafii Bogda-
nów. Odpis metryki urodzenia załączono do akt sądowych. Zob. APPT, SPPP, sygn.
329, s. 101.



Stan dóbr Andrzeja Gołembowskiego…
_______________________________________________________________

219

(w bitwie nad Berezyną) i dostał się do niewoli rosyjskiej. Umiesz-
czono go w lazarecie wojskowym połoŜonym na lewym brzegu rzeki,
w którym przebywał przez miesiąc. Po wyleczeniu z ran, przetrzy-
mywano go trzy lata w Rosji. Po powrocie do kraju, wstąpił do 7 puł-
ku piechoty. Raczyński doskonale znał Józefa Gołembowskiego,
z którym słuŜył w jednej kompanii. Dokładnie opisał w swoich ze-
znaniach jego fizjonomię: (...)był on wzrostu dobrego, miał włosy ja-
sne, nieco był piegowatym, gdy my wychodziliśmy z pułkiem na kam-
panię rosyjską, postąpił on na kaprala do artylerii pułkowej (...). Po
bitwie spotkali się w lazarecie, który mieścił się w drewnianej szopie.
Warunki, w jakich leŜeli ranni Ŝołnierze, były bardzo cięŜkie. Brako-
wało Ŝywności i było bardzo zimno. Z tego teŜ powodu wielu rannych
zmarło z głodu i nieodpowiedniego leczenia lub raczej jego braku.
Kapral Gołembowski zmarł po półtora tygodniowym pobycie w „szpi-
talu” i wraz z setkami innych został pochowany obok lazaretu, nad
brzegiem Berezyny15.

Zmarły kilka miesięcy później, ojciec Józefa nie pozostawił testa-
mentu, dlatego spadek po nim podzielił sąd pomiędzy obie córki.
Ugodę obie siostry zawarły 12 sierpnia1820 r. w kancelarii notariu-
sza (pisarza aktowego) piotrkowskiego Pawła Zaleskiego16. Dzie-
dziczne dobra Gąski przeszły na własność Marianny Kołdowskiej (ich
wartość wyceniono na osiemdziesiąt tysięcy złotych). Anna Wolska
otrzymała osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych ciąŜących tytułem za-
stawu na wsi Kobyłki Wielkie.

Pisarz aktowy piotrkowski Paweł Zaleski sporządził bardzo do-
kładny opis dworu Gołembowskich w Gąskach. Budynek był z drew-
na, stary, wymagający gruntownego remontu (niektóre elementy
konstrukcyjne zmurszały i przegniły). Dach pokryto gontami, które
w wielu miejscach zgniły. Niski, parterowy dwór składał się z duŜej
i małej sieni, duŜego pokoju (salonu), dwóch pokojów mniejszych
(w jednym z nich za przegrodzeniem z tarcicy ukryto lamus – scho-
wek) oraz pokoju czeladnego podzielonego na dwa mniejsze pomiesz-
czenia (mieściła się w nich m.in. kuchnia). Siedziba A. Gołembow-
skiego wyposaŜona była w meble i sprzęty pochodzące z róŜnych

                                                
15 APPT, Hpp, sygn. 140. W załącznikach do księgi hipotecznej dóbr Gąski za-

chowały się odpisy zeznań, jakie obaj złoŜyli przed Sądem Pokoju Powiatu Konec-
kiego w roku 1818 i 1819, na Ŝądanie Tomasza Wolskiego, zięcia A. Gołembowskie-
go.

16 Ibidem, s. 14–20.
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epok, przewaŜnie stare. Wśród nich były dwa zegary ścienne – jeden
postumentowy ozdobiony sześcioma porcelanowymi figurkami, drugi
zwykły – dwa lustra, trzy obrazy, dwie kanapy, dwa drewniane łoŜa,
sześć wyściełanych krzeseł i cztery zwykłe oraz niemiecki sekreta-
rzyk i trzy stoliki.

Sędzia A. Gołembowski był człowiekiem wykształconym, o czym
świadczyła duŜa, jak na ówczesne warunki, biblioteka. W inwenta-
rzu spisano tytuły 197 pozycji, w tym słowniki i gramatyki (polsko-
grecki, polsko-łaciński, gramatyka języka łacińskiego i niemieckie-
go), konstytucje i diariusze sejmowe (np. z 1730, 1773 i 1791 r.),
ksiąŜki historyczne w języku łacińskim i polskim (Jan Długosz, Józef
Flawiusz, Andrzej Maksymilian Fredro), kodeksy praw (Prawo cy-
wilne narodu polskiego ks. Ostrowskiego, Kodeks Napoleona, Kodeks
postępowania sądowego,Iuscanonicumcivile...), biblie i ksiąŜki o te-
matyce religijnej, atlasy i mapy. Sądząc z tytułów, właściciel biblio-
teki władał kilkoma językami obcymi (trudno określić w jakim stop-
niu biegłości) – francuskim, greckim, łacińskim i niemieckim17.

Zmarły sędzia piotrkowski posiadał teŜ kamienicę połoŜoną
w Piotrkowie przy ul. Szewskiej 60 (numer policyjny) wraz z placem
o powierzchni 33 pręty 11 łokci kwadratowych18. Nieruchomość tę
kupił Gołembowski 25 czerwca 1783 r. od Franciszka śabickiego za
cztery tysiące złotych polskich. Przed wielkim poŜarem z 1786 r.,
który strawił znaczną część Piotrkowa, ulica Szewska posiadała tyl-
ko pięć domów – dwa murowane i trzy drewniane. Kamienica została
zrujnowana, poniewaŜ pod koniec wojen napoleońskich umieszczono
w niej lazaret wojskowy: Kamienica, do której wchodząc z ulicy, wrót
na przestrzał być winno dwoje, ale tylko są jedne i to popsute. Haki
nawet z muru są powyjmowane. Na parterze mieściły się cztery po-
koje ze zniszczonymi piecami i powybijanymi szybami w oknach.
W korytarzu znajdowała się kuchnia i zejście do dwóch piwnic. Na
piętrze było sześć pokoi i kuchnia. Dach pokryto dachówka cera-
miczną. Podwórko przy kamienicy ogrodzone zostało drewnianym

                                                
17 APPT, SPPP, sygn. 329, s. 40–52.
18 APPT, SPPP, sygn. 329, s. 77–80; Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ),

Rząd Gubernialny Piotrkowski. Anteriora (dalej: RGP), sygn. 988d, s. 129, 146.
Nieruchomość posiadała w 1808 r. ubezpieczenieod ognia na kwotę dwustu pięćdzie-
sięciu talarów pruskich (kamienica sto piećdziesiąt talarów i drewniane stajnie sto
talarów). Zob. APPT, Akta miasta Piotrkowa (dalej: AmP), sygn. 43, s. 43–44.
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płotem, częściowo rozebranym na opał przez kwaterujących Ŝołnie-
rzy.

Podczas podziału masy spadkowej, jaki miał miejsce w sierpniu
1820 r., w kancelarii notariusza Pawła Zaleskiego w Piotrkowie, nie
zajmowano się losami kamienicy przy ul. Szewskiej. Pozostawała
ona we wspólnym władaniu sióstr Gołembowskich do 1824 r. W dniu
17 września tego roku, sprzedały one całą nieruchomość Michałowi
i Rozalii Turczynowiczom za dwanaście tysięcy złotych19.

Po zniesieniu poddaństwa chłopów w 1807 r., mieszkańcy wsi
próbowali znaleźć lepsze warunki i osady mniej obciąŜone pańszczy-
zną. Na skutek słabości polskiego przemysłu i rzemiosła, nie mogli
oni zatrudnić się w miastach. Właściciele folwarków, którzy potrze-
bowali duŜej liczby rąk do pracy, nie godzili się na złagodzenie obcią-
Ŝeń feudalnych. Na terenie Księstwa Warszawskiego średnia pańsz-
czyzna sprzęŜajna wynosiła 5–6 dni tygodniowo z osady włościań-
skiej jednołanowej (trzydzieści mórg). Zagrodnicy odrabiali trzy dni
piesze tygodniowo20. W tym kontekście moŜna zauwaŜyć, Ŝe chłopi ze
wsi Kobyłki mieścili się w średniej krajowej w przypadku pańszczy-
zny pieszej (cztery dni w tygodniu). W przypadku, gdy ci sami ludzie
odrabiali pańszczyznę sprzęŜajną (zamiast pieszej), powinność wyno-
siła dwa dni w tygodniu.

DuŜo gorzej przedstawiały się warunki włościan ze wsi Gąski,
gdzie pańszczyzna sprzęŜajna wynosiła sześć dni tygodniowo. Za-
grodnicy odrabiali 2–3 dni pańszczyzny pieszej, zaś komornicy jeden
dzień (por. dane w tabeli nr 1). W dobrach A. Gołembowskiego nie
wprowadzono oczynszowania chłopów. Czynsz opłacał jedynie śyd
kotlarz zamieszkujący w Gąskach.

W inwentarzu Andrzeja Gołembowskiego nie zawarto
szczegółowych norm związanych z pańszczyzną. Informacje na ten
temat zawiera protokół przekazania generałowi Piotrowi Markowowi

                                                
19 APPT, Hipoteka miasta Piotrkowa (dalej: HmP), rep. hip. 17, sygn. 12, s. 5;

Kancelaria notariusza Wilhelma Standke w Piotrkowie, rep. not. 153/1824, sygn. 3.
20 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX

i XX wieku, Warszawa 1966, s. 60. W. Grabski obliczył, Ŝe w powiecie piotrkowskim
średnia liczba dni w roku pańszczyzny sprzęŜajnej wynosiła 97,2, a pieszej 292,3
z włóki (30 mórg = 16,79 ha). Dane dla całego Królestwa Polskiego wynosiły 242 dni
pańszczyzny pieszej i 120,2 dni sprzęŜajnej z włóki. Por. W. Grabski, Historia Towa-
rzystwa Rolniczego 1858–1861,t. I, Warszawa 1904, s. 432–434.
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Tabela 1
ObciąŜenia chłopów we wsi Gąski, 1813 r.

Pańsz-
czyzna

Daniny Załoga
Narzędzia wydane

chłopom

Lp. Gospodarz
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1. Piotr
Miszkowicz

6 - 15 2 12 2 4 1 1 1 1 1 1

2. Piotr Cybulak
- 3

71/
2

1 6 - - - - - - - -

3. Wawrzyniec
Markowicz

6 - 15 2 12 2 4 1 1 1 1 1 1

4. Łukasz
Wójtowicz

6 - 15 2 12 2 4 1 1 1 1 1 1

5. Norbert
Markowicz

6 - 15 2 12 2 4 1 1 1 1 1 1

6. Osada
niezasiedlona

- - - - - - - - - - - -

7. Osada
niezasiedlona*

- - - - - - - - - - - -

8. Ignacy
Chmarski

- 2 - - - - - - - - - -

9. Jan Owcarz - 2 - - - - - - - - - -
10. Zygmunt

Wojtaniec
- 2 - - - - - - - - - -

11. Pawłowa
(komornica)

- 1 - - - - - - - - - -

12. Paweł
Wojtaniec
(kowal)

12 dni pańszczyzny przy Ŝniwach orz roboty kowalskie na rzecz
dworu

13. śyd kotlarz opłata czynszowa

Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 53.

dóbr donacyjnych Woźniki i Piekarki w powiecie piotrkowskim
pochodzący z 1835 r. Przez analogię moŜna odnieść te dane do
powinności chłopów z Gąsek i Kobyłek. W ciągu jednego dnia
pańszczyzny sprzęŜajnej chłop miał obowiązek zaorać parą wołów
dwieście prętów kw., lub obredlić trzysta prętów kw., lub zabronować
(zawlec) około czterystu prętów kw., czyli około jednego hektara
w przeliczeniu na miarę dzisiejszą. Oprócz tego włościanin mógł
pracować przy przewoŜeniu zbiorów (za jeden dzień kaŜde
przejechane trzy mile). Przy tym dość szczegółowo opisano cięŜar
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przewoŜonego zboŜa i innychproduktów. Praca trwała od wschodu do
zachodu słońca z zachowaniem przerwy na odpoczynek21.

W ramach pańszczyzny pieszej naleŜało omłócić cepami
trzydzieści snopów zboŜa ozimego lub 35–40 snopów zboŜa jarego.
Omłócone ziarno młynkowano i odnoszono do spichlerza. Oprócz tego
moŜna było wykonywać tzw. posyłki piesze oraz inne prace lekkie na
miejscu trwające od wschodu do zachodu słońca. Robotnicy
odrabiający pańszczyznę powinni być zdrowi oraz zaopatrzeni
w narzędzia pracy umoŜliwiające jej sprawne wykonanie.

Wprawdzie praca w folwarku dziedzica trwała cały dzień (od
wschodu do zachodu słońca), to jednak robotnikom należały się przerwy
na wypoczynek. W okresie wiosenno-letnim, od św. Wojciecha
(23 kwietnia) do św. Michała (29 września), dawano pół godziny na
śniadanie i podwieczorek oraz dwie godziny na obiad. Natomiast
w okresie jesienno-zimowym, ze względu na krótki dzień, przysługiwała
tylko jedna, godzinna przerwa obiadowa. Dopuszczano też
nadzwyczajne zmiany czasu pracy: Gdyby jednak w czasie zbioru siana
lub zboża, przy zmianie powietrza, potrzebny był pośpiech i włościanie
w czasie właściwym mniej spoczywali, za to o tyle więcej w czasie
niepogodnym korzystają22. Mogło się zdarzyć, że zła pogoda przerwała
robotę w polu. W takim przypadku godziny brakujące do pełnego dnia
roboczego odrabiano w innym terminie.

W tabeli nr 2 nie rozróŜniano pańszczyzny pieszej od sprzęŜajnej.
Chłopi, którzy otrzymali bydło dworskie (woły i krowy), odrabiali
cztery dni pańszczyzny pieszej. JeŜeli jednak był to sprzęŜaj,
pracowali dwa dni. Przędzę wykonywano z dworskiego włókna.
Jeden łokieć liczył przeciętnie dwanaście pasm, po dwadzieścia nici
w kaŜdym23. Oprócz obciąŜeń spoczywających na poszczególnych
osadach włościańskich, cała gromada wiejska zobowiązana była do
świadczenia następujących powinności: sadzenia kapusty i jej
pielęgnacji, sadzenia i zbierania z pola rzepy (po trzy składy)24,

                                                
21 APPT, Akta gminy Woźniki (dalej: AgW), sygn. 1127, s. 52–55.
22 Ibidem, s. 56.
23 APPT, AgW, sygn. 1127, s. 52.
24 Skład posiadał dwa znaczenia: 1) dawna miara powierzchni zaoranego pola,

na szerokość dwóch skib ziemi; 2) sposób orki powodujący obustronne składanie się
skib. Por. Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XVI, Kraków 1930, s. 70.
W literaturze zajmującej się staropolskimi systemami miar brak jest definicji skła-
du, co mogłoby sugerować, Ŝe nie traktowano go jako jednostki miary powierzchni.
Zob. E. Stamm, Staropolskie miary. Część I. Miary Długości i powierzchni, Warsza-
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Tabela 2
ObciąŜenia chłopów we wsi Kobyłki z przysiółkiem Kutas, 1813 r.

Daniny Załoga
Narzędzia wydane

chłopom

Lp. Gospodarz
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1. Balcer
Soborski

4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

2. Karol
Łuczeńszczak

4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

3. Katarzyna
(komornica)

1 - - - - - - - - - - - - -

4. Łukasz
Soborski

4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

5. Jędrzej Janiak 4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1
6. Teodor

Łuczeńszczak
4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

7. Mateusz
Kaftan

4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

8. Józef
Zagrodnik

3 15 - 1 1 6 - - - - - - - -

9. Jan Kacprzak 4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1
10. Mikołaj

Wierzchowski
4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

11. Roch Karliński 4 15 1 1 1 12 - - - - - - - -
12. Jakub Kutas 4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1
13. Teresa

Frankowa
(wdowa)

4 15 1 1 1 12 - 2 1 1 1 1 1 1

Piotr
Jędrzejczak

3 15 - 1 1 9 - - - - - - - -

Antoni Wójt 3 15 - 1 1 9 - - - - - - - -

K
u

ta
s

Szymon
Kubera

3 15 - 1 1 9 - - - - - - - -

Maciejowa
(komornica)

1 - - - - - - - - - - - - -

Wojtkówna 1 - - - - - - - - - - - - -
Wojciech Szefe - - - - - - - - - - - - - -

Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 73.

                                                                                                                      
wa 1938; I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, War-
szawa 1967; I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX
i XX wieku, Warszawa 2003.
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odbywania tzw. stróŜy (pilnowanie nocą bezpieczeństwa budynków
dworskich) i trzody, odbywania tzw. podwody do Piotrkowa (kolejno
kaŜdy osadnik). Oprócz tego mieli obowiązek czyszczenia kominów
i wybierania sadzy25.

Inwentarz majętności pozostawionej przez zmarłego A. Gołem-
bowskiego zawiera bardzo dokładną charakterystykę osad włościań-
skich, na tej podstawie moŜna odtworzyć warunki Ŝycia ludności
wiejskiej w początkach XIX w. Ogólny stan chałup chłopskich był
bardzo zły. Latami nie remontowane i nie konserwowane w wielu
przypadkach nadawały się do rozbiórki. Podaję przykładowy opis
stanu obejścia Balcera Soborskiego z Kobyłek:Pierwsza chałupa (...)
zupełnie stara (...). Ściany w kilku miejscach wywalają się na jedną
stronę duŜo nachylone, gwałtownego zratowania potrzebuje. Drzwi do
sieni i izby dwoje. KaŜde na biegunach [zawiasach – przyp. A.P.]
drewnianych. Komin na dach wyprowadzony, lepiony razem z chału-
pą, zły. Pułap pogniły, podłogi nie masz. Kominek dobry, okno jedno,
w którym szyby dobre. Komora, do której drzwi na biegunach drew-
nianych. Stodółka stara, do której wrota na przestrzał [przednie
i tylne – A.P.] złe, ściana z jednej strony zła, poszewka stara. Chlewi-
ki stare dwa. Obora, do której drzwi dwoje, stara, dobra. Stodoła
druga nowa, przez gospodarza samego wystawiona. Podwórko ogro-
dzone, do którego wrota z desek26.

W duŜo gorszych warunkach mieszkali komornicy: Trzecia chału-
pa mała, w której mieszka Katarzyna komornica, stara, drzewo
w niej spróchniałe i węgły pogniłe. Dach zły, bez Ŝadnego podwórka27.
Koszty budowy i konserwacji budynków pokrywane były ze środków
właściciela wsi. Balcer Soborski z Kobyłek, który nie mógł się docze-
kać remontu stodoły, obok starej wybudował nową za własne pienią-
dze. Z róŜnych powodów (głównie natury finansowej) większość chło-
pów nie poszła jego śladem.

W Gąskach zwraca uwagę ogólny zły stan budynków
gospodarczych, który świadczył o tym, Ŝe dziedzic nie wywiązywał
się naleŜycie ze swoich obowiązków. Powodem wstrzymania
remontów nie były kłopoty finansowe, poniewaŜ Gołembowski

                                                
25 APPT, AgW, sygn. 1127, s. 74.
26 APPT, SPPP, sygn. 329, s. 68.
27 Ibidem, s. 69.
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Tabela 3
Stan obejść chłopskich we wsi Gąski

Rodzaj budowliLp. Imię i nazwisko gospo-
darza chału-

pa
obora i
chlewy

stodoła
Uwagi

1.  Piotr Miszkowicz dobry dobry dobry Półrolnik, komórka, brak
chlewa, podwórze ogrodzone,

bez studni
2. Piotr Cybulak zły dobry dobry Komórka, podwórze ogrodzo-

ne chruścianym płotem, bez
studni

3. Wawrzyniec Markowicz
(Wojtala)

dobry zły zły Półrolnik, brak chlewu

4. Łukasz Wójtowicz dobry zły zły Podwórze ogrodzone chru-
ścianym płotem, brak chlewu

5. Norbert Markowicz dobry dobry dobry Półrolnik
6. Niezamieszkana zły zły zły  Nieogrodzona, studnia
7. Mieszkanie 3 komornic dobry zły zły Strzecha do wymiany
8. Ignacy Chmarski zły zły zły Wszystkie obiekty do roz-

biórki
9. Jan Owcarz - komornik zły - -
10. Zygmunt Szefe i komor-

nica o imieniu Marianna
dobry zły - Podwórze ogrodzone chru-

ścianym płotem
11. Pawłowa-komornica dobry - - Sama chałupa
12. Paweł Wojtaniec - kowal zły - - Karczma, gorzelnia, kuźnia i

stajnia w złym stanie, na
podwórzu studnia

Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 11-16.

należał do tej grupy społecznej, która korzystała z ogólnego upadku
gospodarki rolnej i wzrostu zadłużenia właścicieli ziemskich. Dobra,
które zakupił, posiadał zbyt krótko i w czasach niepokojów i toczącej się
wojny obawiał się, że nakłady inwestycyjne zostaną zmarnowane
np. przez zniszczenia i rekwizycje (tab. 4)

W porównaniu do Gąsek lepiej wyglądał stan budynków chłopskich
we wsi Kobyłki. Wydaje się, że poprzedni właściciel, sędzia I.
Olszowski, troszczył się o swoje nieruchomości. Bardziej przy tym
dbano o stan obiektów gospodarczych niż mieszkalnych. Większość
obejść chłopskich była ogrodzona płotami z chrustu,
a część dysponowała własnymi studniami. W opisie chałup w obu
wsiach zapisano, że posiadały one oszklone okna (część szyb wybito
i nie wprawiano nowych). Wszystkie budynki na wsi pokryte zostały
słomianą strzechą, a jedynie dwór drewnianymi gontami.
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Tabela 4
Stan obejść chłopskich we wsi Kobyłki i przysiółku Kutas

Rodzaj budowli
Lp. Gospodarz Chału-

pa
Obora i
chlewy

Stodoła
Uwagi

1.  Balcer Soborski zły dobry 2 1 stodoła dworska – zły; 1
stodoła chłopska – dobry;

ogrodzone podwórko
2. Karol Łuczeńszczak zły dobry dobry  Studnia; ogrodzone po-

dwórko
3. Katarzyna (komornica) zły - - Bez podwórka i zabudowań

gospodarczych oraz studni
4. Łukasz Soborski dobry dobry dobry Studnia, ogrodzone po-

dwórko
5. Jędrzej Janiak zły dobry dobry Podwórze ogrodzone, bez

chlewu i studni
6. Teodor Łuczeńszczak zły zły dobry Podwórze ogrodzone, brak

chlewu i studni
7. Mateusz Kaftan dobry - zły Strzecha na chałupie do

wymiany, podwórze ogro-
dzone, bez obory, chlewu i

studni
8. Józef Zagrodnik dobry dobry zły Bez chlewu i studni
9. Jan Kacprzak dobry dobry dobry Podwórze ogrodzone, bez

chlewu i studni
10. Mikołaj Wierzchowski dobry dobry dobry Chałupa, obora i chlew

tworzą jeden, zwarty kom-
pleks, podwórze ogrodzone,

bez studni
11. Roch Karliński zły dobry dobry Bez chlewu i studni
12. Jakub Kutas dobry dobry dobry Studnia, podwórze ogro-

dzone, bez chlewu
13. Teresa Frankowa

(wdowa)
dobry dobry dobry Studnia, podwórze ogro-

dzone
Piotr Jędrzejczak dobry - -
Antoni Wojt dobry - -

K
u

ta
s

Szymon Kubera dobry - -

Trzej zagrodnicy mieli do
dyspozycji dwie obory i
dwie stodoły w dobrym
stanie, bez chlewów i

studni

Maciejowa (komornica) - - -
Wojtkówna - - -
Wojciech Szefe - - -

.

Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 68-73.

W wyniku wprowadzenia przez Anglię blokady kontynentu uległ
ograniczeniu eksport płodów rolnych, a przede wszystkim zbóż,
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stanowiący podstawę ekonomiki Księstwa Warszawskiego. Bardzo
poważnie ucierpiały dochody szlachty polskiej, która zmuszona była
ponosić liczne obciążenia nadzwyczajne związane z prowadzeniem
wojny i utrzymaniem armii. Ceny zboża spadły w latach 1806–1811
o 40% w przypadku pszenicy i aż o 48% żyta28.

W tabeli 5 i 6 zawarto informacje o cenach zwierząt hodowlanych
i zbóŜ w powiecie piotrkowskim.

Tabela 5.
Ceny inwentarza zwierzęcego, wg stanu z maja 1813 r.

Lp. Gatunek zwierzęcia Cena w zł polskich Uwagi
1. Krowy 30-54 *
2. Bydło młode (jałowizna) 8-36 j.w.
3. Bydło młode (byczki) 15-60 j.w.
4. Woły robocze 36-60 j.w.
5. Konie (ogiery) 216 j.w.
6. Konie (wałachy) 70-90 j.w.
7. Konie (klacze) 90-250 j.w.
8. Świnie (maciory stare) 6
9. Świnie (maciory młode) 20
10. Świnie (wieprzki) 15-54
11. Owce 3-7 *, jagnię kosztowało ok. 3 zł

* - cena zaleŜała od wieku i wyglądu zwierzęcia
Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 22-26.

Tabela 6
Ceny płodów rolnych wg stanu z maja 1813 r.

Lp. Rodzaj płodów w korcach Cena w złotych polskich
1. pszenica 11
2. Ŝyto 6
3. jęczmień 5
4. owies 4
5. proso 10
6. tatarka 5
7. groch 10

Źródło: APPT, SPPP, sygn. 329, s. 37-38.

Chłopi obrabiali ziemię przy pomocy wołów roboczych i nie
otrzymywali od dziedzica (w ramach tzw. załogi) koni. W stajniach
dworskich znajdowało się niewiele koni i to przewaŜnie starych.
Gołembowski w Gąskach posiadał tylko jednego ogiera. Większość
                                                

28 I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, op. cit., s. 63.
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tych zwierząt została wykupiona lub zarekwirowana na potrzeby
wojska. Koni brakowało, z tego powodu utrzymywały się ich
stosunkowo wysokie ceny. Krowę mleczną moŜna było kupić za 30–
54 zł, natomiast ogiera reproduktora za 216 zł, a więc 4–5 krotnie
droŜej.

Od XVI w. następowało stałe zwiększanie obciąŜeń gospodarstw
chłopskich – od średnio jednego dnia pańszczyzny tygodniowo do
5–6 dni w czasach Księstwa Warszawskiego. Paradoksalnie najgo-
rzej wyglądała pod tym względem sytuacja w pierwszej połowie
XIX w.29 Kres dowolnemu określaniu powinności połoŜył dopiero
ukaz carski z 1846 r. o sporządzaniu tabel prestacyjnych.

Kryzys gospodarczy, jaki dotknął rolnictwo polskie w pierwszych
dziesięcioleciach XIX w., spowodował duŜy ruch na rynku nierucho-
mości. Wielu dotychczasowych właścicieli zbankrutowało i w wyniku
zadłuŜenia zmuszonych zostało do sprzedaŜy majętności. Nabywcy
pochodzili z róŜnych stron kraju, a nawet z zagranicy – zwłaszcza
w początkach wieku, pod panowaniem pruskim30. Przykładem czło-
wieka, który skorzystał na koniunkturze, dysponował odpowiednimi
środkami i wszedł w posiadanie nieruchomości ziemskich, był sędzia
Andrzej Gołembowski. Krótki okres, w jakim sprawował zarząd
w Gąskach, nie pozwala na sformułowanie oceny jego zdolności w
tym zakresie.

                                                
29 Do podobnego wniosku doszła autorka badająca stosunki społeczno-

gospodarcze na wsi łęczyckiej: MoŜna mówić o tym, iŜ w I poł. XIX w. te obciąŜenia
jeszcze wzrosły. Zob. A. Rogala, Stosunki społeczno-gospodarcze na wsi łęczyckiej
w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807–1830),„Rocznik
Łódzki”, 2005, t. 52, s. 200–201. Zob. takŜe W. Grabski, Historia Towarzystwa Rol-
niczego 1858–1861,t. I, Warszawa 1904, s. 2.

30 Wielu nowych właścicieli przybyło ze Śląska, a nawet z Austrii, np. dobra Ka-
szewice w powiecie piotrkowskim zakupili śląscy magnaci z rodu Henckel von Do-
ennersmarck. Zob. A. Piasta, Osadnictwo niemieckie w dobrach kaszewickich hra-
biego Karola Henckla von Doennersmarck w pierwszej połowie XIX w.,„Badania nad
Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2008, z. 7, s. 149–158.
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Daniel Warzocha
(Piotrków Trybunalski)

Obchody setnej rocznicy śmierci Jana Kilińskiego

w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku w 1919 r.

w świetle „Dziennika Narodowego”

Na początku 1919 r., zaledwie trzy miesiące od chwili odzyskania
niepodległości, obywatele nareszcie wolnej po przeszło stu latach
zaborów Polski uroczyście obchodzili setną rocznicę śmierci naczel-
nika insurekcji warszawskiej 1794 r., bohaterskiego szewca – puł-
kownika Jana Kilińskiego. Upamiętnieniem tego wydarzenia w róŜ-
nych polskich miastach są m.in. tablice pamiątkowe (np. w Opocz-
nie1 i Trzemesznie2 – miejscu urodzenia Kilińskiego), nazwy ulic (np.
w Warszawie3 i Częstochowie4) i placów (np. w Mińsku Mazowiec-
kim5 i Zgierzu6). Stulecie śmierci Kilińskiego czczono takŜe w Piotr-
kowie Trybunalskim i Radomsku.

*

Rocznica była przedmiotem debaty w piotrkowskiej Radzie Miej-
skiej w dniu 22 stycznia 1919 r. O obchodach zakomunikował prezy-
dent Bolesław Nowicki. Zarząd miasta, postanawiając obchodzić
dzień rocznicy jako święto narodowe, zwrócił się do szkół i innych
instytucji o jak najliczniejszy udział w uroczystościach. Radny Józef

                                                
1 http://www.opoczno.pl/opoczno/_portal/117189707245d9baf044536/

Zabytki.html.
2 http://www.golubie.pl/?trzemeszno,92.
3 http://www.pascal.pl/atrakcja.php?id=29432.
4 http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,5021199.html.
5 http://www.minskmaz.com/miejsca_historyczne/plac_kilinskiego.
6 http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=od-nazwisk-lub-imion&hl=pol.
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Karbowski zaproponował, aby dla uczczenia pamięci bohatera naro-
dowego przemianować ul. Toruńską na Kilińskiego. Przeciwny temu
był jednak radny Rapacki, zwracając uwagę, iŜ Nazwa ul. Toruńskiej
świadczy, Ŝe Toruń kiedyś naleŜał do Rzeczypospolitej Polskiej i my
dotąd do tego miasta mamy słuszne, nieprzedawnione prawa (Toruń
powrócił do Polski na mocy postanowień traktatu wersalskiego do-
piero w 1920 r.) Radny zauwaŜył teŜ, Ŝe byłoby wskazane dawać na-
zwy bohaterów instytucjom lub szkołom. Ostatecznie uchwalono
sprawę nadania imienia Kilińskiego jednej z ulic skierować do komi-
sji7. Propozycji tej zresztą nigdy nie zrealizowano i do dziś w Piotr-
kowie nie ma ulicy Kilińskiego.

Główne uroczystości piotrkowskie odbyły się dokładnie w dniu
rocznicy śmierci bohatera – 28 stycznia 1919 r. W dniu tym anoni-
mowy publicysta piotrkowskiego „Dziennika Narodowego” pisał:

Nazwisko Kilińskiego naleŜy do najpopularniejszych w Polsce po-
śród narodowych bohaterów (...) którzy w chwilach dla ojczyzny cięŜ-
kich umieli zdobyć się na poświęcenie bez granic, umieli siebie same-
go złoŜyć ojczyźnie w ofierze, dowodząc tem bezgranicznego ukocha-
nia kraju i ojczystej sprawy. (...) Bohaterem narodowym i ludowym w
najszerszem tego słowa pojęciu jest bezsprzecznie pułk. Jan Kiliński,
rzemieślnik, szewc warszawski, którego pieśń wielbi, Ŝe »podburzył
Warszawę i sprawił moskaliskom weselisko krwawe«. KaŜdy, dziecko
nawet i najmniejszy prostaczek zna to nazwisko i czci bohatera, wie
Ŝe był szewcem i bił moskali. (...) Dziś w setną rocznicę śmierci Kiliń-
skiego hołd jego pamięci składa mu nie tylko stan rzemieślniczy, ale
wszystkie warstwy, cały naród, jako wielkiemu bohaterowi. W dniu
dzisiejszym oczy wszystkich zwrócone są na stan rzemieślniczy. I dziś
ojczyzna nasza jest w potrzebie, ze wszech stron groŜą jej sąsiedzi,
wyciągający ręce po jej ziemie. Zapatrzeni w świetlaną postać swego
patrona dziś rzemieślnicy polscy mają takŜe sposobność złoŜyć dowo-
dy swego patrjotyzmu, w róŜnorakiej formie. Czcząc pamięć swego
bohatera, powinni pamiętać, Ŝe pamięć tę najlepiej się czci wstępując
w ślady bohatera, Ŝe wymowniejszym nad hołdy jest czyn patrjotycz-
ny, którego ojczyzna wyzwolona dziś nadewszystko potrzebuje8.

*

                                                
7 Obchód Kilińskiego, „Dziennik Narodowy”, nr 19, 24.01.1919, s. 2.
8 Jan Kiliński 1819–1919, „Dziennik Narodowy”, nr 22, 28.01.1919, s. 1.
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Organizacją obchodów zajął się komitet złoŜony z rzemieślników
piotrkowskich9. W tym uroczystym dniu miasto przystrojono chorą-
gwiami w barwach narodowych. Pomimo panującej zimy, uwagę
zwracała dekoracja gmachu Magistratu przy ul. Kaliskiej, który to-
nął formalnie w krzewach zieleni, na tle której umieszczono wielki
portret Jana Kilińskiego10.

PoniewaŜ dzień uroczystości uznano za świąteczny, zamknięte
były wszystkie sklepy, warsztaty, przedsiębiorstwa i instytucje,
w tym równieŜ szkoły – uczniowie zaś zbiorowo uczestniczyli w uro-
czystych naboŜeństwach.

NaboŜeństwo w kościele farnym pw. św. Jakuba odbyło się o go-
dzinie 10 rano. O zaangaŜowaniu emocjonalnym piotrkowian świad-
czy fakt przytoczony przez anonimowego publicystę, iŜ w świątyni
panował ogromny natłok. DuŜo publiczności odeszło, nie mogąc się
juŜ docisnąć do wnętrza11.

Uroczystą mszę świętą odprawił dziekan piotrkowski, ks. kano-
nik Włodzimierz Jasiński (późniejszy biskup łódzki, kierujący diece-
zją w latach 1934–194612). Wygłosił on z właściwą sobie swadą pa-
triotyczne kazanie na temat znaczenia i doniosłości obchodzonej
rocznicy. Podczas naboŜeństwa wystąpili artyści miejscowego teatru
Henryka Czarneckiego – Józefowicz i Kozłowski. Wykonali oni sze-
reg utworów pod kierunkiem kapelmistrza Kagana, który ponadto
grał solo na skrzypcach13.

Po mszy uczestnicy uroczystości przenieśli się do Resursy Rze-
mieślniczej przy al. 3 Maja. Gmach – zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz – ozdobiono zielenią. Salę przystrojono efektownie; uwagę

                                                
9 Informacji dotyczących składu osobowego komitetu nie udało się odnaleźć

w zachowanych archiwaliach. 2 stycznia 1919 r. Komitet Obchodu 100-ej rocznicy
zgonu Jana Kilińskiego zorganizowany ze sfer rzemieślniczych piotrkowskich zwró-
cił się do Komisarza Rządu Ludowego w Piotrkowie W. Malanowskiego z prośbą
o zatwierdzenie programu obchodu, mającego się odbyć w dniu 28 stycznia r.b. Pi-
smo opatrzone pieczęcią Komitet 100-letniej rocznicy zgonu Jana Kilińskiego w
Piotrkowie podpisali Frankowski i B. Graczykowski. Prośba została uwzględniona;
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Komisariat Rządu Ludowego
w Piotrkowie, sygn. 12, k. 348–349.

10 Hołd Janowi Kilińskiemu, „Dziennik Narodowy”, nr 23, 29.01.1919, s. 3.
11 Ibidem.
12 A. Gronczewska, Archidiecezja łódzka kończy 90 lat!, „Dziennik Łódzki”,

10.12.2010, http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/343871,archidiecezja-
lodzka-konczy-90-lat,id,t.html?cookie=1#material_1.

13 Hołd Janowi Kilińskiemu, „Dziennik Narodowy”, nr 23, 29.01.1919, s. 3.
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zwracał orzeł polski na tle draperii, umieszczony na estradzie, gdzie
zebrała się młodzieŜ rzemieślnicza. Sala i galeria wypełnione były
piotrkowianami reprezentującymi róŜne grupy społeczne. W imieniu
stacjonujących w Piotrkowie oddziałów Wojska Polskiego przybyli:
dowódca 26 pułku piechoty ppłk Emanuel Hermann14, dowódca mia-
sta Piotrkowa kpt. Szczęsny Ruciński i komendant Powiatowej Ko-
mendy Uzupełnień por. Marian Hudec (późniejszy wiceprezydent
Piotrkowa15) wraz z gronem oficerów. Licznie reprezentowani byli
przedstawiciele władz miasta, sądu i róŜnych miejscowych instytucji.

O godzinie 12 w południe orkiestra teatralna pod batutą Kagana
odegrała hymn narodowy, po czym ppłk Hermann dokonał uroczy-
stego odsłonięcia popiersia Jana Kilińskiego, umieszczonego w niszy
po lewej stronie od wejścia na salę. Owo naturalnej wielkości popier-
sie z brązu powstało w warszawskiej pracowni Czesława Makow-
skiego. Zostało umieszczone na kolumnie w stylu doryckim, wykona-
nej z kararyjskiego i czerwonego marmuru. Spód cokołu wieńczył
orzeł w locie. Znalazł się na nim takŜe napis: Janowi Kilińskiemu
w setną rocznicę zgonu – rzemieślnicy piotrkowscy.

Po odsłonięciu popiersia ppłk Emanuel Hermann wygłosił krótkie
przemówienie, w którym złoŜył wyrazy czci i hołdu dla bohatera na-
rodowego, uznając go za przykład i wzór poświęcenia i dla dzisiej-
szych polskich sił zbrojnych. Ceremonii poświęcenia popiersia doko-
nał ks. kanonik Włodzimierz Jasiński. Następnie stosowne przemó-
wienie wygłosił prokurator Kazimierz Rudnicki (wcześniejszy prezy-
dent Piotrkowa16).

Podniosłą uroczystość patriotyczną zakończył występ orkiestry.
Po południu i wieczorem odbyły się w sali Resursy Rzemieślniczej
przedstawienia sztuki „Kiliński” Michała Bałuckiego17. Dramat ten,

                                                
14 Objął on dowództwo pułku dwa tygodnie wcześniej – 14 stycznia 1919 r.;

W. Jarno, Garnizon piotrkowski w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–
1921), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2001, t. 3, s. 102–103.

15 B. Wachowska, śycie polityczne w latach 1918–1939, [w:] Dzieje Piotrkowa
Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989, s. 459.

16 K. Rudnicki został wybrany prezydentem Piotrkowa przez Radę Miejską
ukonstytuowaną 4 stycznia 1917 r., 7 lutego tegoŜ roku wybór ten zatwierdził gene-
rał-gubernator lubelski. Od 1 września 1917 r. Rudnicki był prokuratorem w Piotr-
kowie; W. Barcikowski, Przedmowa, [w:] K. Rudnicki, Wspomnienia prokuratora,
Warszawa 1957, s. 8; B. Wachowska, śycie społeczno-polityczne i kulturalne w la-
tach pierwszej wojny światowej, [w:] Dzieje…, s. 368.

17 Hołd Janowi Kilińskiemu, „Dziennik Narodowy”, nr 23, 29.01.1919, s. 3.
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przy niesłabnącym powodzeniu, wystawiano w Piotrkowie zresztą
jeszcze przez kilka dni18. Zainteresowaniu sztuką sprzyjały takŜe
niezbyt wygórowane ceny biletów, zaczynające się od 1 korony, co
stanowiło równowartość kosztu wysłania czterech listów19.

Stulecie śmierci Kilińskiego czczono takŜe w szkołach. Wspólne
naboŜeństwo dla Państwowego Seminarium Nauczycielskiego wraz
ze szkołą wzorową i II gimnazjum odprawili w kościele pw. Matki
BoŜej ŚnieŜnej20 prefekci obu szkół – ks. dr M. Lewandowicz
i ks. W. Wojciechowski. W czasie naboŜeństwa śpiewał chór semina-
ryjny. Po mszy kazanie do zgromadzonej młodzieŜy wygłosił prefekt
seminarium ks. Lewandowicz21.

*

W Radomsku uroczystości rocznicowe odbyły się w niedzielę 2 lu-
tego 1919 r. Rozpoczęło je o godzinie 9 rano naboŜeństwo w kościele
farnym pw. św. Lamberta. Wzięli w nim udział przedstawiciele Woj-
ska Polskiego, władz administracyjnych, cechów, straŜy poŜarnej,
kolejarzy i młodzieŜy szkolnej. Kazanie wygłosił ks. prefekt Bilski,
przedstawiając postać bohatera i ówczesne dzieje Polski. Następnie
z kościoła wyruszył pochód na miejsce wmurowania tablicy pamiąt-
kowej przy kościele franciszkańskim. Odsłonięcia tablicy dokonał
przedstawiciel wojska w obecności prezydenta miasta, duchowień-
stwa i zgromadzonych mieszkańców miasta. Po odegraniu hymnu
narodowego i salwie honorowej przemówienia wygłosili: prezydent
Paciorkowski22, przedstawiciel rzemieślników Jan Szwedowski

                                                
18 [Reklama Teatru Polskiego Henryka Czarneckiego], „Dziennik Narodowy”,

nr 25, 31.01.1919, s. 3.
19 Według obowiązującej od 6 grudnia 1918 r. taryfy pocztowej list zwykły za-

miejscowy wagi do 20 g kosztował 25 halerzy; Katalog specjalizowany znaków pocz-
towych ziem polskich, cz. 1, opr. C. Danowski i in., Warszawa 1989, s. 223.

20 Zarówno wówczas, jak i obecnie, kościół powszechnie nazywany jest kościołem
Panien Dominikanek – na pamiątkę mniszek dominikańskich, wypędzonych w 1869
r. przez carskiego zaborcę ze zlikwidowanego klasztoru; zob. np. P. Stefaniak, Dzieje
klasztoru mniszek dominikańskich w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunal-
ski 2009, s. 5, 8, 206, 207.

21 Z miasta. Obchód Kilińskiego w szkołach, „Dziennik Narodowy”, nr 23,
29.01.1919, s. 3.

22 Nie jest pewne, jaką funkcję pełnił wzmiankowany Paciorkowski. W literatu-
rze przedmiotu brak wzmianki na jego temat; w styczniu 1919 r. burmistrzem (a nie
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i przedstawiciel robotników A. Malasiewicz. Uroczystość zakończono
odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej.

Radomsko równieŜ przyozdobiono flagami narodowymi, zwracały
uwagę balkony ratusza i Resursy Rzemieślniczej udekorowane przez
miejscową firmę Stefana Wolniaka. W mieście rozdawano specjalnie
wydane broszury. Od godziny 9 do 13 sprzedawano na ulicach zna-
czek z portretem Kilińskiego, kwestując w ten sposób na fundusz
stypendialny jego imienia.

W poniedziałek 3 lutego odbyły się dwa przedstawienia sztuki
„Kiliński” Michała Bałuckiego w wykonaniu Teatru Polskiego Hen-
ryka Czarneckiego z Piotrkowa. Podobnie jak w Piotrkowie, sala wy-
pełniona była widzami23.

*

Pamięć o obchodach ku czci Kilińskiego, zorganizowanych
w pierwszych miesiącach niepodległości, nie wygasła w Piotrkowie.
Salę, w której znalazło się popiersie patrona polskich rzemieślników,
zaczęto odtąd nazywać Salą Kilińskiego. Nazwy tej powszechnie
uŜywano jeszcze po drugiej wojnie światowej. Dla popiersia przyszły
jednak gorsze czasy. W 1954 r. Resursa Rzemieślnicza została ode-
brana piotrkowskim rzemieślnikom, budynek stał się najpierw Po-
wiatowym, a następnie Wojewódzkim Domem Kultury i dla Kiliń-
skiego nie było w nim juŜ miejsca. Usunięto napis, widniejący na
cokole od 1919 r. Przedstawiciele cechu postanowili zadbać o swego
patrona i znaleźli mu nowe lokum. W 1988 r. popiersie przeniesiono
do nowej siedziby Cechu Rzemiosł RóŜnych przy ul. Wojska Polskie-
go 60. Dziś odnowione popiersie, wraz ze stosownym podpisem, choć
z błędną datą śmierci bohatera24, zdobi salę konferencyjną domu Ce-
chu Rzemiosł RóŜnych, noszącą właśnie imię Jana Kilińskiego25.

Tablica pamiątkowa w Radomsku została zniszczona przez hitle-
rowskiego okupanta. W 1946 r. radomszczańscy rzemieślnicy ufun-
                                                                                                                      

prezydentem) Radomska był L. Warwasiński; S. Sankowski, Z dziejów miasta Ra-
domska (do 1939 r.), Radomsko 1995, s. 34.

23 Z Radomska. Obchód Kilińskiego w Radomsku, „Dziennik Narodowy”, nr 31,
07.02.1919, s. 3.

24 Napis obecnie brzmi: Jan Kiliński szewc – pułkownik 1760–1816 [sic!] Bóg –
Honor – Ojczyzna 3 maja 1988.

25 Agawa [A. Warchulińska], W hołdzie Kilińskiemu, „Tydzień Trybunalski”
2009, nr 9, s. 15.
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dowali nową, zaznaczając: Bohaterowi narodowemu tablicę pamiąt-
kową w zamian za zniszczoną przez barbarzyńców germańskich
w 1942 r. – odsłania powtórnie Cech Szewców i Cholewkarzy w Ra-
domsku. 24.VI.194626.

                                                
26 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J_Kilinski_zRadomska.jpg.
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Źródła do dziejów oświaty w zasobie
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim1

Tradycje archiwalne Piotrkowa sięgają swoimi korzeniami
XIV w., kiedy to przy urzędzie starosty utworzone zostało archiwum
grodzkie. Obok niego, od 1578 r., funkcjonowało w mieście archiwum
Trybunału Koronnego, w którym gromadzone były akta spraw sądo-
wych prowadzonych przez ten organ. Archiwa te funkcjonowały aŜ do
schyłku I Rzeczypospolitej, tj. do 1793 r. Kolejne instytucje tego typu
zostały utworzone w Piotrkowie dopiero w XIX w. JuŜ w 1828 r. roz-
poczęło działalność Archiwum Akt Dawnych, którego zasób w 1836
i 1882 r. został, w celu jego zabezpieczenia, przewieziony do War-
szawy i włączony do zasobu Archiwum Głównego Królestwa Polskie-
go (obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych). Niestety około siedmiu
tysięcy woluminów, które tam się znalazły, uległo niemal całkowite-
mu zniszczeniu w 1944 r.2 W mieście działało takŜe archiwum miej-
skie, a od 1867 r., kiedy to Piotrków został stolicą guberni piotrkow-
skiej, takŜe archiwum Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego.
W momencie wybuchu pierwszej wojny światowej, część akt wytwo-

                                                
1 Prezentowany artykuł powstał w ramach prowadzonych przez autora badań

nad źródłami do dziejów piotrkowskiej oświaty, których pokłosiem jest publikacja
zwarta. Zob.: A. Felchner, J. Majchrzyk-Mikuła, T. Matuszak, A. Piasta, Z dziejów
piotrkowskiej oświaty (od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny
światowej). Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Try-
bunalskim, Piotrków Trybunalski 2011.

2 A. Wolff, Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381–1835,
[w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł
historycznych, t. I, AGAD, Warszawa 1957, s. 203 i 215; idem, Księgi Trybunału
Koronnego 1578–1794, [w:] Straty…, s. 130.
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rzonych przez instytucje i urzędy zaborcze ewakuowano w głąb Rosji,
a reszta została w Piotrkowie. W okresie okupacji austriackiej ar-
chiwalia wytworzone przez Rosjan pozostawały właściwie bez nale-
Ŝytej opieki3. Dopiero starania tworzących się od podstaw władz pol-
skich, zmierzających m.in. do stworzenia sieci archiwów państwo-
wych, zmieniły los archiwaliów, które często stanowiły przedmiot
handlu, jako opakowania produktów Ŝywnościowych.

W maju 1918 r. przybył do Piotrkowa dr Wincenty Franciszek
Łopaciński, który dokonał rozpoznania miejsc przechowywania do-
kumentów. Sporządził ich spis i zabezpieczył je, wnioskując jedno-
cześnie do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego potrzebę utworzenia w Piotrkowie archiwum państwowego. JuŜ
w styczniu 1919 r. archiwum podjęło działalność, o czym informo-
wała notatka prasowa zamieszczona w „Dzienniku Narodowym”
nr 8 z 11 stycznia 1919 r.4 Pierwszym dyrektorem piotrkowskiego
archiwum został Wacław Gizbert Studnicki, późniejszy dyrektor Ar-
chiwum Państwowego w Wilnie. W pierwszych miesiącach swojej
pracy zdołał on rozpoznać i zabezpieczyć znaczną część akt, stano-
wiących wytwór urzędów i instytucji władz zaborczych i okupacyj-
nych, w tym placówek oświatowych. Studnicki często wyjeŜdŜał tak-
Ŝe do innych miast, w tym: Łodzi, Kalisza, Sieradza i Częstochowy,
wykonując tam analogiczną pracę. Kolejnym dyrektorem piotrkow-
skiego archiwum został znany historyk, polityk, nauczyciel i samo-
rządowiec dr Adam Feliks Próchnik. Podstawowym problemem ar-
chiwum był brak własnej siedziby. Zlokalizowano je w trzech budyn-
kach wynajmowanych od osób prywatnych. Brak siedziby, jak
i szczupła obsada kadrowa archiwum (trzy osoby) powodowały liczne

                                                
3 Więcej na temat losów piotrkowskich archiwaliów w okresie pierwszej wojny

światowej zob.: T. Matuszak, Archiwalia piotrkowskie w czasie I wojny światowej,
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2005–2006, t. 7–8, s. 195–203.

4 Rok 1919 za datę powstania Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunal-
skim (dalej: APPT) przyjęli oprócz autora w swoich publikacjach poświęconych
dziejom tej placówki równieŜ: Ryszard Kotewicz, Ryszard Szwed i Krzysztof Łapiń-
ski. Zob.: R. Szwed, Sześćdziesiąt lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybu-
nalskim, „Rocznik Łódzki” 1982, t. 32, s. 253–273; R. Kotewicz, Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim (1919–1989), „Archeion” 1993, t. 91, s. 61–73;
K. Łapiński, Początki Archiwum Państwowego w Piotrkowie, „Archiwum i Badania
nad Dziejami Regionu” 1999, z. 2, s. 43–49; T. Matuszak, Zarys dziejów Archiwum
Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, „Збірник навчално-методичних мат-
еріалів і наукових статей ВДУ імені Лесі Українки”, Луцьк 2002, з. 7, s. 147–154.
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problemy związane z jego funkcjonowaniem. AŜ do 1921 r. trwało
gromadzenie zasobu. Dopiero w późniejszym okresie moŜna było
przystąpić do prac porządkowych poszczególnych zespołów archiwal-
nych. W latach 1919–1926 do archiwum zostało przejętych siedem-
naście duŜych zespołów, a zasób liczył 2096 metrów bieŜących
(dalej: mb.) akt. W 1928 r. Adam Próchnik został wybrany posłem na
Sejm Rzeczypospolitej z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej.
W tym czasie w ramach kontraktu obowiązki dyrektora pełnił Józef
Rawita-Raciborski, kierownik Archiwum Akt Dawnych miasta Ło-
dzi. We wrześniu 1930 r. Adam Próchnik został przeniesiony słuŜ-
bowo do archiwum w Poznaniu. Wówczas obowiązki kierownika ar-
chiwum objął zatrudniony w 1925 r. Ignacy Świątkowski5.

W 1939 r. Archiwum Państwowe w Piotrkowie znalazło swoją
siedzibę w gmachu Sądu Okręgowego przy ul. Toruńskiej 4, gdzie
mieści się do dnia dzisiejszego. Po wybuchu drugiej wojny światowej,
archiwum było zajęte przez oddział Wehrmachtu, a placówka dzia-
łalność wznowiła dopiero po dziesięciu miesiącach, tj. 15 lipca 1940 r.
Niemieckim kierownikiem archiwum został dr Hans Branig, a jego
polskim odpowiednikiem dr Jan WaręŜak. W czasie wojny władzą
zwierzchnią był Urząd Archiwalny (Archivamt) w Radomiu. W tym
okresie z zasobu archiwum piotrkowskiego Niemcy wywieźli do ar-
chiwów w Poznaniu i Katowicach 24.661 jednostek archiwalnych
(dalej: j.a.) Zniszczeniu uległo takŜe około 80% kartotek i skorowi-
dzów oraz 50% sprzętu i wyposaŜenia. Okres wojny to równieŜ straty
w zasobie kadrowym archiwum. Ignacy Świątkowski za działalność
przeciwko okupantowi został aresztowany i stracony w 1942 r. Jego
los podzielił takŜe inny archiwista zatrudniony w archiwum podczas
wojny, Stefan Pawlak, rozstrzelany w 1944 r. za przynaleŜność do
Armii Krajowej. Po upadku powstania warszawskiego do Piotrkowa
trafili archiwiści warszawscy: dr Józef Stojanowski, dr Jadwiga
Karwasińska, mgr Jadwiga Jankowska i Adolf Erazm Mysłowski6.
Ten ostatni kierował piotrkowskim archiwum aŜ do końca 1949 r.,
                                                

5 Szerzej na temat dziejów i wszystkich aspektów działalności APPT zob.:
T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 1919–1951, Piotr-
ków Trybunalski–Radzyń Podlaski 2009.

6 Na temat działalności piotrkowskiego archiwum w okresie okupacji niemiec-
kiej zob.: T. Matuszak, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w okresie
okupacji hitlerowskiej, [w:] Region. Kraj. Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Sta-
nisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin,
red. J.R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005, s. 183–190.



Tomasz Matuszak
_______________________________________________________________

242

kiedy jego obowiązki przejęła Maria Karbowska pracująca w archi-
wum od 1942 r. W 1947 r. podjęto działania zmierzające do utworze-
nia Oddziału Terenowego w Łodzi, przekształconego w późniejszym
okresie w Archiwum Państwowe w Łodzi, które powierzono dr. Ste-
fanowi Rosiakowi.

Pomimo utraty samodzielności piotrkowskiego archiwum i prze-
kształcenia go, w 1951 r., w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ar-
chiwum Państwowego w Łodzi, które powstało głównie na bazie za-
sobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie, pod kierunkiem Marii
Karbowskiej, archiwum prowadziło aktywną działalność w zakresie
popularyzacji zasobu, jak i historii regionalnej, w tym szeroko rozu-
mianej oświaty. W 1960 r. podjęto m.in. akcję Spotkania z dokumen-
tem, która znalazła odbicie i naśladowców w całym kraju.

W styczniu 1976 r. podniesiono piotrkowską placówkę do rangi
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego, którego dyrektorem została
mgr Joanna Nadgrodkiewicz. Od 1980 r. na prawach Oddziału funk-
cjonuje w strukturze archiwum placówka w Tomaszowie Mazowiec-
kim, działająca wcześniej jako ekspozytura. Od 1984 r. piotrkowskie
archiwum nosi nazwę Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Kolejnymi dyrektorami archiwum byli: dr Ryszard Szwed,
dr hab. Ryszard Kotewicz, mgr Piotr Zawilski, a od 1 sierpnia
2006 dr Tomasz Matuszak.

Do waŜniejszych osiągnięć pracowników piotrkowskiego archi-
wum, poza bardzo aktywną działalnością popularyzatorską, realizo-
waną poprzez liczne wystawy, udział w konferencjach i sesjach na-
ukowych, zaliczyć niewątpliwie naleŜy wdroŜenie przez mgra
Krzysztofa Urzędowskiego programu informatycznego „AZAK”. Ar-
chiwum jest takŜe miejscem lekcji historycznych i archiwalnych,
a pracownicy prowadzą równieŜ działalność naukową i dydaktyczną.
Archiwum wydaje, przy współpracy z Muzeum w Piotrkowie Trybu-
nalskim, periodyk „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego”.

Do najcenniejszych archiwaliów zgromadzonych w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim naleŜy niewąt-
pliwie zbiór czternastu dokumentów pergaminowych pochodzących
z lat 1569–1725, wystawionych przez ówcześnie panujących wład-
ców, potwierdzających prawa i przywileje miasta Piotrkowa. Jednym
z najcenniejszych dokumentów jest równieŜ Kopiarz Sulejowski po-
chodzący z 1618 r. W dokumencie tym znajduje się pierwsza
wzmianka o Piotrkowie pochodząca z 1217 r. Do najstarszych archi-
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waliów naleŜą zespoły: Trybunału Koronnego z lat 1635–1738, Zbiór
Cechów miasta Piotrkowa (1550–1949), Zbiór Cechu Kupców
w Piotrkowie (1487; 1659–1915), Zbiór Cechów miasta Radomska
(1640–1937) i Zbiór Cechów Wolborza (1617–1917).

Zasób archiwalny tworzą przede wszystkim akta i dokumenty
wytworzone przez władze i instytucje samorządowe, reprezentowane
przez takie zespoły akt, jak m.in.: Starostwo Powiatowe Piotrkowskie
(1918–1950), Wydział Powiatowy w Piotrkowie (1917–1949), Akta
miasta Piotrkowa (1805–1945), Akta miasta Tomaszowa (1820–1944)
i Akta miasta Radomska (1793–1949). Szczególnie cenne dla badaczy
są spuścizny i kolekcje archiwalne, takie jak m.in.: Michała Rawity-
Witanowskiego, Kazimierza Stronczyńskiego, Adolfa Mysłowskiego.
Wiele zespołów archiwalnych zawiera dokumenty dotyczące funkcjo-
nowania w róŜnych okresach placówek oświatowych zlokalizowanych
na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Obecnie zasób archiwum to
takŜe zespoły akt gospodarczych, wytworzonych przez zakłady prze-
mysłowe: huty szkła (np.: „Kara”, „Feniks”, „Hortensja”), czy zakłady
przemysłu lekkiego. Według danych na koniec grudnia 2011 r. zasób
archiwum liczy 5504,12 mb. akt, co stanowi 388 789 j.a. W Piotrko-
wie Trybunalskim zgromadzonych zostało 3505,42 mb. akt liczących
253 930 j.a., a w Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim 1998,70 mb.,
co stanowi 134 859 j.a. Zasób ten jest wykorzystywany przez wielu
badaczy, równieŜ historii regionalnej, w ramach opracowywanych
problemów badawczych7. Dokonując wyboru zespołów akt do niniej-
szego artykułu, zawierających dokumenty związane z dziejami
oświaty oraz analizując karty uŜytkowników w poszczególnych jed-
nostkach archiwalnych, moŜna zauwaŜyć, Ŝe szeroko rozumiana
oświata nie jest jeszcze dostatecznie zbadana przez historyków. Daje
to moŜliwość młodym badaczom prowadzenia nowatorskich badań
m.in. w zakresie szkolnictwa parafialnego w okresie staropolskim,
szkół wyznaniowych stopnia podstawowego, udziału uczniów piotr-
kowskich gimnazjów w walce z rusyfikacją i w powstaniach narodo-
wych, czy udziału nauczycieli w tajnym nauczaniu w okresie okupa-
cji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej. Zachowane w zaso-

                                                
7 Zob.: A. Felchner, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim (1945–

1950) w świetle dokumentów własnego zespołu akt, Piotrków Trybunalski 2004;
A. Piasta, Piotrków Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, Piotrków Try-
bunalski 2007; P. Głowacki, śycie gospodarcze Piotrkowa Trybunalskiego w latach
1793–1914, Piotrków Trybunalski 2009.
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bie piotrkowskiego archiwum dokumenty związane z oświatą mogą
równieŜ słuŜyć do róŜnego rodzaju badań statystycznych, demogra-
ficznych i prozopograficznych.

PoniŜej przedstawione zostały zespoły archiwalne, które zawie-
rają wiele cennych źródeł do dziejów piotrkowskiej oświaty. Ich do-
bór nie oznacza zarazem, Ŝe w innych zespołach archiwalnych sta-
nowiących zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunal-
skim nie moŜna odnaleźć równie interesujących archiwaliów doty-
czących tego zagadnienia8. Opis zespołów został przedstawiony
w układzie przyjętym dla informatorów o zasobach archiwów pań-
stwowych.

*

Nazwa zespołu: Inspektorat Szkolny w Piotrkowie9

Nr zespołu: 3
Daty skrajne: [1916] 1917–1950 [1951]
Objętość zespołu: 2907 j.a.; 25,00 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Pierwsze rozporządzenie dotyczące spraw oświatowych na zie-

miach polskich okupowanych przez wojska austro-węgierskie uka-
zało się 7 marca 1915 r. Wówczas to uregulowano sprawy związane
ze szkołami stopnia podstawowego, a w szczególności ich organizację,
prowadzenie, sprawy obsady kadrowej i finansowanie. Instytucją
sprawującą bezpośredni nadzór nad szkołami były wówczas właściwe
komendy etapowe i ich agendy. To właśnie Komendant Obwodowy
decydował o istnieniu placówek, zatrudniał nauczycieli i płacił im
pobory, a takŜe zatwierdzał większość opłat szkolnych. Nauczyciele
de facto byli urzędnikami państwowymi. Szkoły publiczne miały
mieć jednak charakter czysto polski, a jedynym językiem wykłado-
wym miał być język polski. Niestety juŜ 17 października 1915 r. uka-

                                                
8 W niniejszym artykule nie zostały omówione zespoły archiwalne stanowiące

zasób Oddziału APPT w Tomaszowie Mazowieckim.
9 Na podstawie: APPT, Inwentarz zespołu akt „Inspektorat Szkolny w Piotrkowie

[1916] 1917–1950 [1951]”, b.m. i r.w.; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunal-
skim. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. P. Głowacki, A. Piasta, P. Zawilski,
Warszawa 2007, s. 152; A. Piasta, Inspektorat Szkolny w Piotrkowie – organizacja
urzędu i procesy aktotwórcze (1917–1939), www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl.
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zało się kolejne rozporządzenie dotyczące oświaty, które wprowa-
dzało jako język wykładowy do szkół ten język, którym posługiwała
się większość uczniów w szkole, a więc języki niemiecki i ukraiński.
Z końcem października 1915 r. weszły w Ŝycie przepisy, które stano-
wiły, Ŝe nauka w szkołach tzw. ludowych jest bezpłatna, a ich finan-
sowanie spoczywać miało na gminie, która pozyskiwać miała pienią-
dze ze składek od mieszkańców. W rzeczywistości bezpłatna szkoła
publiczna nie istniała. Na terenach okupowanych w ramach funkcjo-
nującej administracji wojskowej szczebla powiatowego, utworzone
zostały specjalne inspektoraty szkolne. Obejmowały one zakresem
swego działania teren jednego lub dwóch powiatów. Inspektor szkol-
ny wydawał w imieniu komendanta powiatowego zarządzenia
w sprawach nauki, wychowania, metod nauczania i dyscypliny
szkolnej. Komendant powiatowy powoływał równieŜ gminne rady
szkolne, które odpowiedzialne były za wszelkie sprawy związane
z finansami i gospodarowaniem mieniem szkolnym, w tym równieŜ
za przygotowywanie rocznych preliminarzy budŜetowych. Rady
szkolne były organem przede wszystkim doradczym i całkowicie za-
leŜnym od administracji wojskowej. W składzie Rady Szkolnej mia-
sta Piotrkowa zasiadali wówczas: ks. kan. Antoni Zagrzejewski
(przewodniczący), Kazimierz Rudnicki (wiceprzewodniczący), Józef
Bieńkowski, Franciszek Brauliński, Aleksander Landsberg, Edmund
Wentzel oraz Jan Bukarowicz, a sekretarzem został Henryk Mu-
szyński. Dalsze zmiany w organizacji oświaty na terenach okupowa-
nych spowodowane zostały powołaniem do Ŝycia Tymczasowej Rady
Stanu i podległych jej instytucji, stanowiących zaląŜek niezaleŜnej
administracji polskiej. Wówczas powołano do Ŝycia tzw. Komisję
Przejściową, której zadaniem było przejęcie zarządu nad szkolnic-
twem. Na mocy przepisów z 31 maja 1918 r. podstawową strukturą
nadzoru była tzw. opieka szkolna. Organem Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w okręgu szkolnym był inspek-
tor szkolny. Uczestniczył on w posiedzeniach okręgowej rady szkol-
nej, nadzorował publiczne i prywatne szkolnictwo elementarne, se-
minaria nauczycielskie i inne instytucje kulturalno-oświatowe.
W gestii inspektora było równieŜ zatwierdzanie projektów organiza-
cyjnych szkół, mianowanie nauczycieli i dysponowanie kadrami na
terenie okręgu.

Kolejna regulacja prawna miała miejsce 4 czerwca 1920 r., która
uległa zmianie dopiero z dniem 7 lipca 1932 r., kiedy to weszły
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w Ŝycie przepisy o okręgach szkolnych. Okręgi szkolne zostały po-
dzielone na obwody szkolne obejmujące od jednego do dwóch powia-
tów. Kierować nimi mieli inspektorzy szkolni, którzy zostali podpo-
rządkowani kuratorom okręgów. Inspektor miał pełnić funkcję wła-
dzy oświatowej pierwszej instancji w zakresie nadzoru administra-
cyjnego i merytorycznego w zakresie szkolnictwa publicznego oraz
prywatnego i oświaty pozaszkolnej. Organem inspektora szkolnego
były urzędy zwane inspektoratami szkolnymi. Kolejne zmiany w za-
daniach i strukturze organizacji szkół i nadzoru nad nimi nastąpiły
w okresie drugiej wojny światowej i bezpośrednio w pierwszych la-
tach po jej zakończeniu.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zespół akt stanowią m.in.: okólniki, protokoły posiedzeń Rady

Szkolnej, konferencje rejonowe, plany pracy, protokoły powizytacyj-
ne, organizacja szkół, oświata pozaszkolna, akta Państwowej Komisji
Egzaminów Nadzwyczajnych w Szkołach Powszechnych, sprawozda-
nia okresowe i statystyczne, remonty i wyposaŜenie szkół, dozory
szkolne, kursy i kształcenie nauczycieli, zaświadczenia o ukończeniu
tajnego nauczania, wykazy i akta osobowe nauczycieli. Akta wytwo-
rzone zostały w języku polskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Spis roboczy, indeks osobowy

Nazwa zespołu: Akta miasta Piotrkowa10

Nr zespołu: 9
Daty skrajne: 1746–1945
Objętość zespołu: 15 280 j.a.; 254,51 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Piotrków Trybunalski jest miastem połoŜonym współcześnie na

terenie województwa łódzkiego, w środkowej części WyŜyny Łódzkiej.
Przez miasto przepływają dwie rzeczki – Strawa i Strawka. Central-
                                                

10 Na podstawie: APPT, Inwentarz zespołu akt „Akta miasta Piotrkowa”,
b.m. i r.w.; K. Łapiński, Organizacja władz miejskich i rozwój terytorialny Piotrkowa
w latach 1807–1918, „Archiwum i Badania nad Dziejami Regionu” 1995, z. 1, s. 99–
108; M. Gąsior, J. OrŜyński, M. Ratajski, Piotrków Trybunalski i okolice.
Przewodnik, Piotrków Trybunalski 1997, s. 48–49; Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…, s. 48–49; K. Łapiński, Kancelaria Magi-
stratu Piotrkowa w latach 1874–1914, www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl.
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ne połoŜenie miasta sprzyjało jego rozwojowi. W XIII i XIV w. Piotr-
ków pełnił juŜ waŜne funkcje sądowe, polityczne i administracyjne
na prawach kasztelanii. Najstarszą wzmiankę o Piotrkowie, datowa-
ną na 1217 r., moŜna znaleźć w dokumencie Leszka Białego. W dniu
8 czerwca 1404 r. król Władysław Jagiełło przeniósł miasto z prawa
polskiego na korzystniejsze prawo magdeburskie i potwierdził jego
dawne przywileje. W latach 1469, 1470 i 1489 miały miejsce w Piotr-
kowie hołdy krzyŜackie. W latach 1442–1628 w piotrkowskiej farze
odbywały się synody kościelne prowincji gnieźnieńskiej, a w 1493 r.
narodził się dwuizbowy parlament. W 1578 r., za panowania króla
Stefana Batorego, powołano do Ŝycia najwyŜszy sąd dla szlachty –
Trybunał Koronny – którego jedną z dwóch ówczesnych siedzib obok
Lublina był równieŜ Piotrków, zwany od tej pory trybunalskim. Obok
wojen polsko-szwedzkich z lat 1656–1657, Piotrków trapiły groźne
poŜary i epidemie, w wyniku których miasto podupadło na znacze-
niu. W 1793 r., podczas drugiego rozbioru ziem polskich, Piotrków
znalazł się w zaborze pruskim, a po okresie wojen napoleońskich
w Królestwie Polskim, kiedy to stał się miastem obwodowym. Po-
waŜniejszy rozwój miasta nastąpił dopiero w drugiej połowie XIX w.
W 1846 r. przeprowadzona została przez miasto linia kolejowa war-
szawsko-wiedeńska, a w 1867 r. utworzono gubernię piotrkowską.
Pod koniec XIX w. w mieście działało szereg zakładów przemysło-
wych, m.in.: huty szkła „Hortensja” i „Kara”, browar „Spana” i inne.
Okres pierwszej wojny światowej to czas funkcjonowania w mieście
okupacyjnych urzędów administracji austriackiej i eksploatacji mia-
sta pod względem gospodarczym i surowcowym. JednakŜe był
to równieŜ czas działania wielu ośrodków polskości, m.in. Departa-
mentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Dzięki temu
Piotrków, obok Krakowa, stał się drugim co do waŜności ośrodkiem
legionowym, w którym prowadzono werbunek ochotników. Po odzy-
skaniu niepodległości miasto podnosiło się z upadku, pozostając mia-
stem powiatowym w województwie łódzkim. Stan miasta ulegał sys-
tematycznej poprawie, lecz przeszacowane inwestycje z lat dwudzie-
stych XX w. ciąŜyły swoistym kamieniem w kasie miasta. Wybuch
wojny spowodował kolejną, tym razem niemiecką okupację. W Piotr-
kowie miały swoją siedzibę: Einsatzkommando 6/II, placówka Ge-
stapo i SD, komenda policji porządkowej oraz Ŝandarmeria. Pomimo
tego rozwijało się tajne nauczanie i zorganizowany ruch oporu. Mia-
sto zostało wyzwolone w styczniu 1945 r. i funkcjonowało w nowej,
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zmieniającej się rzeczywistości ustrojowo-prawnej. Przez cały okres
funkcjonowania władze miejskie wytwarzały dokumentację stano-
wiącą odzwierciedlenie jego Ŝycia.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zespół akt stanowią cztery zasadnicze części: okres staropolski

(1746–1792), okres zaborów (1809–1914), okres międzywojenny
(1915–1939) oraz akta okupacyjne (1939–1945). Wśród akt okresu
staropolskiego w zespole znajdują się m.in.: odpisy kontraktów kup-
na-sprzedaŜy nieruchomości, księga wpisów na wierność Konstytucji
3 maja, księga sądów wójtowskich, odpis przywileju z 1503 r. usta-
nawiającego jurydykę arcybiskupią w Piotrkowie. WaŜne są równieŜ
przechowywane w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunal-
skim mikrofilmy zawierające kopie przywilejów królewskich m.in.
Piotrkowa, przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.
WiąŜe się to z tym, Ŝe w 1836 i 1882 r. do zasobu obecnego Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie przewieziono akta grodzkie,
ziemskie, miejskie i Trybunału Koronnego celem ich zabezpieczenia.
Uległy one całkowitemu zniszczeniu w 1944 r. Na akta pochodzące
z okresu zaborów składają się m.in.: odpisy przywilejów miejskich,
akta związane z nadzorem nad szkolnictwem elementarnym, gmi-
nami wyznaniowymi, instytucjami przemysłowymi i rzemiosłem,
katastry ubezpieczeń budynków od ognia, księgi ludności stałej i nie-
stałej prowadzone do 1931 r. oraz statystyka. Okres międzywojenny
reprezentowany jest m.in. przez takie archiwalia, jak: księgi proto-
kołów Rady Miejskiej (od 1917 r.), posiedzeń Zarządu, budŜety miej-
skie i sprawy finansowe miasta. Akta wytworzone w okresie drugiej
wojny światowej funkcjonują w obrębie serii pod nazwą Komisarz
i Zarząd Miasta Piotrkowa. Składają się na nie: wnioski o wydanie
dowodów osobistych, ewidencja wysiedlonych z terenów włączonych
do III Rzeszy, nadzór nad funkcjonowaniem getta piotrkowskiego
i akta osobowe pracowników magistratu. Akta wytworzone zostały
w języku polskim, rosyjskim i niemieckim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Inwentarz ksiąŜkowy i kartkowy
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Nazwa zespołu: Archiwum Wandy Grabowskiej11

Nr zespołu: 98
Daty skrajne: 1883–1957
Objętość zespołu: 193 j.a.; 0,50 m.b.; 162 fotografie

Informacja o aktotwórcy:
Wanda Grabowska urodziła się 2 lutego 1883 r. w Kowlu na Wo-

łyniu, jako córka Jana Grabowskiego (urzędnika kolejowego) i Kon-
stancji z Psarskich. W 1899 r. ukończyła sześcioklasową prywatną
pensję Ŝeńską Leonii Rudzkiej w Warszawie, a rok później uzyskała
uprawnienia nauczycielki domowej w dziedzinie arytmetyki, a od
1908 r. równieŜ języka polskiego. Prowadziła tajne komplety w Mła-
wie, gdzie jej ojciec był zatrudniony jako naczelnik stacji, a po prze-
prowadzce do Lublina podjęła pracę pedagogiczną w szkole Polskiej
Macierzy Szkolnej. Od 1907 r. podjęła pracę nauczycielki w siedmio-
klasowym Zakładzie Naukowym śeńskim Henryki Domańskiej
w Piotrkowie Trybunalskim (od 1919 r. Gimnazjum Prywatne Na-
uczycieli Szkół Średnich). Ze szkołą tą była związana przez wiele lat,
z krótką przerwą, jaka miała miejsce w okresie od czerwca 1921 do
listopada 1923 r. Wówczas była zatrudniona w Państwowym śeń-
skim Seminarium Nauczycielskim w Chełmie Lubelskim. W 1909 r.
rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które
ze względu na trudną sytuację materialną musiała przerwać dwa
lata później. Dopiero w 1925 r. uzyskała uprawnienia do nauczania
historii i języka polskiego, jako przedmiotów pobocznych w szkołach
średnich. W latach 1927–1929 była członkiem Komisji Oświatowej
Sejmiku Piotrkowskiego. Z dniem 10 lutego 1932 r. powierzono jej
kierownictwo Gimnazjum śeńskiego Zrzeszenia Nauczycieli Szkół
Średnich, które ze względu na panującą trudną sytuację finansową
w 1933 r. zostało połączone z Gimnazjum Heleny Trzcińskiej.

                                                
11 Na podstawie: APPT, Wstęp do inwentarza zespołu akt „Archiwum Wandy

Grabowskiej 1883–1957” (oprac.: R. Kotewicz, A. Kędzierski), b.m. i r.w.; Archiwum
Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…, s. 377. Zob.: Z. Skierska,
Historia naszej szkoły, [w:] Jednodniówka z okazji zjazdu koleŜeńskiego b. wychowa-
nek i nauczycielstwa szkoły daw. śp. H. Domańskiej i Gimn. Zrzeszenia w dniu
8 kwietnia 1934 r., Piotrków 1934, s. 10, 15–16; Księga pamiątkowa z obrad Jubile-
uszowego Zjazdu Wychowawców i Wychowanek Gimnazjów śeńskich w Piotrkowie
1856–1959, Piotrków 1960, s. 11–13, 17–18; W.K. Roman, Wanda Grabowska (1883–
1957), [w:] Piotrkowski Słownik Biograficzny, z. 1, red. M. Szczurowski, Piotrków
Trybunalski 2006, s. 30–37.
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Podczas okupacji niemieckiej Wanda Grabowska aktywnie brała
udział w tajnym nauczaniu. JuŜ od 1 grudnia 1939 r. kierowała taj-
nym kompletem i prowadziła zajęcia z historii, języka polskiego, za-
gadnień współczesnych i geografii. Zajęcia te obejmowały łącznie od
26 do 42 godzin tygodniowo. Po wojnie Kuratorium Oświaty w Łodzi
powołało ją w poczet członków Komisji Weryfikacyjnej w Piotrkowie,
której zadaniem była legalizacja świadectw i dyplomów z okresu taj-
nego nauczania. Od 1 lutego 1945 r. Wanda Grabowska współorgani-
zowała szkolnictwo piotrkowskie, pełniła obowiązki przełoŜonej Pań-
stwowego Gimnazjum i II Państwowego Liceum śeńskiego. W dniu
10 marca 1948 r. została odsunięta od pracy z młodzieŜą na poziomie
szkół średnich i do 1952 r. pracowała w szkolnictwie zawodowym.
Wkrótce została pozbawiona moŜliwości pracy jako pedagog, była
zmuszona utrzymywać siebie i najbliŜszą rodzinę z niewielkiej wyso-
kości renty. Zmuszona była równieŜ podjąć pracę fizyczną w Spół-
dzielni Pracy Nauczycieli Emerytów jako krawcowa. W 1957 r. Ko-
misja Rehabilitacyjna przy Wydziale Oświaty Powiatowej i Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Łodzi uznała zwolnienie jej z pracy
w 1947 r. za bezpodstawne.

Obok pracy zawodowej drugą pasją Ŝyciową Wandy Grabowskiej
była działalność społeczna. JuŜ w czasie studiów naleŜała do organi-
zacji młodzieŜowej „Znicz”, a w czasie pierwszej wojny światowej była
współorganizatorką Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, której była
wiceprzewodniczącą. Aktywnie działała równieŜ w Komitecie Naro-
dowym w Piotrkowie, gdzie była sekretarzem. Od 1915 r. naleŜała do
Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie prowadziła zajęcia z historii
dla legionistów. Za działalność niepodległościową została uhonoro-
wana: KrzyŜem Polskiej Organizacji Wojskowej w 1919 r., odznaką
Za wierną słuŜbę w 1925 r. oraz KrzyŜem Niepodległości w 1931 r.
Aktywnie działała równieŜ w szeregach takich organizacji, jak m.in.:
Towarzystwo Dobroczynności, Koło MłodzieŜy, Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo Uniwer-
sytetów Robotniczych, Związku Harcerstwa Polskiego. Wanda Gra-
bowska zmarła w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 18 października
1957 r.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Materiały archiwalne (akta i fotografie) stanowiące Archiwum

Wandy Grabowskiej zostały przekazane do zasobu Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim przez jej brata, Bronisława
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Grabowskiego, w dniu 22 grudnia 1957 r. Zespół podzielony został
w trakcie opracowania na dwie części: aktową (sygn. 1–29) i fotogra-
ficzną (sygn. 30–65). Materiały stanowią w duŜej mierze akta luźne,
w postaci druków i rękopisów, których stan zachowania jest dobry.
Związane one są przede wszystkim z Ŝyciem i działalnością Wandy
Grabowskiej, zarówno na niwie zawodowej, jak i społecznej. Szcze-
gólnie cenne są materiały dotyczące tajnego nauczania w ramach
szkolnictwa średniego na terenie Piotrkowa, z lat 1939–1945. Inną,
równie ciekawą grupę dokumentów stanowią materiały Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej i Centralnego Biura Szkolnego. DuŜą grupę w zespole
stanowią odezwy, druki ulotne i afisze z okresu pierwszej wojny
światowej. Fotografie znajdujące się w zespole pochodzą z prywatne-
go zbioru Wandy Grabowskiej i obejmują kolejne etapy jej Ŝycia za-
wodowego (fotografie z okresu pracy w róŜnych placówkach oświato-
wych), w tym z okresu tajnego nauczania.

Zespół stanowią następujące grupy: 1 – działalność społeczno-
zawodowa Wandy Grabowskiej (sygn. 1–16); 2 – materiały dotyczące
stowarzyszeń oświatowych i ruchu związkowego nauczycieli (sygn.
17–21); 3 – akta dotyczące działalności róŜnych organizacji społecz-
nych (sygn. 22–27); 4 – materiały luźne (sygn. 28–29); 5 – fotografie
(sygn. 30–65). Akta wytworzone zostały w języku polskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Inwentarz ksiąŜkowy

Nazwa zespołu: Gimnazjum Humanistyczne śeńskie Zrzeszenia
Nauczycieli Szkoły Średniej w Piotrkowie12

Nr zespołu: 214
Daty skrajne: 1877–1945
Objętość zespołu: 317 j.a.; 2,50 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Gimnazjum Humanistyczne śeńskie Zrzeszenia Nauczycieli

Szkoły Średniej w Piotrkowie, jako Szkoła Zrzeszenia Nauczycieli
Szkoły Średniej – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, funkcjono-

                                                
12 Na podstawie: APPT, Wstęp do inwentarza zespołu akt „Gimnazjum Humani-

styczne śeńskie Zrzeszenia Nauczycieli Szkoły Średniej w Piotrkowie 1877–1945”
(oprac.: K. Urzędowski), Piotrków Trybunalski 1989, s. 2–4; Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…, s. 368–369. Zob. równieŜ: Z. Skierska,
op. cit., s. 8–10; Księga pamiątkowa…, s. 7–12.
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wało w latach 1919–1939. Jej korzenie sięgają jednak roku 1856.
Wówczas w Piotrkowie została zorganizowana Ŝeńska pensja Emilii
i Felicji Krzywickich. W 1881 r. została ona zlikwidowana na mocy
decyzji władz zaborczych. W tym samym roku utworzona została
czteroklasowa szkoła Ŝeńska Emilii (z Karczewskich) Dobrzańskiej,
która równieŜ została zamknięta dwa lata później. W 1883 r. Emilia
Krzywicka otworzyła tzw. stancję dla dziewcząt, w której prowadzo-
no tajne nauczanie. Rok później powstała Ŝeńska szkoła (czterokla-
sowa pensja) Leontyny Rajskiej, która funkcjonowała do 1895 r. Trzy
lata później siostrzenica Emilii Dobrzańskiej, a zarazem wychowan-
ka pensji sióstr Krzywickich, Henryka Domańska, otrzymała ze-
zwolenie władz carskich na otwarcie w Piotrkowie czteroklasowej
pensji dla panien. W 1906 r. została ona przekształcona w siedmio-
klasowy Zakład Naukowy śeński Henryki Domańskiej (od 1918 r.
ośmioklasowy). Rok później, na skutek trudności finansowych, szkoła
została przejęta przez Zrzeszenie Nauczycieli Szkoły Średniej – Od-
dział w Piotrkowie Trybunalskim. W marcu 1932 r. przy funkcjonu-
jącym gimnazjum została otwarta siedmioklasowa prywatna Koedu-
kacyjna Szkoła Powszechna. Jej kierownictwo objęły Aleksandra
Rudzka i Zofia śychlińska, a następnie Wanda Konopacka.

Jeszcze w 1906 r. władze carskie wydały zezwolenie na zorgani-
zowanie drugiej prywatnej Ŝeńskiej szkoły średniej w Piotrkowie. Jej
organizacją zajęła się Helena Trzcińska, która jednocześnie była na-
uczycielką w Gimnazjum Henryki Domańskiej. Nosiła ona nazwę:
7-klasowy Zakład Naukowy śeński Heleny Trzcińskiej. Z końcem
roku szkolnego 1932/1933 doszło do połączenia ww. szkoły
(od 1918 r. ośmioklasowej) z Gimnazjum Humanistycznym śeńskie-
go Zrzeszenia Nauczycieli Szkoły Średniej w Piotrkowie i jako takie
funkcjonowało nieprzerwanie do 1939 r. Po wybuchu drugiej wojny
światowej władze niemieckie zamknęły szkołę. Od 1945 r. tradycje
tej placówki kontynuuje II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zawartość zespołu stanowią materiały archiwalne podzielone na

grupy obejmujące akta własne, jak i odziedziczone po Gimnazjum
Henryki Domańskiej i Prywatnej Szkole Powszechnej po byłym
Gimnazjum Heleny Trzcińskiej. Najstarsze akta w obrębie zespołu
obejmują materiały z okresu zaborów, tj. 1877 r. (dokumenty pensji
sióstr Krzywickich) w postaci wykazów godzin lekcyjnych i wykazów
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postępów w nauce uczennic. Akta Gimnazjum H. Domańskiej z lat
1898–1911 obejmują m.in.: księgę wizytacji szkoły, odpisy świa-
dectw, druki, listy pochwalne, zestawy pytań egzaminacyjnych, roz-
kłady zajęć lekcyjnych, księgę katalogów głównych (1918–1919). Ak-
ta stanowiące spuściznę po Gimnazjum śeńskim H. Trzcińskiej sta-
nowią: regulaminy szkolne, instrukcje i wskazówki, dokumentacja
dotycząca uczennic (w tym wykazy), katalogi okresowe, sprawozda-
nia oraz świadectwa.

Akta własne zawierają m.in.: statut Zrzeszenia Nauczycieli
Szkoły Średniej w Piotrkowie, wykazy składek przekazywanych na
konto Zrzeszenia, szeroko rozumiane akta administracyjne oraz akta
szkolne (protokoły zebrań pedagogicznych, zarządzenia dyrektora
szkoły i programy szkolne, okólniki i instrukcje Ministerstwa Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kuratorium Okręgu
Szkolnego Warszawskiego). Oprócz nich w zespole znajdują się:
sprawozdania „Doraźnej Pomocy” i „Ogniska Rodzinnego”, statystyki
egzaminów dojrzałości, katalogi okresowe z lat 1921–1933, świadec-
twa szkolne własne, jak i innych szkół powszechnych i średnich oraz
protokoły z egzaminów wstępnych. W jednej z grup akt w zespole
znajduje się duŜa liczba sprawozdań z samopomocy uczennic, opie-
kunów poszczególnych klas, wykazy weryfikacyjne uczennic kończą-
cych tajne komplety oraz wykaz potrąceń na państwowy podatek
dochodowy od uposaŜeń słuŜbowych, emerytur i wynagrodzeń, czy
teŜ wykazy składek i obciąŜeń za naukę. Dokumenty wytworzone
zostały w języku polskim i rosyjskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Inwentarz ksiąŜkowy

Nazwa zespołu: C. i K. Komenda Powiatowa w Piotrkowie13

Nr zespołu: 352
Daty skrajne: 1915–1918
Objętość zespołu: 392 j.a.; 20,00 m.b.

                                                
13 Na podstawie: APPT, Inwentarz zespołu akt „K. u K. Kreiskommando

in Piotrków. C. i K. Komenda Powiatowa w Piotrkowie 1915–1918” (oprac. A. Pia-
sta), Piotrków Trybunalski 1994, s. 1–10; A. Piasta, Polityka austriackiej admini-
stracji wojskowej na terenie powiatu piotrkowskiego w latach 1915–1918, „Archiwum
i Badania nad Dziejami Regionu” 1995, z. 1, s. 109–120; Archiwum Państwowe
w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…, s. 25–26; A. Piasta, Piotrków…, s. 135
i nn.
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Informacja o aktotwórcy:
Po zajęciu przez wojska austriackie i niemieckie w końcu 1914 r.

ziem stanowiących południowo-zachodnią część Królestwa Polskiego,
został dokonany ich podział na strefy okupacyjne. Austro-Węgrom
przypadły tereny na południowym wschodzie, co zostało usankcjono-
wane pierwotnie podczas narady, jaka miała miejsce w Poznaniu,
w dniach 9–10 stycznia 1915 r. Kilka miesięcy później dokonano po-
nownych ustaleń podziału stref wpływów, zatwierdzonych podczas
konferencji w Katowicach, w dniach 20–22 kwietnia 1915 r. Wyko-
nywaniem zadań w zakresie administracji okupowanych obszarów
zajmowały się Komendy Etapowe 1 i 2 Armii. JuŜ 17 maja 1915 r.
Naczelna Komenda Armii utworzyła dwa gubernatorstwa wojskowe
w Piotrkowie, dla obszaru etapowego 6 Armii oraz w Kielcach (z sie-
dzibą w Miechowie), dla obszaru etapowego 1 Armii. Gubernator-
stwa Wojskowe podporządkowane były Naczelnej Komendzie Eta-
pów. Gubernatorem piotrkowskim mianowany został w czerwcu
1915 r. gen. mjr Karol Lustig. Po likwidacji Gubernatorstw Wojsko-
wych w Piotrkowie i Kielcach w początkach września tego roku,
utworzono Generalne Gubernatorstwo w Polsce. W początkowym
okresie sprawowania władzy przez okupantów wydano drukiem sze-
reg normatywów regulujących pracę administracji. Zatwierdzono
wówczas trójstopniowy podział administracji, a mianowicie na gmi-
ny, komendy obwodowe i komendy etapowe armii. Po zajęciu ziem
Królestwa Polskiego przez wojska okupacyjne dotychczasowy podział
administracyjno-terytorialny przestał być aktualny, a obszar dotych-
czasowego powiatu piotrkowskiego uległ zwiększeniu. W dniu
17 maja 1917 r. gubernator Karl von Kuk przywrócił do stosowania
polskie nazwy powiat i Komenda Powiatowa.

Do zadań Komendy Powiatowej naleŜały przede wszystkim sze-
roko rozumiane sprawy wojskowe. Obok nich rozpatrywano równieŜ
sprawy cywilne z zakresu: sądownictwa, podatków, opieki socjalnej,
zatrudnienia, gospodarki rolnej, kontyngentów, handlu, opieki zdro-
wotnej itp. Głównym zadaniem Komendy Powiatowej było rozpozna-
nie panujących na danym terenie stosunków społecznych, gospodar-
czych i politycznych. Pod jej nadzorem działały, w miarę swobodnie,
róŜnego rodzaju organizacje społeczne i stowarzyszenia, prowadzące
głównie działalność charytatywną. Zarówno Urząd Gminy, jak i Ma-
gistrat Piotrkowa podlegały nadzorowi Komendy. Sytuacja finanso-
wa i gospodarcza miasta w wyniku prowadzonej polityki maksymal-



Źródła do dziejów oświaty…
_______________________________________________________________

255

nej eksploatacji okupowanych terenów przedstawiała się tragicznie.
Największe problemy związane były z aprowizacją. W związku z tak
szeroką gamą zagadnień, strukturę organizacyjną Komendy Powia-
towej stanowiły wydziały i referaty.

Na czele Komendy Powiatowej stał oficer austriacki w stopniu
pułkownika lub generał – majora, jako Komendant Powiatu. Pierw-
szym komendantem w Piotrkowie był płk August von Turnau
(do listopada1915 r.), następnie płk Juliusz Schneider (do stycznia
1917 r.), płk Karol Petzold (do połowy 1917 r.) i gen. mjr Tadeusz
Wiktor. Austriacka okupacyjna administracja szczebla powiatowego
zakończyła swoją działalność w dniach 1–2 listopada 1918 r. Urzęd-
nicy narodowości polskiej, wraz z komisarzem J. Dunikowskim, zo-
stali zaprzysięŜeni na wierność Polsce.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Granice terytorialne zespołu obejmują teren ówczesnego powiatu

piotrkowskiego, a mianowicie miejscowości: Bełchatówek, Bogusła-
wice, Bujny Szlacheckie, Chabielice, Chociw, Dąbrowa Rusiecka,
Dąbrowa Widawska, Dzbanki, Golesze, Gorzkowice, Grabica, Ka-
mieńsk, Kleszczów, Kluki, KrzyŜanów, Łęczno, Łękawa, Parzniewi-
ce, Piotrków, Podolin, Radoszewice, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Szy-
dłów, Uszczyn, Wadlew, Woźniki i Wygiełzów. Zespół akt stanowią
następujące grupy akt: Oddział Wojskowy (16 j.a., 1915–1918), Adiu-
tantura (10 j.a., 1915–1918), Oddział Sztabowy (2 j.a., 1915–1918),
Oddział Techniczny (11 j.a., 1915–1918), Oddział Grobownictwa
Wojennego (7 j.a., 1915–1918), Oddział Rolnictwa (32 j.a., 1915–
1918), Oddział Administracyjny (77 j.a., 1915–1918), Referat
Handlowy (5 j.a., 1915–1918), Referat Przemysłowy (7 j.a., 1915–
1918), Referat Sanitarny (21 j.a., 1915–1918), Referat
Weterynaryjny (3 j.a., 1915–1918), Kasa (2 j.a., 1915–1918),
Powiatowy Urząd Leśny (1 j.a., 1915–1916), Sąd Wojskowy (57 j.a.,
1915–1918), śandarmeria (9 j.a., 1915–1918), Komisariat Policji
(13 j.a., 1915–1918), StraŜ Finansowa (2 j.a., 1915–1916), Cenzura
(1 j.a., 1916–1918), Aprowizacja (4 j.a., 1915–1918), Urząd Pośred-
nictwa Pracy (5 j.a., 1915–1918), Inspektorat Szkolny (5 j.a., 1916–
1918 – statystyka szkolna, nadzór nad szkolnictwem elementarnym),
ponadto dzienniki urzędowe i obwieszczenia Komendanta Powiatu.
Akta wytworzone zostały w języku niemieckim i polskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Inwentarz ksiąŜkowy
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Nazwa zespołu: Akta Dziekana Piotrkowskiego14

Nr zespołu: 356
Daty skrajne: 1800–1911
Objętość zespołu: 80 j.a.; 0,60 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Dekanat jest to jednostka terytorialna, która w obrębie diecezji

obejmuje zazwyczaj kilka parafii pozostających pod kierownictwem
dziekana. Organizacja dekanalna w Polsce powstała w drugiej poło-
wie XII w., a upowszechniła się w XIII i XIV w. Dekanaty podlegają
bezpośrednio biskupowi, a ich zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy
biskupem a duchowieństwem parafialnym i wiernymi. Część akt
dekanatu piotrkowskiego przechowywana jest, obok Archiwum Pań-
stwowego w Piotrkowie Trybunalskim, takŜe w Archiwum Archidie-
cezjalnym w Łodzi. Początkowo do dekanatu piotrkowskiego naleŜały
następujące miejscowości: Bąkowa Góra, Bęczkowice, Bogdanów,
Gomulin, Gorzkowice, Grocholice, Piotrków, Parzno, Rozprza, Mile-
jów, Mierzyn, Sulejów i Witów. Po 1866 r., w wyniku zmian admini-
stracyjnych i terytorialnych, została utworzona gubernia piotrkow-
ska, w wyniku czego uległ likwidacji dekanat tuszyński. W związku
z tym parafie i kościoły zlikwidowanego dekanatu zostały podpo-
rządkowane dziekanowi piotrkowskiemu. Dekanat piotrkowski sta-
nowiły wówczas następujące miejscowości: Piotrków, Bełchatów,
Buczkowice, Bogdanów, Chabielice, DruŜbice, Gomulin, Gorzkowice,
Grocholice, Grzymalina Wola, Kamieńsk, Kaszewice, Kociszew,
Krzepczów, Łobudzice, Mierzyn, Milejów, Moszczenica, Parzno,
Ręczno, Rozprza, Srock, Suchcice, Sulejów, Witów, Wolbórz oraz
miejscowości naleŜące do powiatu łódzkiego: Czarnocin, Kurowice,
Rzgów i Tuszyn. Akta, które przechowywane są w zasobie Archiwum
Archidiecezjalnego w Łodzi, zostały uporządkowane w 1997 r.,
a składają się na nie 154 j.a., co stanowi 3,4 m.b. akt.

                                                
14 Na podstawie: APPT, Inwentarz zespołu akt „Akta Dziekana Piotrkowskiego

1800–1904”, b.m. i r.w.; T. Dowgird, Akta dekanatu piotrkowskiego 1800–1913,
„Wiadomości Archidiecezjalne Łódzkie” 1999, t. 73, nr 7–8, s. 560–561; Archiwa
Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, oprac. M. Dębowska, Kielce 2002, s. 61;
A. Szewczyk, Archiwum parafialne kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba w
Piotrkowie Trybunalskim, „Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego” 2005,
z. 4, s. 135–142; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…,
s. 318.
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Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zespół Akt Dziekana Piotrkowskiego przechowywany w zasobie

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim stanowią m.in.:
biografie duchownych, listy duchowieństwa, księgi protokołów,
obwieszczenia, inwentarze kościoła tuszyńskiego, pisma i korespon-
dencje biskupa kujawsko-kaliskiego, opisy wizytacji, akta Konsysto-
rza Farnego Piotrkowskiego, imienny spis biskupów, kapłanów, za-
konników i zakonnic diecezji kujawsko-kaliskiej, akta kościoła
w Moszczenicy, kościołów i duchownych parafii rzymskokatolickich
oraz akta dotyczące nadzoru nad szkolnictwem parafialnym. Akta
wytworzone zostały w języku łacińskim, rosyjskim i polskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Spis roboczy

Nazwa zespołu: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim15

Nr zespołu: 539
Daty skrajne: [1868] 1945–1979
Objętość zespołu: 332 j.a.; 7,60 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Geneza I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego

sięga swymi korzeniami XVII w. i ma bezpośredni związek z przyby-
ciem do Piotrkowa zakonników (pijarów i jezuitów). Pijarzy, którzy
przybyli do Piotrkowa w 1774 r., dzięki otrzymanym fundacjom za-
kupili kamienicę, w której rok później otworzyli szkołę. Funkcjono-
wała ona do 1832 r. Szkoła ta cieszyła się duŜym uznaniem wśród
okolicznej szlachty, a wynikało to w duŜej mierze z wysokiego pozio-
mu nauczania. Wśród znanych wychowanków tej szkoły znaleźli się
m.in.: Stanisław Konarski, Jacek i Stanisław Małachowscy, Józef
Pawlikowski i Kazimierz Stronczyński. RównieŜ jezuici, którzy przy-
byli do Piotrkowa, podjęli się prowadzenia działalności dydaktycznej,

                                                
15 Na podstawie: APPT, Inwentarz zespołu akt „I Liceum Ogólnokształcące im.

Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim [1817–1940]1945–1979”,
b.m. i r.w.; Z. Bartczak, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotr-
kowie Trybunalskim 1675–2000. Dzieje. Wychowankowie. Absolwenci, Piotrków
Trybunalski 2005, s. 13 i nn.; idem, Zarys historyczny I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2005,
s. 5 i nn. (masz. w zasobie APPT); Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunal-
skim. Informator..., s. 368.
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której początek datuje się na 1706 r. Wówczas to utworzono tzw.
Stare Kolegium, które zlokalizowane było przy ul. Łaziennej. Obie
szkoły, pomimo Ŝe prowadzone były przez zakonników, bardzo ze
sobą rywalizowały i to nie tylko w osiąganych wynikach szkolnych.
W związku z kasatą zakonu jezuitów w 1773 r., dwa lata później zo-
stała zamknięta szkoła przez nich prowadzona, a nowoczesny budy-
nek został przekazany pijarom na mocy decyzji Komisji Edukacji
Narodowej. Po drugim rozbiorze Polski Piotrków znalazł się w zabo-
rze pruskim. Wówczas mienie szkoły zostało przejęte przez państwo,
a następnie sprzedane parafii ewangelickiej. Był to zarazem czas
regresu dla dotychczas świetnie funkcjonującej szkoły. W okresie
wojen napoleońskich budynki szkoły zajęte zostały przez wojska ro-
syjskie, które zwolniły je dopiero w 1816 r. W 1827 r. szkoła została
przemianowana na wojewódzką dla województwa kaliskiego, a sześć
lat później na Rządowe Gimnazjum Województwa Kaliskiego. Pierw-
szym świeckim jej dyrektorem został Jan Siewieluński. Po powsta-
niu styczniowym 1863 r., kiedy to młodzieŜ szkolna wzięła w nim
aktywny udział, na szkołę posypała się fala represji. RównieŜ pod-
czas wystąpień, jakie miały miejsce w 1905 r., piotrkowska młodzieŜ
szkolna domagała się m.in. wprowadzenia języka polskiego do szkół
jako języka wykładowego. Wobec powyŜszego, Kuratorium Warszaw-
skie zastosowało wobec szkoły wysokie sankcje, w tym wydalono
z niej 256 uczniów. W okresie poprzedzającym odzyskanie niepodle-
głości przez Polskę, w szkole pracowało wielu wybitnych pedagogów,
a wśród nich m.in.: Józef Fabiani, Jordan Kański, Roman Plenkie-
wicz, Leon Rzeczniowski i wiele innych, zasłuŜonych nie tylko dla
Piotrkowa, postaci. W 1918 r. szkoła została upaństwowiona, otrzy-
mała imię patrona i funkcjonowała pod nazwą Państwowe Gimna-
zjum i Liceum im. B. Chrobrego. Uczniowie powołali wówczas do
Ŝycia organizację Samopomoc uczniowska, oraz czasopisma „Razem”,
a później „Nasza Przyszłość”. Okres rozwoju szkoły został przerwany
wybuchem drugiej wojny światowej, kiedy to nauka w jej murach
została zawieszona. Dopiero w listopadzie 1940 r. w budynku szkoły
została otwarta przez Niemców Szkoła Powszechna dla chłopców. Jej
działalność nie trwała jednak długo, a sale szkolne zamienione zo-
stały na szpital dla Ŝołnierzy niemieckich. W czasie wojny rozwinęło
się natomiast tajne nauczanie, w którym aktywny udział brali za-
równo profesorowie, jak i uczniowie szkoły. Po wyzwoleniu Piotrko-
wa Trybunalskiego w lutym 1945 r. wznowiono naukę w murach
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szkoły, która w latach 1945–1956 funkcjonowała jako I Państwowe
Gimnazjum i Liceum Męskie im. Bolesława Chrobrego. Jej dyrekto-
rem został wówczas Mieczysław Meyer – długoletni nauczyciel tej
szkoły. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (pod tą
nazwą funkcjonuje od 1957 r.) jest najstarszą placówka tego typu w
Piotrkowie Trybunalskim, która do dziś zajmuje się kształceniem
młodzieŜy.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zawartość zespołu stanowią akta będące odzwierciedleniem funk-

cjonowania szkoły w róŜnych okresach. Do najstarszych naleŜą ar-
chiwalia wytworzone w okresie zaboru rosyjskiego od 1868 r. Na ze-
spół składają się m.in.: sprawy organizacyjne (w tym nadanie sztan-
daru), plany pracy i rozwoju szkoły, korespondencja w sprawach
uczniów, katalogi okresowe, świadectwa i dyplomy szkolne, proto-
koły posiedzeń komisji rekrutacyjnych, dokumentacja związana ze
zjazdami absolwentów, dokumentacja z przeprowadzanych egzami-
nów dojrzałości oraz księgi inwentarzowe. Akta wytworzone zostały
w języku rosyjskim i polskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Spis zdawczo-odbiorczy

Nazwa zespołu: Akta Stanisława Srzednickiego16

Nr zespołu: 552
Daty skrajne: 1850–1924
Objętość zespołu: 9 j.a.; 0,10 m.b.

Informacja o aktotwórcy:
Stanisław Tadeusz Zygmunt Srzednicki herbu Pomian urodził się

8 maja 1840 r. w Brańszczyku nad Bugiem, koło Wyszkowa.
W 1856 r. ukończył Instytut Szlachecki w Warszawie, a w 1860 r.
wyŜsze studia prawnicze na Uniwersytecie w Moskwie. Egzamin
z ustawodawstwa polskiego złoŜył na Uniwersytecie Petersburskim,
uzyskując dyplom ze stopniem kandydata praw. Następnie odbył
aplikację sądową (dwa lata), po czym, w 1862 r., otrzymał nominację
Komisji Rządowej Sprawiedliwości na pisarza Sądu Pokoju w Kra-

                                                
16 Na podstawie: APPT, Spis roboczy „Akta Stanisława Srzednickiego 1840–

1925”, b.m. i r.w.; M. Cichocka, Stanisław Pomian Srzednicki (1840–1925). Prawnik,
sędzia, działacz społeczny, „Prawo i śycie”, 2000, nr 3, s. 62–63; Archiwum Pań-
stwowe w Piotrkowie Trybunalskim. Informator…, s. 379.
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snymstawie, gdzie w 1866 r. został podsędkiem. Cztery lata później
został asesorem w Sądzie Kryminalnym w Lublinie, a w 1872 r. zo-
stał tam podprokuratorem. Rok później został mianowany pisarzem
w Sądzie Kryminalnym w Warszawie. W 1874 r. podjął pracę w cha-
rakterze referenta Wydziału Cywilnego Komisji Rządowej Sprawie-
dliwości, gdzie wkrótce został urzędnikiem do szczególnych poleceń
w stopniu sędziego pierwszej instancji. W 1876 r. został przeniesiony
do Sądu Okręgowego w Piotrkowie, gdzie objął stanowisko najpierw
sędziego, a następnie, od 13 stycznia 1881 r., wiceprezesa, które to
piastował przez kolejnych trzydzieści pięć lat. W dniu 25 sierpnia
1917 r. otrzymał nominację na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu
NajwyŜszego, a 3 września 1917 r., na mocy uchwały Komisji Przej-
ściowej Tymczasowej Rady Stanu, został powołany na członka Rady
Departamentu Sprawiedliwości oraz Rady Stanu. Brał aktywny
udział w pracach Komisji Prawa Cywilnego, przewodniczył Pierwszej
Izbie Cywilnej, rozbudowywał struktury Sądu NajwyŜszego. Udzielał
się aktywnie społecznie – był m.in.: honorowym prezesem Rady To-
warzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan w Piotrkowie Trybunal-
skim, prezesem honorowym zarządu Piotrkowskiego Stowarzyszenia
Prawników, honorowym członkiem Towarzystwa Robotników Chrze-
ścijańskich, Stowarzyszenia Samopomocy Rzemieślników i Handlu-
jących. W marcu 1922 r., po sześćdziesięciu latach pracy zawodowej,
złoŜył urząd i przeszedł na emeryturę. W dniu 16 marca 1925 r.
zmarł w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został pochowany.

Charakterystyka zespołu i jego zawartość:
Zawartość zespołu stanowią materiały odzwierciedlające Ŝycie

i działalność zawodową i społeczną Stanisława Srzednickiego. Wśród
nich znajdują się m.in.: dowody osobiste Stanisława Srzednickiego
z lat 1850–1913 (sygn. 1); korespondencja z sądami i towarzystwami
charytatywnymi (sygn. 1); materiały związane z działalnością spo-
łeczną z lat 1917–1924 (sygn. 7) oraz w ramach Stowarzyszenia
Obrony Wierzytelności Hipotecznych (sygn. 6); akty nominacyjne
z lat 1917–1922 (sygn. 4); Ŝyczenia okolicznościowe (sygn. 5); za-
świadczenia, zawiadomienia, zaproszenia (sygn. 8); dokumenty
związane z jego dymisją, uposaŜeniem emerytalnym i podziękowa-
niami za pracę z lat 1921–1924 (sygn. 2); testament z 1856 r. oraz
odpis aktu małŜeństwa z 1835 r. (sygn. 3); korespondencja dot. zapi-
su śp. Seweryna Miniszewskiego z Witowa na Szkołę Rolniczą
w Piotrkowie z lat 1908–1917 pomiędzy Stanisławem Srzednickim
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a Centralnym Towarzystwem Rolniczym w Królestwie Polskim (sy-
gn. 9). Materiały wytworzone zostały w języku polskim i rosyjskim.

Mikrofilm: Brak
Ewidencja: Spis roboczy
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Natalia Nowakowska, Królewski kardynał. Studium kariery Fry-

deryka Jagiellończyka (1468-1503), Towarzystwo Naukowe Societas
Vistulana, Kraków 2011, ss. 252

Fryderyk Jagiellończyk – królewicz, syn Kazimierza Jagielloń-
czyka, biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas oraz kar-
dynał – jest z pewnością jedną z najciekawszych i bardziej kontro-
wersyjnych postaci przełomu średniowiecza i czasów nowoŜytnych.
Na ocenie jego osoby przez histografię mocno zaciąŜyła opinia autora
Chronica Polonorum. Maciej Miechowita w Vita cardinalis Frederici

Jagiellonidis podał jako przyczynę śmierci królewicza chorobę fran-

cuską. Stało się to źródłem oskarŜeń Fryderyka o złe prowadzenie się
i niemoralność.

Badania nad działalnością późnośredniowiecznych i wczesnono-
woŜytnych biskupów polskich od kilku lat ponownie budzą szersze
zainteresowanie historyków. W nurt tych badań wpisuje się praca
Natalii Nowakowskiej, poświęcona Fryderykowi Jagiellończykowi.
Podstawą monografii Królewski kardynał. Studium kariery Frydery-

ka Jagiellończyka (1468–1503) jest praca doktorska obroniona
w 2003 r. na oksfordzkim Lincoln College i opublikowana w języku
angielskim w 2007 r. Recenzowana publikacja jest jej tłumaczeniem.
Autorem przekładu jest Tomasz Gromelski. Nowakowska podkreśliła
we wstępie do wydania polskiego, Ŝe głównym załoŜeniem monografii
było podjęcie próby połączenia dwóch bardzo róŜnych tradycji histo-

riograficznych oraz wykorzystanie modeli analitycznych wypracowa-

nych przez historiografię zachodnioeuropejską w trakcie wieloletnich

dyskusji o wczesnonowoŜytnym Kościele oraz przemianach religijnych

i ustrojowych tamtego okresu do analizy struktur kościelnych i pań-

stwowych monarchii Jagiellonów (s. 7). Szkoda, Ŝe nie wyjaśnia sze-
rzej polskiemu Czytelnikowi dostrzeganych przez nią róŜnic między
polską a brytyjską metodologią naukową.

Osoba Fryderyka Jagiellończyka zasługiwała niewątpliwie na
ponowne ujęcie. Podstawę naszej wiedzy o tej postaci stanowiła bo-
wiem dotąd opublikowana w 1935 r. biografia ks. Henryka Rybusa
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oraz wcześniejszy szkic ks. Jana Korytkowskiego (na marginesie –
Autorka całkowicie pomija go w swojej pracy)1.

Zakres chronologiczny monografii obejmuje lata 1468–1503, czyli
lata Ŝycia Fryderyka Jagiellończyka, choć Autorka, rysując tło epoki,
sięga aŜ do wydarzeń z drugiej połowy XIV w., a oceniając odbiór
społeczny jego osoby juŜ po jego śmierci, obejmuje swoją analizą
okres do 1535 r. Autorka przeprowadziła kwerendę w licznych biblio-
tekach i archiwach, m.in. w Krakowie (Archiwum Kapituły Kate-
dralnej Krakowskiej, Archiwum Kurii Metropolitarnej, Biblioteka
Czartoryskich, Biblioteka Jagiellońska), Warszawie (Archiwum Akt
Dawnych, Biblioteka Narodowa) i Rzymie (Archivio Segreto Vatica-
no), prawdopodobnie ze względów czasowych oraz pierwotnego na-
stawienia na odbiorcę angielskiego, była to kwerenda niepełna. Nie
uwzględniono w niej m.in. dokumentów pergaminowych.

Recenzowana praca składa się ze Wstępu do wydania polskiego,
Przedmowy, Wprowadzenia, siedmiu rozdziałów i Podsumowania.
Uzupełniona została kalendarium najwaŜniejszych wydarzeń z Ŝycia
Fryderyka i jego epoki, zawiera Bibliografię i Indeks nazw osobo-

wych. Rozdziały, podzielone dodatkowo na podrozdziały, mają układ
merytoryczny. We Wprowadzeniu Autorka przywołała postać kardy-
nała Zbigniewa Oleśnickiego celem ogólnego porównania go z posta-
cią Fryderyka Jagiellończyka, zarysowała teŜ wstępnie problem rela-
cji między Kościołem a państwem w późnym średniowieczu, scharak-
teryzowała źródła i literaturę dotyczącą postaci bohatera swojej pra-
cy. Do porównań działalności kardynała Oleśnickiego i Fryderyka
Jagiellończyka Autorka będzie powracała w pracy jeszcze niejedno-
krotnie.

Rozdział I ukazuje przemiany, jakie zaszły w monarchii Jagiello-
nów, w wyniku których ukształtował się w Polsce model państwa,
określany przez Nowakowską monarchią renesansową. W rozdziale
II Autorka przedstawiła kolejne etapy kariery Fryderyka oraz rolę
polityczną królewicza za rządów ojca, a później braci. Przestawiła
działalność polityczną Fryderyka jako doradcy królewskiego, członka
senatu i regenta. Interesująca byłaby w tym miejscu ocena znaczenia

                                                
1 H. Rybus, Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski

i arcybiskup gnieźnieński, Warszawa 1935; J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieźnień-

scy: prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aŜ do roku 1821 czyli do połącze-

nia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim, t. II, Poznań 1888,
s. 494–542.
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faktu kumulacji w jednym ręku trzech najwaŜniejszych godności
w Kościele polskim – arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa i bisku-
pa krakowskiego. Taka kumulacja zapobiegła przecieŜ między inny-
mi, wspomnianym przez Autorkę w rozdziale I, sporom o pierwsze
miejsce w radzie królewskiej i o prawo do koronacji za czasów kar-
dynała Oleśnickiego, a takŜe wydarzeniom w Niepołomicach
1489 r.

Rozdział kolejny (III) poświęcony został działalności kościelnej
kardynała, jego polityce wobec kapituł, podejściu do kwestii litur-
gicznych, norm religijnych oraz problemowi sądownictwa biskupiego.
Przykłady przedstawione w tym rozdziale przez Autorkę z pewnością
ilustrują troskę Fryderyka Jagiellończyka zarówno o katedry kra-
kowską i gnieźnieńską, jak i o zapewnienie odpowiedniej posługi du-
chownej w tych świątyniach. Jednak stwierdzenie, Ŝe kardynał pozy-
tywnie w tym względzie wyróŜniał się na tle innych późnośrednio-
wiecznych biskupów polskich jest mocno przesadzone, a zdanie Ka-

tedra gnieźnieńska znajdowała się w opłakanym stanie od czasu

niszczącego najazdu gnieźnieńskiego w 1331 roku, podczas którego

została praktycznie zrównana z ziemią, a następnie tylko częściowo

odbudowana (s. 85) stoi w pewnej sprzeczności z późnośredniowiecz-
nymi źródłami. Budowę nowej, gotyckiej katedry rozpoczął arcybi-
skup Jarosław Bogoria ze Skotnik. Prace przy świątyni były konty-
nuowane przez kolejnych arcybiskupów. Nasilenie prac budowlanych
miało miejsce za pontyfikatu Mikołaja Trąby – wtedy między innymi
ukończono jedną z wieŜ. Mikołaj Trąba był równieŜ fundatorem ka-
plicy dla powołanego w 1422 r. kolegium mansjonarskiego. O trosce
arcybiskupa i kapituły o rozbudowę i o niezbędne remonty katedry
świadczy wysokość kolekty pro fabrica z prebend prałackich i kano-
nickich (170–180 grzywien)2. Źródła pokazują, Ŝe arcybiskup ponosił
główny cięŜar finansowy rozbudowy świątyni katedralnej, pokrywa-
jąc 2/3 ustalonej sumy kolekty na potrzeby budowy, natomiast kapi-
tuła odpowiadała za stronę organizacyjną prowadzonych prac. Cza-
sem jednak i sam arcybiskup bezpośrednio włączał się w dzieło bu-

                                                
2 Składki na rzecz budowy katedry uchwalane były kilkakrotnie wspólnie przez

arcybiskupa i kapitułę w okresie sprawowania urzędu przez Wojciecha Jastrzębca
i Wincentego Kota (100 lub 150 grzywien) – M. CzyŜak, Kapituła katedralna

w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003, s. 234–246.
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dowy katedry3. W prace nad renowacją katedry gnieźnieńskiej mocno
zaangaŜowany był teŜ arcybiskup Jakub z Sienna. Ufundował on
krucyfiks nad belką tęczową i stalle w prezbiterium. Za jego pontyfi-
katu rozpoczęto równieŜ prace nad nową konfesją nad grobem św.
Wojciecha4. Z drugiej strony, Autorka, podkreślając hojność Fryde-
ryka wobec katedry krakowskiej i gnieźnieńskiej, zdaje się zapomi-
nać o fakcie jego królewskiego pochodzenia i wynikających z tego
moŜliwościach finansowych. W rozdziale III Nowakowska omawia
kwestię biskupiego obowiązku dbania o moralność stanu duchowne-
go. W tabeli (s. 97) Autorka przedstawia zestawienia liczbowe spraw
o naruszenie dyscypliny kościelnej, orzekanych przez czterech bisku-
pów – biskupa włocławskiego Krzesława Kurozwęckiego, biskupa
poznańskiego Uriela Górkę, arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa
Oleśnickiego i biskupa krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka. Au-
torka, podsumowując dane z tabeli, stwierdza, Ŝe szczegółowa anali-

za dokumentów sądowych diecezji krakowskiej wskazuje teŜ na wyso-

ki stopień osobistego zaangaŜowania kardynała w proces dochodze-

niowy i sądowy (s. 98). Podkreśla teŜ, Ŝe sprawy przeciwko duchow-
nym w sądzie biskupa krakowskiego były wszczynane w wyniku wi-
zytacji nadzwyczajnych przeprowadzonych z mandatu Fryderyka,
zaś procesy toczące się przed Zbigniewem Oleśnickim i Urielem Gór-
ką nieodmiennie brały swój początek w wizytacjach prowadzonych

przez archidiakona (s. 98). W analizie działalności sądowniczej Fry-
deryka Autorka nie odniosła się do kompetencji sądów duchownych
w Polsce, nie uwzględniła równieŜ ich struktury. W średniowieczu do
uprawnień archidiakona naleŜało prawo zarządzania przydzielonym
terytorium, to znaczy prawo wizytowania istniejących na tym terenie
parafii, prawo sądzenia i szafowania cenzurą kościelną. JuŜ
w XIII w. ich władza została znacznie ograniczona przez utworzenie
oficjalatu i wikariatu generalnego oraz oficjalatów okręgowych.
W XV w. zakres uprawnień archidiakonów sprowadzał się do wizyta-

                                                
3 W 1437 r. Wincenty Kot zawarł osobiście umowę z mistrzem murarskim Stani-

sławem z Płocić w sprawie otynkowania wnętrza gnieźnieńskiego kościoła oraz po-
krycia nowymi dachówkami wszystkich kaplic katedry (Acta capitulorum nec non

iudiciorum ecclesiasticorum selecta (dalej: AC), t. I, Acta capitulorum Gneznensis,

Poznansiensis et Vladislaviensis (1408–1530), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1897,
nr 1668). Wincenty Kot uczestniczył równieŜ, wraz z kapitułą, w wyborze prefektów
budowy katedry.

4 Katedra gnieźnieńska, red. A. Świechowska, t. I, Poznań 1968, s. 42–43.
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cji parafii i egzaminowania kandydatów do święceń kapłańskich5.
Starannie przeprowadzane wizytacje pozwalały archidiakonowi lub
działającym w jego imieniu zastępcom dostrzec nieprawidłowości
w funkcjonowaniu podległych im parafii i stać się mogły podstawą
pozwów biskupich przeciwko duchownym zaniedbującym swoje obo-
wiązki lub naruszającym normy moralne. Stwierdzenie Autorki, Ŝe
sprawy przed sądem Zbigniewa Oleśnickiego i Uriela Górki inicjo-
wane były przez archidiakona moŜna uznać za świadectwo dobrze
działającego aparatu archidiakonalnego, który nie wymagał dodat-
kowych ingerencji ze strony ordynariusza diecezji. Z zakresu kompe-
tencji sądów w Polsce wynikał zaś fakt, Ŝe Stefan Lachowski, pro-
boszcz w Inowłodzu, musiał wnieść skargę do sądu biskupiego, bo
sprawy przeciwko świeckim o pobicie lub zranienie osoby duchownej
podlegały jurysdykcji sądów kościelnych. Inną kwestią, pominiętą
przez Autorkę, jest problem rezerwacji biskupich, które z jednej
strony ograniczały kompetencje oficjałów i wikariuszy generalnych,
a z drugiej strony powodowały, Ŝe pewne tylko kategorie spraw to-
czyły się na forum sądu biskupiego. Arcybiskup Zbigniew Oleśnicki
zarezerwował dla siebie między innymi sprawy przeciwko duchow-
nym, którzy przyjęli święcenia poza granicami diecezji bez zgody
miejscowego ordynariusza, celebrowali msze święte w kościołach
objętych interdyktem lub współŜyli z osobami przez siebie ochrzczo-
nymi lub takimi, których spowiedzi słuchali. Przed sąd arcybiskupi
miały być kierowane takŜe przypadki czynnej napaści na wyświęco-
nych kleryków6. NaleŜy wskazać na jeszcze jedno uchybienie, do-
strzeŜone w tym rozdziale, które prawdopodobnie wyniknęło z ogra-
niczonego czasu, jaki badaczka miała na kwerendę w archiwach pol-
skich. Autorka napisała, Ŝe znanych jest jej jedynie pięć procesów
z diecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i włocławskiej przeciwko
szlachcie oskarŜonej o kradzieŜ dziesięcin i napaść na duchownych
(s. 100). Z przypisu wynika, Ŝe tylko jedną ze spraw powiązać moŜna
z sądownictwem Zbigniewa Oleśnickiego. Księga wpisów Oleśnickie-
go, która stanowiła dla Nowakowskiej źródło, odnotowuje jednak

                                                
5 T. Silnicki, Organizacja archidiakonatu w Polsce, [w:] idem, Z dziejów Kościoła

w Polsce, Warszawa 1960, s. 251–264; K. Lutyński, Kapituła katedralna w Poznaniu

w XVI wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000, s. 46.
6 AC, t. II, Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Pozna-

niensis (1403–1530), wyd. B. Ulanowski, Kraków 1902, nr 651.
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znacznie więcej spraw7. Bardzo interesującą natomiast częścią roz-
działu III jest fragment poświęcony wkładowi Fryderyka Jagielloń-
czyka w uporządkowanie i opracowanie ksiąg liturgicznych dla die-
cezji krakowskiej i gnieźnieńskiej. Przygotowane wówczas nowe
mszały i brewiarze zostały wydane drukiem – Fryderyk docenił wy-
nalazek, gwarantujący zgodność kopii z pierwotnym tekstem księgi.

Rozdział IV poświęcony został kwestii kształtowania przez Fry-
deryka Jagiellończyka swego wizerunku i jego roli propagandowej.
Autorka pisze w tej części pracy o przedmiotach, które jej zdaniem
mogły mieć znaczenie propagandowe: insygnia procesyjne, naczynia
liturgiczne, relikwiarze, szaty i tkaniny, iluminowane manuskrypty,
reliefy, drzeworyty i pieczęcie. Rozdział ten mógłby być uzupełniony
uwagami o dokumentach wystawionych przez Fryderyka – przecieŜ
oprócz pieczęci, równieŜ sam dokument, a zwłaszcza niektóre jego
formuły (arenga) czy szata graficzna (iluminacja) mogły silnie od-
działywać na swoich odbiorców.

W Rozdziale V zostały omówione stosunki Polski z papiestwem
w latach 1488–1503, m.in. wpływ papiestwa na Kościół polski
w kwestii osady beneficjów, sądownictwa i świętopietrza. Autorka
zwraca uwagę na kompletny brak chęci utrzymywania stałego kon-
taktu ze Stolicą Apostolską przez polskiego królewicza-kardynała, co
wyraźnie wyróŜniało Fryderyka na tle innych piętnastowiecznych
kardynałów z Europy Środkowej. Kardynał kontaktował się z Kurią
rzadko i tylko w sprawach urzędowych, nie interesował się szerzej
Ŝyciem papiestwa (s. 164).

Rozdział VI, według słów Autorki, jest refleksją nad trwałością
dzieła kardynała i oddziaływaniem jego wizji na ówczesną debatę

                                                
7 Poza przytoczonym sporem o pobicie plebana w Inowłodzu, na forum arcybi-

skupim rozpatrywano między innymi: sprawę Jana Grochowskiego, plebana z Ko-
zielska, przeciwko szlachetnemu Mikołajowi Śląg w związku z pobiciem; sprawę
Jana, wikariusza w Burzeninie, przeciwko Stanisławowi Widawskiemu o pobicie czy
sprawę o pobicie i zabójstwo Jana Bogusławskiego, plebana w Boleszczynie.
Ze spraw dotyczących sporów o dziesięciny między duchownymi a szlachtą wymienić
moŜna sprawę Andrzeja z Rembiszewa o zrabowanie dziesięcin z Branicy naleŜnych
plebanowi w Strońsku. O zrabowanie dziesięcin stołu arcybiskupiego zostali zaś
oskarŜeni Andrzej z Kuchar i Świętopełk Rudnicki. Jan z Goślubia, prepozyt gnieź-
nieński o najazd na wieś Skalmierzyce naleŜącą do prepozytury, zniszczenie dworu
i folwarku oskarŜył okoliczną szlachtę, m.in.  Jana Mojka ze Śliwnik, Piotra Zbo-
rowskiego czy Jana Węgierskiego (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, ACap.,
A3, k. 49, 60v, 82v, 174v–175, 178, 188–188v).
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polityczną. Przedstawia przyczyny krytyki działalności Fryderyka,
która pojawiła się po jego śmierci oraz prezentuje grono biskupów,
których zalicza do kontynuatorów linii królewicza – Piotra Tomic-
kiego, Jana Konarskiego i Jana Lubrańskiego. Wyjaśniła takŜe, Ŝe
choroba, na którą, według współczesnych mu, zmarł Fryderyk, nie
musiała być rzeczywistą przyczyną jego śmierci, ale literacką meta-
forą, wykorzystaną przez przeciwników politycznych dworu królew-
skiego i samego kardynała, by napiętnować niepokojące zjawiska
wewnątrz Kościoła.

W ostatnim rozdziale monografii przytoczone zostały przykłady
karier biskupów pochodzących takŜe z rodów królewskich Europy.
Szczególną uwagę poświęca kardynałom, którzy, będąc męŜami sta-
nu, odegrali znaczącą rolę polityczną. Ukazanie postaci Fryderyka
Jagiellończyka na tle hierarchów, jak on pochodzących z królewskich
rodów, pozwala wpisać postać syna Kazimierza Jagiellończyka
w szeroki kontekst dziejów Kościoła powszechnego, a to pozwala
Czytelnikowi spojrzeć na Ŝycie Fryderyka z szerszej perspektywy.

Podsumowując, niewątpliwie zasługą Autorki jest podjęcie trud-
nego tematu, jakim jest próba przestawiania Ŝycia i działalności
najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka na tle zjawisk epoki.
W pracy zabrakło jednak skrótowego choćby przedstawienia najbliŜ-
szego otoczenia Fryderyka Jagiellończyka – przecieŜ królewicz nie
działał całkowicie samodzielnie, miał liczny dwór, znaczące grono
współpracowników i doradców. Mimo dostrzeŜonych braków, które
wynikają ze zbyt wybiórczej i niepełnej kwerendy źródłowej, prezen-
towana monografia porusza szereg interesujących kwestii związa-
nych z działalnością kardynała i stanowi przyczynek do pogłębionych
studiów nad Kościołem polskim u progu czasów nowoŜytnych.

Zofia Wilk-Woś
(Łódź)
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James Palmer, Krwawy biały baron, Dom Wydawniczy Rebis, Po-
znań 2010, ss. 340

Imię moje jest otoczone taką nienawiścią i strachem, Ŝe nikt nie
wie naprawdę, kim jestem, gdyŜ historię splątano z mitem, rzeczywi-
stość z fantazją, prawdę z oszczerstwem… JuŜ samo motto recenzo-
wanej ksiąŜki w połączeniu z intrygującym tytułem, a przede
wszystkim postacią jej bohatera, Romana Nikołaja Maksymiliana
von Ungern-Sternberga (1885–1921) – niemieckiego szlachcica z Es-
tonii, który z wyboru został Rosjaninem i (jako zdeklarowany monar-
chista) ultralojalnym poddanym cara Mikołaja II; luteranina, który
wybrał buddyzm; nieustraszonego awanturnika, który na czele kilku
tysięcy straceńców wydał (z powodzeniem!) wojnę Chinom, a później
z niewiele większymi siłami chciał odebrać Rosję bolszewikom; czło-
wieka, który uwaŜał się za reinkarnację DŜyngis Chana, a przez
współczesnych określany był mianem ostatniego władcy Mongolii;
dla jednych szaleńczo odwaŜnego, romantycznego rycerza-krzyŜowca,
uduchowionego mistyka i jasnowidza, czy wręcz Ŝyjącego, białego
boga wojny, do którego wznoszono modły1, dla drugich niezrównowa-
Ŝonego psychicznie satrapy-sadysty, winnego masowych mordów
niewinnych ofiar – powinno przyciągnąć uwagę bywalców księgarń
i zapewnić omawianej biografii rzesze wiernych czytelników. I to
rekrutujących się nie tylko spośród profesjonalnych historyków, zaj-
mujących się zawodowo najnowszymi dziejami Rosji i Azji, ale rów-

                                                
1 Kult von Sternberg-Ungerna, białego boga wojny, który zgodnie ze świętymi

przepowiedniami wyzwolił Mongolię spod władzy Chińczyków, Ŝywy jest w Mongolii
równieŜ współcześnie. Autor biografii wspomina: Siedziałem obok tłumaczki, czaru-
jącej Mongołki w wieku trzydziestu kilku lat, mówiącej lekko łamanym angielskim,
a od czasu do czasu łamanym rosyjskim. Kiedy wspomniałem, Ŝe pracuję nad ksiąŜ-
ką o baronie Ungernie, powiedziała coś, w co w pierwszej chwili nie mogłem uwie-
rzyć: „Och, baron Ungern? W mojej rodzinie on jest bogiem” (…). Jej rodzina czciła
Ungerna jako protektora i modliła się do niego nawet jeszcze w latach siedemdziesią-
tych, kiedy moja rozmówczyni była dzieckiem” (J. Palmer, Krwawy biały baron, Po-
znań 2010, s. 318–319).
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nieŜ spośród amatorów, pasjonatów niezwykłych, historycznych opo-
wieści i niecodziennych Ŝyciorysów.

Autorem recenzowanej biografii von Ungern-Sternberga jest Ja-
mes Palmer – urodzony w 1978 r. młody brytyjski podróŜnik (prze-
mierzył Chiny i Mongolię) i cieszący się popularnością w Europie
i w Stanach Zjednoczonych pisarz-reporter, określany przez niektó-
rych krytyków mianem współczesnego pundyty2; w 2003 r. laureat
prestiŜowej nagrody Shiva Naipaul Prize, przyznawanej przez
„Spectatora” za relacje podróŜnicze; działacz na rzecz ochrony środo-
wiska w Azji (współpracował na tym polu z miejscowymi grupami
taoistów i buddystów), zamieszkały obecnie w Pekinie.

Podzielił on opowieść o krwawym baronie – poprzedzoną wpro-
wadzającym wstępem, a zamknięta podsumowującym zakończeniem
– na dziewięć rozdziałów. W pierwszym (pt. Potomek krzyŜowców
i piratów) prezentuje arystokratyczny, niemiecki rodowód swego bo-
hatera – dzieje przodków von Ungern-Sternberga, wywodzących się
z Zakonu Kawalerów Mieczowych oraz jego dzieciństwo i młodość,
upływające pod znakiem poczucia wyŜszości wobec innych ludzi
i wiary w Ŝołnierskie, rycerskie posłannictwo rodziny. Rozdział drugi
(Kraniec świata) poświęcony jest ukazaniu burzliwego przebiegu
słuŜby wojskowej Sternberga – którą odbywał on na Dalekim
Wschodzie na pograniczu rosyjsko-chińskim, dowodząc kawaleryj-
skimi formacjami półdzikich Kozaków, wadząc się i pojedynkując
z innymi oficerami, wreszcie upijając się, jak sam wspominał, do de-
lirium tremens – a takŜe początków jego fascynacji kulturą Wschodu,
buddyzmem oraz naukami ezoterycznymi. Kolejny (Między niebem
a piekłem) opisuje samotne podróŜe Sternberga, podejmowane po
jego zwolnieniu z wojska, podczas których zjeździł Mongolię – tajem-
niczą, nieznaną wówczas Europejczykom krainę, z której juŜ w nie-
dalekiej przyszłości miał wykroić swoje własne, udzielne królestwo.
W rozdziale czwartym (Wszystko się wali) Autor przedstawia boha-
terskie wyczyny bohatera biografii na froncie wschodnim w latach
pierwszej wojny światowej oraz początek jego wojskowego zaangaŜo-
wania w dalekowschodnie batalie, skierowane przeciwko czerwonym
i śydom po bolszewickim puczu w 1917 r. Następny rozdział (Kraina
trupów) prezentuje przebieg krwawej i bezwzględnej antysowieckiej

                                                
2 Słowo to w sanskrycie oznacza wykształconego, powszechnie uŜywane było

przez tubylców na określenie uczonych, podróŜujących po obszarach Azji Środkowej
i badających tamtejsze krainy, ludy i obyczaje.



(Rec.) James Palmer, Krwawy biały baron …
_______________________________________________________________

275

kampanii, jaką wojska Ungerna prowadziły na Dalekim Wschodzie
w latach 1918–1920 oraz stworzony przez barona na obszarach, opa-
nowanych przez jego Ŝołnierzy, system białego terroru. Kolejne (Kru-
cjata łachmaniarzy i Władca stepu) ukazują jego udany najazd na
uzaleŜnioną od Chin Mongolię, w której panował następnie przez
niemal rok, uciekając się do bezwzględnych metod, znienawidzony
przez otaczających go Rosjan, ale czczony przez Mongołów jako biały
bóg – wyzwoliciel spod jarzma narzuconego przez Państwo Środka.
Rozdział ósmy (Sto trzydzieści dni) opisuje fiasko straceńczej wypra-
wy, przedsięwziętej przez von Ungern-Sternberga, na czele zaledwie
kilkutysięcznej armii, której celem było rozpalenie na powrót wojny
z czerwonymi na obszarach rosyjskiego Dalekiego Wschodu; zjedno-
czenie w imię Buddy nierosyjskich ludów Syberii i ocalałych jeszcze
sił białych w obliczu sowieckiej władzy; wreszcie zwycięska wojna
krzyŜowa, której finałem miało być całkowite rozgromienie bolszewi-
ków. W ostatnim rozdziale Autor przedstawia okoliczności buntu
przeciwko Ungernowi, wznieconego przez jego własnych Ŝołnierzy;
wydania go przez nich w ręce Sowietów; pokazowego procesu, jaki
wytoczyli mu bolszewicy; wreszcie egzekucji krwawego barona.

Tekst ksiąŜki został opatrzony rozbudowanymi przypisami. Dołą-
czono doń bibliografię i indeks – mieszany o charakterze osobowo-
geograficznym. Ponadto ksiąŜka zawiera mapy, które prezentują
obszary Cesarstwa Rosyjskiego i państw ościennych w 1913 r. oraz
trasy przemarszów wojennych armii Sternberga w Mongolii i na ro-
syjskim Dalekim Wschodzie, ilustrując tekst i ułatwiając wnikliwą
lekturę.

Niewątpliwym atutami ksiąŜki J. Palmera są: sama jej tematyka
– niezwykle interesująca, a zarazem mało znana polskiemu czytelni-
kowi; zajmująca narracja, w której autor umiejętnie przeplata fakto-
grafię, własne refleksje i oceny oraz cytaty (nie sposób nie docenić tu
wkładu polskiego tłumacza, Jana Pyki); ekologiczny, pretekstowy
charakter biografii, w której prezentacja losów Sternberga staje się
często wstępem do nakreślenia szerokiego historycznego tła – uka-
zania postaci innych wojskowych, polityków i przywódców państwo-
wych, środowisk ideologicznych, podejmowanych przez nich działań,
wydarzeń i procesów dziejowych, a takŜe zagadnień religijnych i po-
litycznych; dbałość o wygodę Czytelnika, poszukującego wybiórczo
informacji o konkretnych postaciach czy miejscach, skutkująca za-
mieszczeniem wspomnianego wcześniej indeksu nazwisk i nazw geo-
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graficznych; wreszcie wykorzystanie przez J. Palmera bardzo bogatej
bazy źródłowej (m.in. dokumenty z Estońskiego Archiwum Pań-
stwowego, Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, Państwo-
wego Rosyjskiego Archiwum Wojskowego, Państwowego Archiwum
Rosyjskiej Marynarki Wojennej i Mongolskiego Archiwum Państwo-
wego; dzienniki i periodyki z epoki, źródła opublikowane) oraz litera-
tury przedmiotu.

PowyŜsze argumenty, przemawiające na korzyść biografii krwa-
wego białego barona nie są niestety w stanie przesłonić jej manka-
mentów – i to zarówno noszących znamiona uchybień warsztatowych
i edytorskich, jak teŜ błędów merytorycznych. Do pierwszej grupy
wad recenzowanej ksiąŜki naleŜy z pewnością brak rozróŜnienia
w bibliografii kategorii źródeł opublikowanych (wydawnictw źródło-
wych, dzienników, pamiętników itp.) i opracowań naukowych. Oby-
dwie grupy zostały potraktowane przez Autora łącznie i ujęte pod
wspólnym hasłem Źródła opublikowane. W bibliografii widoczny jest
równieŜ brak kilku pozycji istotnych dla omawianej w niej problema-
tyki – choćby ksiąŜek współczesnego polskiego inŜyniera, pisarza,
dziennikarza i podróŜnika, Witolda Michałowskiego, dotyczących
tematyki legendarnego skarbu Ungerna i przybliŜających losy innego
pisarza i podróŜnika Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, który
jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego w swym ówcze-
snym bestsellerze pt. Przez kraj ludzi, bogów i zwierząt spopularyzo-
wał postać białego barona3. Utrudnieniem dla wnikliwego Czytelni-
ka jest równieŜ zamieszczenie tzw. przypisów końcowych, zamiast
dolnych, a zatem umieszczenie ich na pod całym tekstem, nie zaś na
kaŜdej stronie, co utrudnia ich bieŜącą konfrontację z zasadniczą
treścią rozdziałów.

Usterkom warsztatowym recenzowanej biografii towarzyszą rów-
nieŜ błędy faktograficzne, popełnione przez Autora (w większości
zresztą trafnie wychwycone i kompetentnie sprostowane przez pol-
skiego wydawcę ksiąŜki), zwłaszcza tam, gdy pozostawia swego bo-
hatera na uboczu głównego wywodu i próbuje nakreślić szeroko tło
i okoliczności jego poczynań. Z pewnością wiedza J. Palmera, doty-
cząca ściśle biografii von Ungern-Sternberga, jest znacznie głębsza
niŜ ta, która odnosi się do wielkich wydarzeń i procesów historycz-
nych, jakich uczestnikiem był nowy DŜyngis Chan. Nie jest zatem

                                                
3 Zob.: W. Michałowski, Testament barona (kilka wydań); idem, Tajemnica

Ossendowskiego, Warszawa 1990.
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prawdą jakoby Zakon Kawalerów Mieczowych dał początek Zakono-
wi Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozo-
limie, zwanego potocznie Zakonem KrzyŜackim4. Powstały one bo-
wiem niezaleŜnie od siebie, choć następnie ściśle współpracowały
i powiązały ze sobą nawzajem swoje losy. Myli się równieŜ Autor bio-
grafii, sugerując przynaleŜność Estończyków do Słowian5 – rdzenna
ludność Estonii jest bowiem blisko spokrewniona z Finami i naleŜy
do odrębnej od słowiańskiej grupy etnicznej ugrofińskiej. Wreszcie to
nieprawda, iŜ na czele rosyjskiego Rządu Tymczasowego, utworzone-
go po rewolucji lutowej i abdykacji cara Mikołaja II, stanął Aleksan-
der Kiereński6, co zdaje się jednoznacznie wynikać z narracji J. Pal-
mera. W istocie pierwszym premierem porewolucyjnego gabinetu był
ksiąŜę Gieorgij Lwow, zastąpiony później przez Kiereńskiego.

Trudno równieŜ zgodzić się z niektórymi interpretacjami i oce-
nami Autora. Zbyt dosłownie potraktował on m.in. rzeczywiście
krwawe i epatujące okrucieństwem, ale w istocie alegoryczne mity,
opowieści i dzieła sztuki, związane z mongolskim, lamaickim buddy-
zmem, przypisując mu w konsekwencji cechy mrocznej i odhumani-
zowanej religii7. Wątpliwości historyka interesującego się dziejami
Rosji i dramatycznymi wydarzeniami drugiej wojny światowej moŜe
takŜe budzić krytyczna ocena postaci i działań generała Własowa
oraz postawy Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii (ROA), nominalnie do-
wodzonej przez niego, a tworzonej przez Niemców do walki z reŜi-
mem stalinowskim z jeńców rosyjskich po hitlerowskiej inwazji na
Związek Sowiecki w 1941 r., zaprezentowana w końcowych fragmen-
tach ksiąŜki. Palmer sugeruje, Ŝe ROA miała niezbyt chętnie walczyć
u boku wojsk niemieckich, a sam Własow był człowiekiem podejrza-
nej konduity8. Tymczasem Rosyjska Wyzwoleńcza Armia w ostatecz-
nej formie właściwie nigdy nie powstała (była bardziej ideą niŜ efek-
tywnie działającą formacją) z powodu nieufności i ideologicznych
uprzedzeń Hitlera, a jej Ŝołnierze kierowani byli raczej na front za-
chodni. Dopiero w 1945 r. duŜe jednostki ROA skierowano przeciwko
Armii Czerwonej. Trudno zatem oceniać stopień zaangaŜowania Ŝoł-
nierzy ROA w walkę (choć, gdy rzucono ich do boju przeciwko bol-

                                                
4 J. Palmer, op. cit., s. 31–32.
5 Ibidem, s. 32–33.
6 Ibidem, s. 113.
7 Ibidem, s. 23.
8 Ibidem, s. 313.
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szewikom, walczyli zaciekle i dzielnie). Natomiast sam Własow po-
winien być traktowany raczej jako postać tragiczna, postawiona
przed wyborem dróg, z których Ŝadna nie była właściwą, niŜ osoba –
jak to ocenia J. Palmer – podejrzanej konduity9.

PowyŜsze krytyczne i polemiczne uwagi nie mogą jednak przesło-
nić faktu, iŜ polskojęzyczny Czytelnik – zawodowy dziejopis, ale teŜ
historyk-amator – moŜe dzięki J. Palmerowi i polskiemu wydawcy
Jego ksiąŜki zapoznać się z naprawdę interesującą, wielowątkową,
egzotyczną opowieścią, która przypomina i przybliŜa prawie zupełnie
nieznane, zapoznane w naszej rodzimej historiografii wydarzenia,
związane z wojną domową w Rosji Sowieckiej i dziejami Dalekiego
Wschodu w pierwszych dekadach XX stulecia. Dlatego teŜ, pomimo
faktograficznych potknięć i uproszczeń Autora, warto sięgnąć po
ksiąŜkę o krwawym baronie – dla wiedzy, ale teŜ z powodu niewąt-
pliwej urody tekstu, który zrodził się – jestem tego pewien – z praw-
dziwej, niekłamanej fascynacji historią.

Przemysław Waingertner
(Łódź)

                                                
9 Więcej na ten temat patrz w: C. Andreyev, Generał Własow i rosyjski ruch wy-

zwoleńczy, Warszawa 1990; J. Thorvald, Iluzja. śołnierze radzieccy w armii Hitlera,
Warszawa 1994 i 2010; J. Gdański, Zapomniani Ŝołnierze Hitlera, Warszawa 2005;
J. Hoffmann, Rosyjscy sojusznicy Hitlera. Własow i jego armia, Warszawa 2008; P.
Waingertner, Wojna straceńców, „Myśl” 2008, nr 10, s. 75–78; idem, Obywatele
związku Sowieckiego w armii Hitlera, „Kurier Galicyjski”, 30 IV – 13 V 2010, nr 8, s.
20–21.
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latach 1919-1939), Urząd Miasta, Piotrków Trybunalski 2011, ss.
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Wydana w serii Biblioteka – Piotrków 800 (t. XIII) ksiąŜka
R. Rudnickiego wypełnia niewątpliwą lukę, jaką był do tej pory brak
opracowania dziejów jednej z funkcjonujących w naszym mieście
orientacji politycznych. Choć endecy nigdy nie dorównali popularno-
ścią socjalistom, stanowili w dwudziestoleciu międzywojennym zna-
czącą siłę polityczną, tym bardziej, Ŝe skupiali w swych szeregach
zamoŜnych, wpływowych obywateli. Dzięki własnej drukarni (Tade-
usz Dobrzański był jednym z liderów piotrkowskiej Narodowej De-
mokracji) mogli teŜ prowadzić oŜywioną działalność wydawniczą.

W kolejnych rozdziałach Autor prezentuje: obraz Ŝycia społeczno-
politycznego Piotrkowa w II Rzeczypospolitej, struktury organizacyj-
ne obozu narodowego w mieście, relacje z innymi ugrupowaniami
(socjalistami, ludowcami, sanacją), stosunek Narodowej Demokracji
do problematyki Ŝydowskiej i polityki Niemiec, udział partii w wybo-
rach parlamentarnych i samorządowych, jej działalność w kolejnych
Radach Miejskich, działalność wydawniczą oraz organizacje afilio-
wane (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Polską Macierz Szkolną,
Narodową Organizację Kobiet, StraŜ Narodową, Akademickie Koła
Piotrkowian, wreszcie wpływy endecji w innych organizacjach, m.in.
zawodowych, handlowych, finansowych, rolniczych, kombatanckich
itd.) Omawiane zagadnienia opracowane zostały w oparciu o liczne
źródła zgromadzone w Archiwach Państwowych w Piotrkowie i Ło-
dzi, bogatą literaturę, prasę, wreszcie relacje i wspomnienia. KsiąŜkę
uzupełniają liczne fotografie, prezentujące wielu wymienionych
w niej działaczy, dzięki czemu ich toŜsamość nie kończy się na przy-
toczeniu nazwisk, ale takŜe m.in. ćwiczenia „Sokoła” czy przykłady
endeckich publikacji. Otrzymujemy w ten sposób szeroko zaprezen-
towany obraz działalności ruchu ideowo-politycznego – nieco zapo-
mnianej, zwłaszcza w porównaniu z duŜo lepiej poznaną aktywnością
dominujących na scenie politycznej przedwojennego Piotrkowa so-
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cjalistów. Oprócz zagadnień politycznych poznajemy takŜe działal-
ność róŜnych organizacji społecznych, takŜe w aspektach dość od po-
lityki odległych, jak oświata, sport czy działania samopomocowe
piotrkowian studiujących w Warszawie czy Krakowie.

Publikacja godna jest niewątpliwej uwagi, toteŜ streszczanie jej
zawartości nie jest celem niniejszej recenzji. Do niektórych zawar-
tych w niej treści wypada jednak odnieść się krytycznie.

W wielu miejscach ksiąŜki wyraźnie widoczna jest sympatia Au-
tora do opisywanego nurtu politycznego. Autor oczywiście ma do tego
prawo. Spotykamy jednak sformułowania zdecydowanie odbiegające
od zasad obiektywizmu, jak np. stronnictwo, które na początku
lat 20. spełniało oczekiwania przewaŜającej części społeczeństwa pol-
skiego (s. 5) – gdyby tak faktycznie było, narodowcy wygraliby wybo-
ry duŜą większością i tworzyliby samodzielnie rząd, do czego nie do-
szło. Uczestniczyli wyłącznie w rządach koalicyjnych. Przy okazji
Autor podkreśla, Ŝe w PRL dzieje ruchu narodowego były fałszowane
i zakłamywane (s. 9) – to prawda, ale zakłamywaniu podlegały wów-
czas takŜe inne obszary historii najnowszej. Dzieje endecji nie były
jakimś wyjątkiem. Pisząc, Ŝe masonerii zarzuca się działalność na
szkodę państw narodowych (s. 74), Autor nie podaje źródła takiej
interpretacji (narzuca się pytanie: kto zarzuca ową szkodliwą dzia-
łalność, skoro wolnomularze odgrywali istotną rolę w tworzeniu
wielu nowoŜytnych państw narodowych w XVIII i XIX w.?)

Trudno znaleźć opinie krytyczne wobec opisywanego ruchu naro-
dowego. Tak np. na przełomie lat 1922/1923 równieŜ w Piotrkowie
szerokim echem odbiła się śmierć pierwszego prezydenta Rzeczypo-
spolitej Gabriela Narutowicza i proces jego zabójcy. Bez emocji Autor
stwierdza, Ŝe środowiska endeckie próbowały tłumaczyć postępek
Niewiadomskiego i wskazywały, Ŝe jego czyn został popełniony
z ogromnego umiłowania do swojej ojczyzny (s. 84). A przecieŜ tak
pojmowany patriotyzm (dzielący obywateli na lepsze i gorsze katego-
rie, a więc faktycznie niszczący dla kraju!) nie tylko zaprowadził Eli-
giusza Niewiadomskiego przed pluton egzekucyjny, ale na długo za-
truł atmosferę Ŝycia politycznego w Polsce.

O młodych Stronnictwa Narodowego (frakcja znana z radykalnie
nacjonalistycznych poglądów, dominująca w partii w latach trzydzie-
stych) czytamy, iŜ po konflikcie ze starszymi działaczami powrócili
do swojego głównego zajęcia, czyli wychowania mieszkańców Piotr-
kowa w duchu narodowo-katolickim (s. 59). Czy przez owo „wycho-
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wanie” mamy rozumieć nawoływanie do izolowania śydów od Pola-
ków, ograniczanie ich praw obywatelskich i wreszcie nakłanianie do
emigracji?

Chłodny obiektywizm bywa chwalebny, jednak Autor krytykuje
oponentów endecji, pisząc iŜ w Piotrkowie to socjaliści, których często
wspomagali komuniści, byli stroną agresywną i uŜywali „prawa pię-
ści” w stosunku do narodowych demokratów (s. 63). MoŜna odnieść
wraŜenie wyolbrzymienia siły komunistów, będących w tym czasie
grupą marginalną, w dodatku skonfliktowaną z PPS (w przyjmowa-
nej przez KPP stalinowskiej terminologii niepodległościowych socja-
listów nazywano przecieŜ socjalfaszystami). Dalej czytamy, Ŝe owa
agresywność lewicy była skutkiem słabszego wykształcenia i niŜszego
statusu społecznego oraz poziomu kultury politycznej członków PPS
(s. 64). Pisząc jednak o zatargach między głównymi oponentami na
piotrkowskiej scenie politycznej, Autor opiera się na źródłach endec-
kich. W innych, jak np. wspomnienia socjalistycznego wiceprezyden-
ta Władysława Uziembły, wypadki te wyglądają nieco inaczej. Po-
dobnie jedynie w oparciu o prasę endecką, Autor pisze o napadach
i pobiciach narodowców przez aktywistów organizacji sanacyjnych
(s. 73–74).

Zgodnie z interpretacją endecką zaprezentowano zajścia antyse-
mickie na uniwersytetach jako napady bojówek Ŝydowskich na spo-
kojną młodzieŜ narodową. Skądinąd znamy agresywne zachowanie
młodych narodowców, wymuszających wprowadzanie getta ławkowe-
go na wyŜszych uczelniach i terroryzujących zarówno studentów-
śydów, jak i Polaków nie podzielających ich poglądów. Przedwojenna
prasa (bynajmniej nie Ŝydowska ani lewicowa) pisała takŜe o urzą-
dzaniu całych arsenałów w akademikach i cięŜkich przedmiotach
sypiących się na przystępujących do rewizji policjantów1. Na s. 82
czytamy, Ŝe zdarzały się oczywiście akty przemocy w stosunku do niej
[mniejszości Ŝydowskiej – przyp. D.W.], ale (...) akcjom tym towarzy-
szyła ich kontrakcja ze strony organizacji Ŝydowskich i lewicowych.
W ogóle w latach 30. dochodziło do róŜnych bójek z udziałem naro-
dowców, sanatorów, ludowców, socjalistów oraz komunistów. Czyli
bili się wszyscy ze wszystkimi, a skoro tak, to takie działania były
w normie. Tylko czy pasują one do obrazu młodych inteligentów,
w dodatku ponoć głęboko religijnych?

                                                
1 Wydarzenia lwowskie na forum Senatu. Wielogodzinna dyskusja o budŜecie

oświaty, „Dziennik Narodowy”, nr 66, 13.03.1939, s. 4.
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Charakterystyczne jest, iŜ przykłady wyznawanego przez naro-
dowców antysemityzmu relacjonowane są w suchym tonie sprawoz-
dawczym, bez Ŝadnego komentarza. PróŜno szukać choćby krytyki
tego zjawiska – widocznie (dla Autora), skoro śydzi odgrywali duŜą
rolę w gospodarce, to antysemityzm był zrozumiały (wynikał z sytu-
acji, gdzie śydzi byli konkurencją dla Polaków (s. 90), ewentualnie
był uŜywany jako narzędzie w walce politycznej przeciwko PPS i sa-
nacji). Praktycznie wszelkie zatargi między Polakami a śydami pre-
zentowane są jako prowokowane przez stronę Ŝydowską. Warto tu
jednak spojrzeć na przypisy – relacjonując relacje polsko-Ŝydowskie,
jak i stosunek endecji do problematyki Ŝydowskiej, Autor powołuje
się wyłącznie na prasę opisywanego obozu politycznego („Gazeta
Piotrkowska”, „ABC Ziemi Piotrkowskiej”). Trudno spodziewać się po
tych pismach obiektywnego spojrzenia.

Szkoda jednak, Ŝe zakres antysemityzmu występującego w Piotr-
kowie umniejsza takŜe sam Autor. Czytamy bowiem, Ŝe do zatargów
z ludnością Ŝydowską doszło dopiero w 1921 r., a sprawcami byli po-
wstańcy śląscy, którzy w ogóle nie zachowywali się spokojnie (s. 83).
Tymczasem juŜ w 1919 r. miały miejsce ekscesy antyŜydowskie,
a dopuszczali się ich poborowi i młodzieŜ. Na posiedzeniu Rady Miej-
skiej w dniu 5 czerwca 1919 r. uchwalono rezolucję prezesa Rady
Kazimierza Rudnickiego, w której to Rada miejska potępia ekscesy,
których dopuszczali się względem ludności Ŝydowskiej – poborowi
i niedorostki, i wzywa Zarząd miejski, aby spowodował energiczne
przestrzeganie przez patrole wojskowe porządku przy przechodzeniu
poborowych przez miasto i w dnie targowe2.

Pisząc o napaściach przebywających w Piotrkowie powstańców
śląskich na śydów w lipcu 1921 r., Autor wymienia tylko jeden incy-
dent, chociaŜ ekscesy się powtarzały. Trudno, Ŝeby nie znalazł in-
formacji na ten temat, skoro cały problem opisany jest na kilku kar-
tach znajdujących się w jednej jednostce archiwalnej (teczka nie-
wielkiej objętości)3.

Autor pisze jednak o narastającym antysemityzmie lat trzydzie-
stych. Choć podkreśla, Ŝe na zebraniach partyjnych apelowano, by
przy pikietowaniu sklepów Ŝydowskich zachowywać się spokojnie
(s. 88), to cytaty z odezw i artykułów prasowych jednoznacznie wska-

                                                
2 „Dziennik Narodowy”, nr 112, 07.06.1919, s. 2.
3 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Starostwo Powiatowe

Piotrkowskie [1919–1939], sygn. 35.
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zują na stałe szczucie Polaków przeciwko śydom, co zachowaniu
owego spokoju nie mogło sprzyjać. Tendencjom tym przeciwstawiali
się socjaliści, więc Obóz narodowy konsekwentnie wskazywał na ruch
robotniczy jako ten, który pełnił rolę agentury «międzynarodowego
Ŝydostwa» (s. 89).

Pisząc o stosunku Narodowej Demokracji do śydów, Autor „nie
zauwaŜył”, Ŝe propaganda antysemicka była stale obecna na łamach
wydawanej w latach 1921–1923 „Gazety Piotrkowskiej”. Nasilenie
tej propagandy pozwala przypuszczać, Ŝe jej szerzenie było jednym
z celów powołania pisma, choć niewymienionym wprost w artykule
wstępnym.

Wprawdzie akcenty antysemickie zdarzały się w prasie piotrkow-
skiej juŜ przed pierwszą wojną światową, nie osiągały nigdy takiego
natęŜenia i poziomu agresji co w „Gazecie Piotrkowskiej”.

Antysemickie teksty pisano zarówno na miejscu, jak i przedru-
kowywano z prasy ogólnopolskiej. Tak np. przytoczono wypowiedź
niejakiego I.O. Grabowskiego z „Myśli Narodowej” (nr 3 z 1922 r.):
Społeczeństwa aryjsko-chrześcijańskie muszą się od śydów izolować,
aby istnieć w stanie kultury i wolności duchowej. (...) śydzi dąŜą do
zlania się (powtórnie) we wspólnoty, my do odrębności uspołecznionej,
do domu zdezynfekowanego, to jest bez śydów niechrzczonych czy
chrzczonych4. Nie była to juŜ dawna niechęć do religii Ŝydowskiej, ale
myślenie czysto rasistowskie, według którego asymilacja nie była
moŜliwa, zmiany wyznania bez znaczenia, a Ŝydowska krew miała
infekować aryjską. Werbalnie odŜegnywano się jednak od rasizmu,
a jednocześnie atakowano śydów na kaŜdym kroku. Przypisywano
im najgorsze cechy, porównywano do pasoŜyta Ŝerującego na innych
narodach. Z śydami utoŜsamiano ruch komunistyczny i rewolucję
bolszewicką w Rosji, posuwając się do stwierdzenia, Ŝe bolszewizm
a judaizm to jedno5. Nie zastanawiano się przy tym nad absurdalno-
ścią utoŜsamiania religii Ŝydowskiej z agresywnie ateistyczną ideolo-
gią. Uciekających masowo z ojczyzny proletariatu śydów określano
mianem Ŝywiołów niepewnych, niosących zarazę bolszewizmu i ko-
munizmu6, podkreślając, Ŝe spoistość naszego społeczeństwa planowo
osłabiana jest przez te elementy stanowiące jądro władzy bolszewic-

                                                
4 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 17, s. 4.
5 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 2, s. 4.
6 Manifestacja ludności polskiej Piotrkowa, „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 14,

s. 1.
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kiej w Rosji i jej wpływów w Polsce7. Podawano, Ŝe do 1 stycznia
1923 r. przybyło do Polski z Rosji dwa i pół miliona śydów8. śydów
oskarŜano o wrogi stosunek wobec Polski (mamy nieubłaganych wro-
gów w Niemcach i w wszechświatowej organizacji Ŝydostwa9), o chęć
wykorzystania słabości Polaków (ale i innych narodów, wśród któ-
rych Ŝyją) w celu utrwalenia dominującej pozycji w przemyśle i han-
dlu10. śydów porównywano wręcz do zaborców11, których obecność
w Polsce pozbawia nas jeszcze w dalszym ciągu wewnętrznej niepod-
ległości, utrudnia uniezaleŜnienie się gospodarczo od państw obcych,
działa rozkładowo na nasz naród12. O śydach pisano chętnie w kon-
tekście przestępczości – paskarstwa13, fałszowania banknotów14,
oszustw, druku fałszywych opakowań na sacharynę15, wywoŜenia
z Polski złota, a nawet szpiegostwa16. Zarzucano im takŜe kolportaŜ
wstrętnych widokówek siejących zgorszenie oraz demoralizację wśród
naszego społeczeństwa, nie zapominając zarazem podkreślić, Ŝe owe
widoki sprośne sprowadzane są przez śydów z Niemiec17. Nie wspo-
minano natomiast ani słowem o śydach walczących o niepodległą
Polskę w pierwszej wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej.
A przecieŜ takich nie brakowało – takŜe w Piotrkowie18.

                                                
7 Co dalej?!, „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 14, s. 2.
8 Ibidem. Faktycznie w latach dwudziestych XX w. w Polsce przebywało około

pięciuset tysięcy śydów z Rosji, którzy zresztą otrzymali obywatelstwo polskie do-
piero w 1926 r.; A. Adamczyk, Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885–
1962). Zarys biografii politycznej, Toruń 2001, s. 172. W 1939 r. wymieniano liczbę
sześciuset tysięcy śydów rosyjskich, którzy mieli otrzymać obywatelstwo polskie
w 1928 r.; Jeszcze jedna interpelacja w kwestji Ŝydowskiej, „Robotnik Piotrkowski”,
nr 25, 25.01.1939, s. 3. Ogółem w latach 1921–1937 przybyło do Polski osiemset
tysięcy śydów; I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagan-
dy politycznej w prasie 1919–1923, Wrocław 1994, s. 125.

9 Od klęsk – do wygranej, „Gazeta Piotrkowska” 1921, nr 4, s. 1.
10 śelazne prawa Ŝydów w Polsce, „Gazeta Piotrkowska” 1921, nr 6, s. 3–4.
11 Określanie śydów mianem czwartego zaborcy było typowe dla publicystyki

endeckiej tego okresu; O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki
Ŝydowskiej w latach 1918–1929, Poznań 1998, s. 19.

12 śydzi, „Gazeta Piotrkowska” 1921, nr 10, s. 1.
13 „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 34, s. 2.
14 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 11, s. 4.
15 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 10, s. 2.
16 „Gazeta Piotrkowska” 1922, nr 30, s. 4.
17 „Gazeta Piotrkowska” 1923, nr 13, s. 3–4.
18 Wydana w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej publikacja poświę-

cona śydom walczącym o niepodległość Polski wymienia kilkunastu śydów z Piotr-
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Co ciekawe, pisząc w osobnym rozdziale o działalności wydawni-
czej piotrkowskich narodowców, Autor zaskakująco marginalnie
wspomina o „Gazecie Piotrkowskiej”, ograniczając się praktycznie do
podania lat jej ukazywania się i nazwiska redaktora. A przecieŜ aŜ

                                                                                                                      

kowa Trybunalskiego i okolicy. Aron Ezril Abramowicz, ur. 24 marca 1896 r. w Tu-
szynie, zamieszkały w Piotrkowie lekarz dentysta, zgłosił się do Wojska Polskiego 10
kwietnia 1919 r. i słuŜył w nim do 16 maja 1922 r.; Wadie Blumenfrucht,
ur. 11 maja 1899 r. w Piotrkowie (później mieszkał w Warszawie), majster fabrycz-
ny, wstąpił do Wojska Polskiego 30 czerwca 1919 r., brał udział w wyprawie na Ki-
jów, słuŜył teŜ na innych odcinkach frontu w wojnie polsko-radzieckiej; Maurycy
Förster, ur. 20 stycznia 1899 r. w Piotrkowie, adwokat, dr praw, zgłosił się do Woj-
ska Polskiego w Krakowie 14 lipca 1920 r. jako student; Jerzy Izaak Gomoliński,
ur. 26 czerwca 1903 r. w Piotrkowie (później mieszkał w Warszawie), prokurent,
wstąpił do Wojska Polskiego na ochotnika i walczył w wojnie polsko-radzieckiej;
Jakub Josek Karmioł, ur. 26 lutego 1899 r. w Rozprzy (pow. piotrkowski), sekretarz
śydowskiej Gminy Wyznaniowej w Rozprzy, zgłosił się do Wojska Polskiego 1 wrze-
śnia 1919 r. w Piotrkowie, w maju 1921 r. walczył w trzecim powstaniu śląskim,
brał udział w bitwie pod Kluczborkiem; Adam Lipski, ur. 4 grudnia 1895 r. w Piotr-
kowie, współwłaściciel firmy ekspedycyjnej w Gdyni, od 1914 r. słuŜył z poboru
w armii rosyjskiej, w 1915 r. dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł
w 1917 r. do Francji, gdzie wstąpił do dywizji rosyjskiej, a po jej buncie wstąpił na
ochotnika do armii francuskiej, następnie zaś do armii gen. Hallera, po powrocie do
kraju walczył w wojnie polsko-radzieckiej, brał udział w wyprawie na Kijów, odzna-
czony orderem Virtuti Militari V klasy; Bernard Silberstein, ur. 8 czerwca 1900 r.
w Piotrkowie (później mieszkał w Łodzi), księgowy, od 1916 r. w skautingu, przy-
dzielony do wydziału prasowego Departamentu Wojskowego NKN, od 1917 r. zaś do
archiwum Głównego Urzędu Zaciągu w Piotrkowie, po kryzysie przysięgowym
ukrywał się, w listopadzie 1918 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców w Częstocho-
wie; Natan Steinberg, ur. 31 marca 1893 r. w Piotrkowie, dr med., lekarz, 8 listopa-
da 1918 r. w Krakowie zgłosił się do baonu akademickiego jako student medycyny,
brał udział w rozbrajaniu okupantów, w wojsku słuŜył do 1921 r.; Abraham Izaak
Szac, ur. 22  czerwca 1897 r. w Radomsku (mieszkał w Piotrkowie Trybunalskim),
wstąpił do Wojska Polskiego 15 maja 1919 r., walczył w wojnie polsko-radzieckiej na
froncie litewsko-białoruskim; Jakub Szpilfogel, ur. 5 kwietnia 1893 r. w Woli
Krzysztoporskiej (powiat piotrkowski) i tamŜe zamieszkały, inŜynier rolnik,
w 1920 r. zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, walczył pod Grodnem i War-
szawą; Markus Szpilfogel, ur. 25 listopada 1894 r., inŜynier chemik, zamieszkały
w Piotrkowie, zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego 23 listopada 1918 r.,
uczestniczył w walkach o Lwów i w wyprawie na Kijów; Azryl vel Zygmunt Tenen-
baum, ur. 2 czerwca 1898 r., urzędnik prywatny, zamieszkały w Woli Krzysztopor-
skiej, zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego w 1919 r., brał udział w wojnie pol-
sko-radzieckiej; wszyscy wymienieni naleŜeli do Związku śydowskich Uczestników
Walk o Niepodległość Polski w Piotrkowie; śydzi bojownicy o niepodległość Polski,
red. N. Getter, J. Schall, Z. Schipper, Lwów 1939, s. 327, 339, 360, 370, 387, 402,
433, 437, 440, 443–444.
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prosiłoby się w tym rozdziale omówić treść owego tygodnika – tym
bardziej, Ŝe większość numerów zachowała się w piotrkowskim Ar-
chiwum (Autor zresztą wykorzystuje zawarte w nich informacje
w innych rozdziałach).

Zagadnienia Ŝydowskie pojawiają się w ksiąŜce rzadko – głównie
w kontekście ostrej wymiany zdań na posiedzeniach Rady Miejskiej
między Tadeuszem Dobrzańskim ze Stronnictwa Narodowego a Ja-
kubem Berlinerem z Bundu. W paru miejscach pojawiają się jednak
błędy – ławnik Magistratu Zelman Tenenberg stał się Zygmuntem
Fenenbergiem (s. 64), zaś w poświęconym partiom Ŝydowskim akapi-
cie w rozdziale dotyczącym Ŝycia politycznego Piotrkowa zniekształ-
cono hebrajską nazwę Związku Ortodoksów. Dodajmy, Ŝe akapit ten
napisany został na podstawie Dziejów Piotrkowa Trybunalskiego
z 1989 r. (choć brak tu przypisu), skąd przepisano ów błąd.

Autor zaznacza, Ŝe ruch narodowy bronił m.in. interesów ducho-
wieństwa. Nie dodaje jednak, Ŝe sama ideologia ruchu odbierana
była z rezerwą przez duŜą część hierarchii kościelnej. Duchowni do-
strzegali bowiem sprzeczność głoszonej przez narodowców etyki tzw.
egoizmu narodowego z uniwersalnymi zasadami chrześcijaństwa.
Warto zauwaŜyć, iŜ krytyczną analizę narodowodemokratycznych
poglądów pióra ks. Jana Pawelskiego zamieścił jezuicki „Przegląd
Powszechny” juŜ w 1903 r. – wcześniej niŜ zdobyła się na nią lewico-
wa inteligencja. Nieraz widoczne było instrumentalne traktowanie
katolicyzmu przez narodowych demokratów – religia miała przede
wszystkim spajać naród, a z powszechnego przecieŜ Kościoła chciano
uczynić narodową instytucję. W czasie pierwszej wojny światowej zaś
endecja popierała prawosławną Rosję przeciwko katolickiej Austrii.
Z drugiej strony, trzeba stwierdzić faktyczne zaangaŜowanie wielu
księŜy w działalność polityczną po stronie endecji – z reguły jednak
nie popadali oni w taką skrajność poglądów jak ich świeccy koledzy,
przez co wpływali łagodząco na polski nacjonalizm, nie dopuszczając
do jego degeneracji w kierunku faszystowskim.

Szkoda teŜ, Ŝe zdarzają się zniekształcenia przytaczanych źródeł.
I tak np. Autor odczytuje w artykule Dobrana para z socjalistycznego
„Robotnika Piotrkowskiego” (17.03.1939) nieco inne słowa niŜ fak-
tycznie tam się znalazły. Piszący pod pseudonimem „Legionista” au-
tor krytykował endecję w dosadnych słowach: Endecy – zwolennicy
faszyzmu, czciciele noŜa, pałki i rewolweru, obrońcy hitleryzmu zwal-
czającego Kościół katolicki i chrystianizm – stracili w uczciwym spo-
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łeczeństwie polskim wszelką wartość. Według R. Rudnickiego zaś
sami endecy określeni zostali w artykule jako zwalczający Kościół.
Mam nadzieję, Ŝe jest to zniekształcenie wynikające z niezbyt wni-
kliwej lektury źródła, a nie celowa manipulacja.

Faktycznie narodowi demokraci nie zwalczali Kościoła – byłoby to
dla nich polityczne samobójstwo. Jednak jeden z przywódców Stron-
nictwa Narodowego, Jędrzej Giertych, pisał w 1938 r.: Jesteśmy jed-
nym z tych ruchów, które jak faszyzm we Włoszech, hitleryzm
w Niemczech, obóz Salazara w Portugalii, karlizm i Falanga w Hisz-
panii obalają stary system masońsko-plutokratyczno-socjalistyczno-
Ŝydowski i budują porządek nowy, porządek narodowy. Trzeba jed-
nak dodać, Ŝe wymienione przez socjalistycznego publicystę nóŜ, pał-
ka i rewolwer stanowiły arsenał walki politycznej nie głównego nur-
tu ruchu narodowego, lecz jego najskrajniejszych odłamów spod zna-
ku Obozu Narodowo-Radykalnego.

Publikacja Roberta Rudnickiego w istotny sposób poszerza naszą
wiedzę na temat Ŝycia politycznego Piotrkowa w dwudziestoleciu
międzywojennym. Po raz pierwszy zebrane zostały rozproszone
w wielu źródłach informacje. Pewnym mankamentem jest jednak
nazbyt entuzjastyczne traktowanie obozu narodowego, prowadzące
do marginalizowania ciemniejszych stron wyznawanej przez nich
ideologii. KsiąŜka zyskałaby równieŜ na szerzej przeprowadzonej
konfrontacji źródeł proweniencji endeckiej z wytworzonymi przez
przedstawicieli innych orientacji politycznych.

Daniel Warzocha
(Piotrków Trybunalski)
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Marian Broda, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-

tajemnicy, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2011, ss. 544

Zagadnieniem często pojawiającym się w literaturze rosyjskiej

i zagranicznej, odnoszącej się do dziejów, współczesności i przyszłości

Rosji (zarówno w pozycjach o charakterze naukowym, publicystyce,

jak i w beletrystyce), jest problem rosyjskiej tajemnicy, Rosji-

zagadki, czy teŜ szczególnej, wyjątkowej duszy rosyjskiej – przy czym

próby jego rozwikłania zajmują tyleŜ samych Rosjan, co i obcojęzycz-

nych badaczy rosyjskiego Sfinksa: historyków, filozofów, socjologów,

politologów, Ŝurnalistów i powieściopisarzy. Podobne zadanie posta-

wił przed sobą profesor Marian Broda, filozof i specjalista w zakresie

stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem pro-

blematyki rosyjskiej, na co dzień pracownik Uniwersytetu Łódzkie-

go, autor recenzowanej poniŜej ksiąŜki pt. „Zrozumieć Rosję”? O ro-

syjskiej zagadce-tajemnicy, która – trudno oprzeć się takiemu wraŜe-

niu – stanowi rozwinięcie i podsumowanie przemyśleń zawartych

w jego licznych, dotychczasowych publikacjach – monografiach i ar-

tykułach, zamieszczonych w fachowych periodykach1.

KsiąŜkę otwiera wstęp, w którym Broda – sygnalizując dotych-

czasowy stan studiów i refleksji nad zagadnieniem tajemnicy Rosji

(odwołując się przy tym do przemyśleń rosyjskich autorów z róŜnych

epok, m.in. Mikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Hercena, Konstantina

Leontijewa i Włodzimierza Sołowjowa, ale takŜe polskich badaczy,

np. Andrzeja Walickiego) – prezentuje swe intencje i nowe pytania

badawcze, które przyświecały powstaniu recenzowanej pracy. Propo-

                                                
1
 Zob. m.in.: M. Broda, �ajtrudniejsze z rosyjskich wyzwań? Zagadka Leontjewa i

Rosja, Łódź 1995; idem, Ponjat’ Rosiju?, Moskwa 1998; idem, Problemy s Leon-

tievym, Moskwa 2001; idem, Historia i eschatologia. Studia nad myślą Konstantego

Leontjewa i zagadka Rosji, Łódź 2001; idem, �arodnickie ambiwalencje. Między apo-

teozą ludu a terrorem, Łódź 2003; idem, Russkie voprosy o Rossii, Moskwa 2005;

idem, Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź

2007.
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nuje zatem nie tyle ponowne rozwiązywanie rosyjskiej zagadki i kon-

templowanie po raz kolejny rosyjskiego Sfinksa, ile refleksję nad sa-

mym fenomenem ustawiczności rosyjskich poszukiwań własnej toŜ-

samości. Zaleca nie tyle podjęcie próby zrozumienia Rosji i przenik-

nięcia rosyjskiej duszy, ile poszukiwanie odpowiedzi na pytanie dla-

czego wciąŜ trud taki podejmują sami Rosjanie – z powodzeniem na-

rzucając taką tematykę dyskursu równieŜ zagranicznym obserwato-

rom rosyjskich problemów.

Konstrukcja monografii ma charakter problemowy. Na jej zasad-

niczy tekst składa się pięć rozdziałów, podzielonych na podrozdziały.

W pierwszym Autor prezentuje sakralno-archaiczne źródła rosyjskiej

zagadki-tajemnicy, upatrując ich w pierwotnych terminach chaosu,

nieokreśloności, bezkształtności, bezgraniczności, witalności, Ŝywio-

łowości, kobiecości i macierzyńskości. Z nich wywodzi i na ich tle

analizuje specyficzny, mistyczny charakter pojęcia duszy rosyjskiej

oraz treściowe specyfikacje i dynamikę zjawiska rosyjskości – wska-

zując na wynikające z nich postawy, takie jak m.in. irracjonalność,

intuitywność, mesjanizm i paradoksalność – oraz związany z nimi

sakralny charakter doświadczenia Rosji. Rozdział drugi poświęcony

jest ukazaniu historycznych konkretyzacji i metamorfoz rosyjskości.

Broda dowodzi ich występowania pod postaciami rosyjskiego prawo-

sławia (w którym, jego zdaniem, dokonała się synteza treści mate-

rialnych, doczesnych, politycznych z sakralnymi, decydująca o po-

strzeganiu przez Rosjan siebie jako wybranego narodu-bogonoścy

a własnego państwa jako wyjątkowego bytu realizującego cele nie

tylko ziemskie, partykularne, czysto polityczne, ale równieŜ religijne,

uniwersalne); ambiwalentnych postaw reprezentowanych przez

przedstawicieli rosyjskich elit wobec idei politycznych i prądów kul-

turowych przenikających do Rosji z Zachodu; koncepcji, prezentowa-

nych przez ruch narodnicki (ze szczególnym uwzględnieniem jego

mistycznego ubóstwienia ludu i towarzyszącej mu postawy zeświec-

czonego maksymalizmu eschatologicznego); wreszcie opinii i ocen

obecnych w twórczości wielkich rosyjskich pisarzy i filozofów, np.

Fiodora Dostojewskiego, W. Sołowjowa i K. Leontijewa (idealizują-

cych prawosławie i naród rosyjski, wspierających ideę samodzierŜa-

wia, ale takŜe podnoszących konieczność pogodzenia porządku nad-

przyrodzonego i naturalnego, wiary i rozumu w imię osiągnięcia bo-

skiej harmonii i zaprowadzenia ładu boŜego na ziemi). Kolejnych

egzemplifikacji, a zarazem przemian rosyjskości Autor upatruje
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w bolszewizmie – z jego ideologicznym maksymalizmem; mitem poli-

tycznego, ustrojowego Nowego Początku; postawą mesjanistyczną,

odnoszącą się do dziejowej roli rosyjskiego proletariatu i samego

państwa sowieckiego; wreszcie bałwochwalczym stosunkiem do idei

marksizmu-leninizmu – a współcześnie w postawach, obecnych

w Rosji putinowskiej, apoteozujących silną władzę państwową, histo-

ryczną rolę Moskwy i charakteryzujących się wiarą w zjednoczenie

narodu wokół idei odrodzenia Matki-Rosji. W następnym rozdziale

Broda prezentuje rozwaŜania nad sposobami percepcji, ambiwalen-

cjami i wyzwaniami przyszłości obecnymi w myśli rosyjskiej, wska-

zując ich intelektualne i mentalne korzenie – przekonanie samych

Rosjan o szczególnej wolności, czy teŜ raczej nieprzewidywalności

Rosji; dąŜenie do uzyskania stanu ostatecznej jedności i harmonii

pomiędzy pierwiastkiem doczesnym i sakralnym; wreszcie ciągłe

poszukiwanie Nowego Początku połączone z wiarą w moŜliwość osią-

gnięcia następnie poŜądanego, finalistycznie nakreślonego celu. Roz-

dział czwarty zawiera refleksje nad problematyką wzajemnego ro-

zumienia się Rosji i Zachodu. Autor analizuje w nim kwestię swo-

istości i uwikłań rosyjskiej świadomości (charakteryzując ją jako

przywiązaną do postaw maksymalistycznych, eschatologicznych,

a zarazem autorytarnych i mocarstwowych; ufundowaną na przeko-

naniu o wyjątkowości Rosji i samych Rosjan oraz naturalnym prze-

ciwstawieniu ich wrogiemu, nierozumiejącemu rosyjskiej specyfiki

otoczeniu). Podkreśla równieŜ, iŜ odmienność mentalności rosyjskiej

i zachodniej wynika z ich zakorzenienia w dwóch odrębnych trady-

cjach filozoficznych – pierwszej w neoplatonizmie (akcentującym ja-

kości takie jak pierwotna całość, dąŜenie do paruzji, totalność), dru-

giej w arystotelizmie (podkreślającym m.in. pierwotną jednostko-

wość, indywidualizm i zróŜnicowanie). Charakteryzuje takŜe trudno-

ści, ale i szanse wzajemnego rozumienia się i dialogu Rosji i Zacho-

du, wynikające ze wspomnianych wcześniej odmiennych mentalno-

ści. W ostatnim, podsumowującym rozdziale Broda poddaje analizie

historię, tradycję, współczesność i przewidywaną przez siebie przy-

szłość rosyjskich pytań o istotę Rosji i rosyjskości, o charakter rosyj-

skiej mentalności i duszy rosyjskiej. Swoje rozwaŜania zestawia przy

tym w trzech podrozdziałach, dotyczących kolejno: rzeczywistości

duchowej Rosji Popiotrowej, bolszewicko-komunistycznego doświad-

czenia i sowieckiej przeszłości naszego wschodniego sąsiada, wresz-

cie postaw duchowych i kulturowych współczesnych Rosjan.
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Zasadniczy tekst monografii zamyka zakończenie, w którym zo-

stały zestawione najwaŜniejsze wnioski, wynikające z przeprowa-

dzonych wcześniej analiz. Autor dowodzi tu, iŜ paradoksalnie usilne,

nacechowane finalizmem i maksymalizmem, dąŜeniem do uzyskania

całościowych, totalnych odpowiedzi, a równocześnie pozbawione dy-

stansu do obiektu badań wysiłki samopoznawcze Rosjan, mające

w zamierzeniu prowadzić do ich definitywnego samookreślenia i sa-

mozrozumienia – opisania i oswojenia fenomenu rosyjskości, rosyj-

skiej mentalności i duszy rosyjskiej – w istocie prowadzą do wytwo-

rzenia i pogłębienia poczucia braku toŜsamości, wytwarzając stan

ciągłych intelektualnych i duchowych poszukiwań, których wyni-

kiem jest nie wyjaśnienie rosyjskiej tajemnicy, ale w istocie jej dalsze

zawikłanie. Wskazuje zarazem, iŜ w odróŜnieniu od pytania o istotę

rosyjskości i dąŜenia do zrozumienia Rosji, które prowadzą do róŜ-

nych, często sprzecznych odpowiedzi i wniosków, bardziej wartościo-

we poznawczo i pozwalające na scharakteryzowanie duchowości ro-

syjskiej są dwa inne pytania: co oznacza właściwie termin zrozumieć

Rosję? i dlaczego sami Rosjanie wciąŜ czynią z tego problemu główne

zagadnienie wewnątrzrosyjskiego intelektualnego dyskursu. Do tek-

stu ksiąŜki Autor dołączył indeks nazwisk, bibliografię oraz stresz-

czenia w języku rosyjskim i angielskim.

Do niewątpliwych atutów recenzowanej monografii naleŜy zali-

czyć przede wszystkim jej logiczną, przejrzystą konstrukcję. Kolej-

nym argument, który decyduje o poznawczej wartości ksiąŜki pt.

„Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy to – jak wspo-

mniano – podjęcie wyzwania zrozumienia Rosji i rosyjskiej duchowo-

ści poprzez sformułowanie nowego problemu badawczego, przedsta-

wienie propozycji przeorientowania dyskusji o Rosji, toczącej się od

wieków nie tylko wśród samych Rosjan, ale takŜe tych wszystkich,

którzy interesują się przeszłością i współczesnością Rosji: zamiast

stawiania tradycyjnych pytań: jaka jest istota Rosji? Co oznacza ro-

syjskość? Co zawiera się w pojęciu rosyjskiej duszy? – podjęcie próby

wyjaśnienia, co oznacza właściwie termin zrozumieć Rosję oraz sfor-

mułowanie odpowiedzi na pytanie dlaczego dyskusja o istocie Rosji,

a takŜe próby definiowania własnej toŜsamości, mentalności, ducho-

wości, czy teŜ duszy stanowią wciąŜ leitmotiv rosyjskich, intelektual-

nych poszukiwań. O wysokiej wartości naukowej, poznawczej ksiąŜki

decyduje równieŜ sposób narracji zaproponowany przez Brodę,

w której szczegółowa prezentacja omawianych idei i koncepcji, prze-
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biegu wewnątrzrosyjskiego dyskursu dotyczącego zagadnienia Rosji

i rosyjskiej mentalności, sylwetek zabierających w niej głos rosyj-

skich myślicieli, związanych z nią faktów i procesów historycznych,

sąsiaduje z rzetelnie i przekonująco uargumentowanymi opiniami

i ocenami samego Autora. NaleŜy równieŜ podkreślić wielką erudycję

Brody, który w swej monografii przywołuje niezwykle bogatą bazę

źródłową i literatury naukowej, dotyczącą omawianej problematyki,

odnosząc się do niej – poszukując w niej potwierdzenia dla swych tez

i sądów, bądź polemizując z zawartymi w niej poglądami i wynikami

analiz innych badaczy i znawców problematyki rosyjskiej. Warto

przy tym zaznaczyć, iŜ Autor wplótł w naukową narrację liczne –

mniej lub bardziej w zaleŜności od potrzeb obszerne – cytaty trafnie

ilustrujące prezentowane przezeń tezy, a zarazem poprzez umiejętne

wkomponowanie w odautorski tekst nie zaburzające toku naukowego

wykładu. Z kolei świadectwem godnej pochwały dbałości o upo-

wszechnienie w środowisku naukowym – nie tylko polskim, ale rów-

nieŜ międzynarodowym – zaprezentowanych w ksiąŜce opinii i wnio-

sków badawczych jest dołączenie do monografii jej streszczeń w języ-

ku rosyjskim i angielskim. Zabieg ten – rzecz jasna w połączeniu

z udaną dystrybucją monografii, podjęciem środków, umoŜliwiają-

cych jej dotarcie do znaczących środowisk naukowych, zajmujących

się problematyką rosyjską w samej Rosji i na Zachodzie – umoŜliwi

ustosunkowanie się do nowatorskich załoŜeń badawczych i tez Auto-

ra przez zagranicznych badaczy problematyki rosyjskiej i moŜe przy-

czynić się do oŜywienia nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej

dyskusji, toczonej przez naukowców, a dotyczącej istoty Rosji, rosyj-

skości i duchowości rosyjskiej.

Warto równieŜ zasygnalizować inne – prowokujące tym do pole-

miki i uwag krytycznych – zabiegi konstrukcyjne, wnioski badawcze

i… zaniechania Brody. ZastrzeŜenia moŜe zatem budzić brak

w ksiąŜce szerszych odniesień do refleksji badaczy problematyki ro-

syjskiej, reprezentujących zachodnioeuropejskie i amerykańskie śro-

dowiska naukowe, a odnoszących się do kwestii fenomenu mentalno-

ści i duchowości Rosjan oraz tytułowego zrozumienia Rosji. Celowe

byłoby równieŜ zamieszczenie we wstępie fragmentu, który zaznaja-

miałby Czytelnika z budową monografii, wyjaśniając równocześnie

intencje, jakie kierowały Autorem przy wyborze problemów, które

legły u podstaw rozdziałów a w ich ramach decydowały o przyjętym

w ksiąŜce podziale na podrozdziały. Akapit taki mógłby wydatnie
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ułatwić lekturę pozycji – dodajmy trudnej ze względu na stopień

skomplikowania tematyki i jej zakotwiczenie w róŜnych dyscyplinach

naukowych: od stosunków międzynarodowych i politologii począw-

szy, poprzez historię, socjologię i filozofię, a na psychologii skończyw-

szy. Warto byłoby równieŜ rozszerzyć końcowe fragmenty poszcze-

gólnych podrozdziałów (być moŜe nawet całych rozdziałów w postaci

osobnego krótkiego tekstu po ostatnim podrozdziale), zestawiając

w nich i podsumowując najwaŜniejsze, zawarte w nich refleksje Au-

tora.

Na zakończenie naleŜy stwierdzić, iŜ powyŜsze szczegółowe, po-

lemiczne i krytyczne uwagi, odnoszące się do recenzowanej ksiąŜki,

nie mogą w najmniejszym stopniu zmienić jej ogólnej, bardzo wyso-

kiej, moim zdaniem, oceny. Zapoznanie się z nią innych specjalistów

z zakresu szeroko pojętej problematyki rosyjskiej, ale takŜe wszyst-

kich tych, którzy nieprofesjonalnie interesują się Rosją, przyczyni się

z pewnością do pogłębienia i wzbogacenia naukowej debaty o rosyj-

skim państwie i społeczeństwie oraz rosyjskiej polityce, mentalności

i osławionej rosyjskiej duszy oraz poszerzy wiedzę tych, którzy jako

amatorzy, pasjonują się historią, współczesnością i kulturą naszego

wschodniego sąsiada.

Przemysław Waingertner

(Łódź)
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Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009, ss. 980

W 2010 r. do rąk szerokiego grona Czytelników trafiła wydana
jeszcze w 2009 r. przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak dosko-
nała praca Jonathana Fenby’ego, zatytułowana: Chiny. Upadek

i narodziny wielkiej potęgi. W obszernym Wprowadzeniu Autor od-
niósł się do kwestii przyczyn i zakresu sukcesu ekonomicznego
współczesnych Chin. W tej partii tekstu zaprezentowany został rów-
nieŜ zespół map odnoszących się do historii i ekonomi Państwa Środ-
ka.

Dalej praca podzielona została na poszczególne Części. Historii
Chin w XIX w. (od 1850 r.) i na początku XX w. poświęcona jest
Część Pierwsza. J. Fenby zwraca w niej uwagę m.in. na fakt,
iŜ wbrew powszechnemu mniemaniu Chiny nigdy nie były całkowicie
odcięte od świata, jak sugeruje to wielu dawnych i współczesnych
badaczy problemu. Utrzymywały kontakty z Azją Środkową, Bliskim
Wschodem czy basenem Morza Śródziemnego. Chiny niezwykle po-
dzielone w tym czasie przez róŜne zwyczaje, wierzenia i sekty posia-
dały jeden wspólny mianownik – nauki Konfucjusza. Część Pierwsza

pracy opisuje takŜe postępującą decentralizację i obejmujący pań-
stwo chińskie u schyłku XIX w. niezwykły polityczny chaos. Państwo
chińskie przeŜywało kryzys, lecz brakowało metod i decydentów, któ-
rzy potrafiliby go przezwycięŜyć. W literaturze społeczno-politycznej
tego czasu przywoływano rozbiory Polski jako metaforę niegdyś po-
tęŜnego, lecz obecnie bezsilnego państwa, rozgrabionego przez obco-
krajowców. W tej partii tekstu J. Fenby opisał równieŜ przebieg
i konsekwencje wojny chińsko-japońskiej z lat 1894–1895, która po-
mimo iŜ została przegrana przez Chiny w sposób bezdyskusyjny, to
jednak nie wpłynęła na ewentualne reformy w Państwie Środka.

Część Drugą pracy J. Fenby rozpoczyna w roku 1911, kiedy to
upada cesarstwo chińskie. Monarchę i jego dwór zastępują partie
polityczne. Ukazana została abdykacja w 1912 r. ostatniego impera-
tora z dynastii Qing. Poruszone zostały równieŜ kwestie transforma-
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cji obyczajowej, do jakiej doszło w Chinach po 1911 r. w dziedzinie
ubioru, języka, programów szkolnych, wyglądu domów i mieszkań.
Lata dwudzieste XX w. ujęte takŜe w tej partii tekstu przedstawiają
Chiny jako kraj o bardzo słabej władzy centralnej i rządach tzw. wa-
taŜków, tj. lokalnych przywódców polityczno-wojskowych w poszcze-
gólnych rejonach kraju. Uzupełnienie Części Drugiej pracy stanowi
naświetlenie zjawiska powstania w 1921 r. i rozwoju struktur Ko-
munistycznej Partii Chin (KPCh), formacji, która w nieodległej przy-
szłości odegra kluczową rolę w dziejach Państwa Środka.

Część Trzecia ksiąŜki J. Fenby’ego przedstawia wzrastającą od
początku lat trzydziestych rolę środowisk lewicowych zgrupowanych
właśnie wokół KPCh. Autor m.in. nakreśla początki kariery poli-
tycznej i wojskowej Mao Zedonga. Opisał brutalne walki komunistów
z wojskami rządzącego Kuomintangu, podczas których wiele jedno-
stek kolekcjonowało głowy bądź uszy zabitych przeciwników. Komu-
niści wyparci z utworzonej przez siebie Chińskiej Republiki Rad
w prowincji Jiangxi wyruszają w tzw. Długi Marsz do nowej bazy
w Yan’anie. W tej partii materiału przedstawiona została równieŜ
inwazja Japonii na tereny Chin, początkowo na obszar MandŜurii,
zaś następnie na kolejne chińskie prowincje. Jednak większość ma-
teriału w Części Trzeciej J. Fenby poświęcił regularnej wojnie chiń-
sko-japońskiej toczonej od 1937 r., do której inwazja na MandŜurię
stanowiła tylko preludium oraz wojnie domowej z drugiej połowy lat
czterdziestych, w trakcie której komuniści zyskiwali coraz większą
przewagę nad Kuomintangiem. Zwieńczenie stanowi rok 1949 – czyli
ostateczna klęska Kuomintangu i powstanie Chińskiej Republiki
Ludowej.

 Kluczowymi dla całej pracy są Części: Czwarta, Piąta i ostatnia,
Szósta. W Części Czwartej Autor przedstawia ekonomiczną przebu-
dową Państwa Środka w latach pięćdziesiątych oraz ówczesne relacje
chińsko-radzieckie. Zwłaszcza interesująco przedstawia się materiał
poświęcony tzw. Wielkiemu Skokowi, który miał zbliŜyć Chiny do
czołowych potęg gospodarczych świata, zaś w rzeczywistości wywołał
falę niespotykanego głodu na początku lat sześćdziesiątych, która
mogła pochłonąć zdaniem Autora nawet dwadzieścia milionów ist-
nień ludzkich. Zasadniczym elementem Części Czwartej pracy jest
jednak ukazanie zjawiska tzw. Rewolucji Kulturalnej zainicjowanej
przez M. Zedonga w 1966 r. (trwała do 1976 r.), która kulturalną
była tylko z nazwy, naprawdę zaś stanowiła wielką czystkę w szere-
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gach partii, administracji państwowej, armii, środowisk naukowych
i artystycznych.

Część Piąta ksiąŜki J. Fenby’ego koncentruje się na czasach Deng
Xiaopinga, który przejął władzę po śmierci M. Zedonga w 1976 r.
Przy charakterystyce D. Xiaopinga Czytelnikowi nasuwają się za-
pewne analogie z postacią Edwarda Gierka w Polsce. Obydwaj prze-
jęli władzę w latach siedemdziesiątych, w okresie międzywojennym
przebywali na Zachodzie, dysponowali znajomością języka francu-
skiego i pragnęli większego otwarcia swych państw na kontakty
ekonomiczne i kulturalne z innymi krajami, zwłaszcza tymi repre-
zentującymi blok kapitalistyczny. Jednak o ile E. Gierek nie zanoto-
wał na swym koncie dramatycznych i brzemiennych w skutkach de-
cyzji natury polityczno-społecznej, to D. Xiaopinga, wielkiego refor-
matora kraju, obciąŜyły jednak wydarzenia z Placu Tian’anmen
w 1989 r., gdzie chiński przywódca zdecydował się na krwawą roz-
prawę z manifestującymi obywatelami.

W Części Szóstej Czytelnik obserwuje Państwo Środka na prze-
łomie XX i XXI w. Kraj ogromnego potencjału i nieograniczonych
moŜliwości, zwłaszcza w dziedzinie ekonomii, ale i wielkich proble-
mów i wyzwań przed nim stojących. Państwo, które posiada bardzo
duŜe zaległości w kwestiach ochrony środowiska, gdzie ruchy i tren-
dy proekologiczne dopiero raczkują, zaś władze państwowe najchęt-
niej w ogóle ten temat zepchnęłyby na margines. Organizm politycz-
ny, gdzie prawa jednostek i całych narodów (Tybetańczycy, Ujguro-
wie) są w dalszym ciągu brutalnie deptane. J. Fenby zwraca uwagę,
Ŝe Chiny dalej rządzone są przez jedną partię, która nie myśli nawet
o dopuszczeniu do władzy konkurencji ideologicznej. Stały się nie-
zwykłą hybrydą polityczno-ekonomiczną.

Podsumowując, moŜna stwierdzić, iŜ ksiąŜka J. Fenby’ego to lek-
tura obowiązkowa dla kaŜdego studenta politologii, historii czy sto-
sunków międzynarodowych. W doskonały sposób ukazuje, jak kraj
przez dekady ogarnięty degrengoladą polityczną, militarną i po czę-
ści społeczną stał się jednym z czołowych mocarstw współczesnego
świata.

Andrzej Kobus
(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
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Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, Ponad grani-

cami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, Oficyna Wy-

dawnicza-ATUT, Wrocław 2009, ss. 267

Nakładem Oficyny Wydawniczej-ATUT w 2009 r. we Wrocławiu

ukazała się praca polsko-czeskiego zespołu historyków w składzie –

Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski, zatytułowana:

Ponad granicami. Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Tytuł pracy, podobnie jak i okładka ksiąŜki, sugerują, iŜ praca po-

święcona jest polsko-czechosłowackiej inicjatywie opozycyjnej z lat

osiemdziesiątych – Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (SPCz),

powstałej na początku dekady, lecz szczególnie aktywnej dopiero

kilka lat później. Jednak Czytelnika czeka powaŜna niespodzianka.

Ponad sto czterdzieści początkowych stron, a więc przeszło połowa

ksiąŜki, poświęcona jest szeroko rozumianym relacjom polsko-

czechosłowackim od okresu dwudziestolecia międzywojennego, po-

przez drugą wojnę światową, po dekady powojenne. Materiał ten –

dość interesujący – zaskakuje jednak swą objętością i profilem.

W zasadzie powinien mieć tylko charakter wprowadzający, a nie

stanowić przeszło połowy pracy.

Generalnie materiał odpowiadający tematowi pracy rozpoczyna

się dopiero na stronie 146, kiedy Autorzy opisują opozycyjne kontak-

ty polsko-czechosłowackie z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych.

Jednak i w tej właściwej części pracy Czytelnik rychło nabiera prze-

konania, iŜ Autorom chodziło nie tyle o wnikliwe ukazanie tej waŜ-

nej, ponad granicznej inicjatywy opozycyjnej, co ogólne nakreślenie

nieformalnych relacji polsko-czechosłowackich. W takim wypadku

znacznie powaŜniej powinien być potraktowany wątek emigracyjny

(w pracy na ten temat zamieszczono zaledwie kilka akapitów)1,

sprawa niezaleŜnych kontaktów religijnych2 czy kwestia subkultur

                                                
1 Por.: A. Kobus, NiezaleŜne kontakty polsko-czechosłowackie w schyłkowej de-

kadzie porządku jałtańskiego, Piotrków Trybunalski 2008.
2 Szerzej: M. Szczepanowicz, Kurierzy słowa BoŜego, Kraków 2007.
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młodzieŜowych, wzajemnie się przenikających np. przy okazji festi-

wali rockowych w wielkopolskim miasteczku Jarocin, a których rela-

cje równieŜ stanowiły płaszczyznę niezaleŜnych powiązań polsko-

czechosłowackich. Autorzy ksiąŜki potraktowali ten wątek bardzo

pobieŜnie, jednak w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej odnośnie

do tego zagadnienia niewątpliwie znajdują się powaŜniejsze partie

materiałów, choć wystarczyłyby i same relacje uczestników wspo-

mnianych festiwali, czy byłych aktywnych członków ówczesnych

subkultur3.

Podsumowując, tekst sprawia wraŜenie dość niejednolitego mate-

riału. Bardzo dobre partie są przeplatane fragmentami zdecydowa-

nie słabszymi z dość dziwnie konstruowanym aparatem naukowym.

Np. szereg przypisów nie zawiera odsyłaczy do konkretnych stron.

Tym niemniej wartościowe merytorycznie fragmenty rekompensują

te niedociągnięcia. Za szczególnie cenną piszący uwaŜa część pracy

autorstwa P. Blažka poświęconą działalności czechosłowackich słuŜb

specjalnych na terenie PRL w latach osiemdziesiątych. KsiąŜka uzu-

pełnioną została przez zbiór interesujących, w wielu wypadkach nie

publikowanych wcześniej zdjęć dokumentujących podziemne kontak-

ty polsko-czechosłowackie.

Andrzej Kobus

(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

                                                
3 K. Lesiakowski, M. Perzyna, T. Toborek, Jarocin w obiektywie bezpieki, War-

szawa 2004.
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Dorobek naukowy i dydaktyczny toruńskiego ośrodka archiwisty-

ki, red. Halina Robótka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mi-

kołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 492

W roku 2011 miały miejsce obchody sześćdziesięciolecia toruń-

skiej archiwistyki. To właśnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

w Toruniu sześćdziesiąt lat temu rozpoczęto kształcenie archiwistów,

które trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Stało się to niejako

z przypadku, bowiem niezamierzoną konsekwencją likwidacji Kate-

dry Historii Europy Wschodniej UMK, jej dotychczasowy kierownik –

prof. Ryszard Mienicki – zajął się ponownie sferą swoich przedwo-

jennych zainteresowań, a mianowicie archiwistyką. Tym samym

w 1951 r. prof. Mienicki objął stanowisko kierownika Katedry Ar-

chiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Data ta stanowi zarazem

początek tzw. toruńskiej archiwistyki, a przez dziesięciolecia przez

UMK przewinęło się wiele wybitnych postaci związanych z archiwi-

styką. Obecnie, jak pisze prof. Andrzej Radzimiński, Rektor UMK, w

swoim liście otwierającym omawianą publikację (…) Toruńska ar-

chiwistyka jest unikatowa, nie tylko dlatego, Ŝe prowadzi jedyny

w Polsce kierunek ‘archiwistyka i zarządzanie dokumentacją’ (…).

Jest w tych słowa zapewne wiele racji, chociaŜby i z tego względu, Ŝe

to właśnie ten ośrodek wywiera istotny wpływ na kształt współcze-

snej archiwistyki, zarówno jako dyscypliny naukowej, jak i zarazem

pod względem prowadzonej działalności dydaktycznej.

Omawiana publikacja powstała z myślą o zaprezentowaniu do-

robku naukowego i dydaktycznego pracowników naukowych związa-

nych w przeszłości, jak i obecnie z Instytutem Historii i Archiwistyki

UMK. Wielu osób, których dorobek został zestawiony w niniejszej

publikacji, nie ma juŜ wśród nas, ale z ich doświadczeń i poglądów

prezentowanych w dostępnych takŜe współcześnie publikacjach,

czerpią zarówno kolejne pokolenia studentów, jak i pracowników

naukowych. Wydawnictwo to składa się z dwóch zasadniczych części.

Pierwsza została zatytułowana Dorobek naukowy toruńskiego ośrod-

ka archiwistyki (s. 19–314). Zawiera ona bibliografię publikacji pra-
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cowników kolejnych struktur organizacyjnych, jakie na przestrzeni

sześćdziesięciu lat funkcjonowały, a mianowicie: Katedry Archiwi-

styki i Nauk Pomocniczych Historii, Zakładu Archiwistyki, Pracowni

Komputeryzacji Archiwów oraz Zakładu Zarządzania Dokumentacją

i Informacji Archiwalnej. Wykaz publikacji został ułoŜony w układzie

alfabetycznym według nazwisk osób, które w róŜnym wymiarze cza-

su i w róŜnych okresach związane były z UMK. Wykaz ten został

opracowany przez dr. Ireneusza Czarcińskiego na podstawie biblio-

grafii, którą prowadzi Biblioteka Instytutu Historii i Archiwistyki

UMK. KaŜdy wykaz publikacji rozpoczynają biogramy. Na ich struk-

turę składają się następujące elementy: data i miejsce urodzenia

z podanym opcjonalnie pochodzeniem społecznym; nazwa i siedziba

szkoły średniej, data matury oraz informacje na temat ukończonych

szkół pomaturalnych; nazwa szkoły wyŜszej, kierunku oraz specjal-

ności, a takŜe nazwisko i imię promotora oraz data ukończenia stu-

diów wyŜszych, przy czym dane w takim samym układzie przytoczo-

ne są w kontekście uzyskania stopnia doktora oraz tytułu i daty za-

twierdzenia habilitacji; tytuł lub stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego i profesora zwyczajnego; godności akademickie; członkostwo

w krajowych i zagranicznych towarzystwach, komitetach naukowych

i artystycznych; nieakademicka praca naukowa; praca akademicka

poza UMK; praca na UMK; emerytura; data i miejsce śmierci; głów-

ne kierunki badań; wyróŜnienia oraz inna działalność. Struktura

biogramów była wzorowana na wydawnictwie Pracownicy nauki

i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–2004. Materiały

do biografii (oprac. H. Duczkowska-Moraczewska i in., koncepcja

i red. S. Kalembka), które było wydane w Toruniu w 2006 r. Dane do

biogramów zostały zaczerpnięte z bazy danych Archiwum UMK, któ-

rą opracowali: dr Henryka Duczkowska-Moraczewska, Maciej Go-

łembiowski, Renata Karpiesiuk, BoŜena Kierzkowska, ElŜbieta Ta-

larczyk i Ewa Wiśniewska. Część biogramów w miarę potrzeby była

aktualizowana. W tej części wydawnictwa zaprezentowano dorobek

następujących osób: Waldemara ChorąŜyczewskiego, Karoli Ciesiel-

skiej, Roberta Degena, Henryki Duczkowskiej-Moraczewskiej, Ma-

cieja Gołembiowskiego, Zbigniewa Górskiego, Marleny Jabłońskiej,

Ireny Janosz-Biskupowej, Aliny Kopiczyńskiej, Krzysztofa Kopiń-

skiego, Wiesławy Kwiatkowskiej, Romana Marchwińskiego, Ryszar-

da Mienickiego, Wiesława Nowosada, Franciszka Paprockiego, Hali-

ny Robótki, Wandy Krystyny Roman, Agnieszki Rosy, Bohdana Ry-
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szewskiego, Władysława Stępniaka, Krzysztofa Syty, Witolda

Szczuczki, Janusza Tandeckiego i Andrzeja Tomczaka.

Część druga – Katalog prac magisterskich i licencjackich absol-

wentów archiwistyki w Toruniu z lat 1951–2010 (s. 317–477) – sta-

nowi zestawienie prac licencjackich i magisterskich będących efek-

tem finalnym toku studiów realizowanych na UMK. Zestawienie to

zostało sporządzone w układzie chronologicznym (według dat ukoń-

czenia studiów), a w obrębie roku w układzie alfabetycznym (według

nazwisk autorów prac). Przyjęto następujący układ według dat z po-

działem na lata: 1951–1960, 1961–1970, 1971–1980, 1981–1990,

1991–2000, 2001–2010. Katalog powstał, analogicznie, jak część

pierwsza, w oparciu o bazę Archiwum UMK. Do publikacji dołączono

indeks nazwisk promotorów prac magisterskich i licencjackich, który

sporządziła wspomniana juŜ powyŜej Henryka Duczkowska-

Moraczewska. Wydawnictwo zilustrowane zostało ponadto pięcioma

fotografiami.

Omawiana publikacja, której redakcji podjęła się prof. Halina

Robótka, naleŜy niewątpliwie do interesujących i potrzebnych. Będą

z niej zapewne korzystać zarówno studenci archiwistyki i zarządza-

nia współczesną dokumentacją, jak i pracownicy naukowi zajmujący

się zawodowo archiwistyką. Publikacja ta stanowi swoistą bibliogra-

fię, a trzeba zauwaŜyć, Ŝe ostatnia bibliografia poświęcona archiwi-

styce ukazała się w 1984 r. (mowa o wydawnictwie: J. Pakulski,

R. Piechota, B. Ryszewski, Bibliografia archiwistyki polskiej do roku

1970, oprac. pod red. A. Tomczaka). Uzupełnia tę lukę jedynie Bi-

bliografia zawartości Archeionu, obejmująca zawartość tomów od

numeru pierwszego do setnego włącznie (oprac. R. Piechota, War-

szawa 2000). Niewątpliwie omawiane wydawnictwo uświetniło, obok

kilku konferencji które miały miejsce w 2011 r., obchody sześćdzie-

sięciolecia toruńskiej archiwistyki.

Tomasz Matuszak

(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim,

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
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Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne

od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r.
oraz

III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między

róŜnorodnością a standaryzacją, Toruń, 17-18 listopada 2011 r.
(obchody sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki)

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki
w listopadzie 2011 r. zorganizowane zostały dwie konferencje na-
ukowe, których inicjatorem i głównym organizatorem był Instytut
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Warto o nich wspomnieć, gdyŜ to właśnie ośrodek toruński jest od
wielu lat wiodącym w zakresie kształcenia archiwistów i zarządców
dokumentacji.

Pierwsza konferencja pod hasłem Podręczniki archiwalne od kon-

cepcji do realizacji zorganizowana została w dniu 16 listopada
2011 r. przez Sekcję Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwi-
stów Polskich oraz Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownikiem naukowym konferen-
cji była prof. UMK dr hab. Wiesława Kwiatkowska, a funkcję sekre-
tarzy pełnili prof. UMK dr hab. Waldemar ChorąŜyczewski
i dr Agnieszka Rosa. Obrady toczyły się w ramach dwóch sesji.
W sesji przedpołudniowej, pod hasłem Toruńska archiwistyka

w ostatniej dekadzie, organizatorzy przewidzieli następujące wystą-
pienia: Janusz Tandecki – Rozwój organizacyjny toruńskiej archiwi-

styki, Wanda Krystyna Roman – Dorobek naukowy ośrodka toruń-

skiego, Władysław Stępniak – Toruńscy archiwiści i ich działalność
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pozauniwersytecka, Waldemar ChorąŜyczewski – Kształcenie archi-

wistów na UMK w ostatnim dziesięcioleciu, Marta Szaduro – Kieru-

nek archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w świetle ankiet stu-

denckich (komunikat). Wszystkie referaty miały charakter informa-
cyjny, wprowadzając zebranych w zagadnienia szeroko rozumianego
wieloletniego doświadczenia ośrodka toruńskiego, zarówno na niwie
naukowej, jak i dydaktycznej. Równie interesujący był głos reprezen-
tantki studentów (Marty Szaduro), która w swoim komunikacie na-
kreśliła oczekiwania młodych adeptów archiwistyki w stosunku do
treści programowych realizowanych w ramach specjalności archiwi-
styka i zarządzanie dokumentacją. Niestety nie został wygłoszony,
z powodu nieobecności z racji pełnionych obowiązków słuŜbowych,
referat prof. Władysława Stępniaka – Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych.

W ramach obrad toczących się w sesji popołudniowej, referat nt.
Koncepcja podręcznika do nauczania archiwistyki wygłosiła
prof. Wiesława Kwiatkowska. Z wystąpieniem tym korelował komu-
nikat Problem podręczników dla uŜytkowników archiwów, przygoto-
wany i wygłoszony przez Klaudię Leśniewską. Oba wystąpienia wy-
wołały Ŝywą dyskusję, takŜe w ramach koreferatów nie ujętych
w programie. Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP od kilku juŜ lat
w ramach cyklicznie organizowanych konferencji branŜowych, pro-
wadzi intensywne i zakrojone na szeroką skalę prace związane z wy-
pracowaniem jednolitego modelu podręcznika dla archiwistów oraz
modelu kompetencyjnego zawodu archiwisty i zarządcy współczesnej
dokumentacji. Po zakończonych obradach miało miejsce zebranie
plenarne SEA SAP, w którym wzięli udział równieŜ reprezentanci
Piotrkowa Trybunalskiego (członkowie SEA SAP) w osobach:
mgr Renata Matuszak (Archiwum Filii Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego) i dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotr-
kowie Trybunalskim).

W ciągu kolejnych dwóch dni, tj. 17 i 18 listopada 2011 r., toczyły
się obrady w ramach III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych zor-
ganizowanych pod hasłem Archiwistyka między róŜnorodnością

a standaryzacją. Obrady toczyły się na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w nowym budynku Collegium Humanisticum i Bibliotece
UMK. Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Historii i Ar-
chiwistyki UMK w Toruniu oraz Gmina Miasta Toruń. Kierowni-
kiem naukowym konferencji był prof. UMK dr hab. Waldemar Cho-
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rąŜyczewski, a funkcję sekretarza naukowego pełniła dr Agnieszka
Rosa. Organizatorzy przygotowali dla uczestników III TKA mate-
riały konferencyjne, wśród których znaleźć moŜna było m.in.: pro-
gram i abstrakty wystąpień oraz broszurę autorstwa W. ChorąŜy-
czewskiego pt. Toruński uniwersytecki ośrodek badań archiwalnych

i kształcenia archiwistów w 60. roku swojego istnienia. W przerwie
moŜna było zapoznać się z wystawą związaną z Jubileuszem, a takŜe
zwiedzić budynek Collegium Humanisticum. W rolę przewodnika po
nowym obiekcie wcielił się sam prof. dr hab. Andrzej Tomczak.

Obrady plenarne rozpoczęły się 17 listopada o godzinie 10.00 i to-
czyły się w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych. Po
wprowadzeniu, które wygłosił Waldemar ChorąŜyczewski (UMK),
głos zabrał Marek Konstankiewicz (UMCS), który przedstawił refe-
rat nt. Uwagi o normalizacji w działalności archiwalnej. Jako na-
stępny referat nt. Standaryzacja między techniką a humanistyką

wygłosił Hubert Wajs (AGAD). Po krótkiej przerwie obrady zostały
wznowione. W tej części obrad plenarnych jako pierwsza zabrała głos
Anna Laszuk (NDAP) z referatem Archiwa częścią dziedzictwa naro-

dowego – standardy podstawą współpracy. Kolejnym referentem był
reprezentant piotrkowskiego Archiwum Państwowego – dr Tomasz
Matuszak, który przygotował wystąpienie nt. Wpływ ‘Strategii Ar-

chiwów Państwowych na lata 2010–2020’ na kształtowanie metod

i form pracy archiwów. Ostatnim referentem w tej części był Wie-
sław Nowosad (UMK), który wystąpił z referatem Standard, ale jaki

i czy na pewno? Kilka uwag nad standardami w archiwistyce. KaŜdy
z referentów prezentował swoje wystąpienie w ciągu dwudziestu mi-
nut, po czym następowała bezpośrednio po nim dyskusja, na którą
organizatorzy przewidzieli równieŜ po dwadzieścia minut. Po połu-
dniu obrady toczyły się w dwóch równoległych sekcjach.

Sekcja I obradowała w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych,
gdzie wygłoszone zostały następujące referaty: Dorota śygadło –
Międzynarodowe standardy we francuskiej metodyce archiwalnej;
Adam Baniecki – Zastosowanie międzynarodowych norm archiwal-

nych w katalońskim systemie opisu archiwalnego Norma de Descrip-

tó Archivistica de Catalunya (NODAC) 2007; Dariusz Bednarek –
Kanadyjski standard RAD (Rules for Archival Description) jako

norma narodowa Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego

ISAD (G); Olga Ivanowa – Standaryzacja terminologii archiwalnej w

Białorusi; Aleksander Bielawski – Зкспертиза ценности и отбор
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документов для архивного хранения в Республике Беларусь; Anna
Sobczak – Archiwa i Europeana a standaryzacja metadanych; Arvy-
das Pacevičius – Digitalizacja i standaryzacja dziedzictwa dokumen-

talnego na Litwie; Katarzyna Pepłowska – Metafory pamięci zapisa-

ne w „archiwum”.
Sekcja II obradowała w Bibliotece UMK, gdzie wygłoszone zostały

następujące referaty: Julia Dziwoki – Problem standaryzacji w ar-

chiwach Kościoła Katolickiego w Polsce; Ks. Roman Majka – RóŜno-

rodność i standaryzacja w archiwach zakonnych Kościoła rzymskoka-

tolickiego; Piotr Szkutnik – Akta dziekana brzeźnickiego na tle pro-

blemu zespołowości archiwaliów w Archiwum Archidiecezji Często-

chowskiej; Anna Krzemińska – Standaryzacja dokumentacji badań

naukowych? Na marginesie publikacji ICA pt. Management and Pre-

servation of Scientific Records and Data; ElŜbieta Wierzbicka – Tra-

dycja i potrzeby zmian w procesie opracowania zasobu archiwalnego

w archiwach państwowych – wybrane zagadnienia; Ewa Piórkowska
– Standaryzacja ewidencji w archiwach państwowych; Hanna Sta-
szewska – Inwentarz archiwalny w dobie standardów międzynaro-

dowych – relikt przeszłości czy szansa na nowoczesny środek informa-

cyjny?; Paweł Gut – Dowolny czy standaryzowany opis akt w archi-

walnym inwentarzu ksiąŜkowym. Po bardzo intensywnym dniu ob-
rad miało miejsce spotkanie towarzyskie, podczas którego dyskusja
dotycząca wielu wygłoszonych referatów przeniosła się w kuluary.
Spotkanie sprzyjało nie tylko merytorycznym rozmowom, ale rów-
nieŜ nawiązywaniu nowych kontaktów i znajomości.

Ostatni, drugi dzień III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych
rozpoczął się od obrad w sekcjach, które umiejscowione zostały
w tych samych salach, co pierwszego dnia. W ramach obrad sekcji I,
tego dnia zostały wygłoszone następujące referaty: Rafał Magryś –
Standardy i bogactwo moŜliwości czyli Zintegrowany System Infor-

macji Archiwalnej (ZoSIA); Wojciech Woźniak – Elektroniczne środki

ewidencyjne i pomoce archiwalne – standaryzacja informacji archi-

walnej z wykorzystaniem moŜliwości systemu zintegrowanego; Łu-
kasz Skowron – Standardy w zakresie digitalizacji w archiwach pań-

stwowych; Gaweł Lisowski – Metody kształtowania, porządkowania

i opisu zasobu archiwalnego w Instytucie Pamięci Narodowej

na przykładzie Delegatury IPN w Bydgoszczy; Tomasz Broniszewski
– Access to Memory – otwarte oprogramowanie dla świata archiwów

(Praktyczne zastosowanie międzynarodowych standardów archiwal-



Sprawozdania
_______________________________________________________________

313

nych z uŜyciem informatycznego systemu Access To Memory (AtoM)

Międzynarodowej Rady Archiwów); Jacek Gancarson – Internetowa

prezentacja polskojęzycznych dokumentów państwowych ze zbiorów

szwedzkich. Natomiast w ramach obrad sekcji II, wygłoszone zostały
następujące referaty: Alicja Kulecka – Pomiędzy normą a inwenta-

rzem. Standaryzacja opracowania a róŜnorodność archiwów osobi-

stych; Paweł Weszpiński – Niestandardowe porządkowanie niestan-

dardowych materiałów, czyli o specyfice porządkowania materiałów

kartograficznych; Jolanta Musiał – Zbiory ksiąg i akt gruntowych

w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni;
Krzysztof Syta – Standaryzacja opisu archiwaliów w staropolskiej

archiwistyce; Waldemar ChorąŜyczewski – Dlaczego archiwalny opis

informacyjny ksiąg wpisów nie poddał się standaryzacji?

Po południu III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne zamknęła se-
sja plenarna, w ramach której wygłoszone zostały następujące refe-
raty: ElŜbieta Galik – Archiwistyko dokąd zmierzasz? RozwaŜania

na temat kondycji polskich archiwów państwowych wobec aktualnych

trendów; Anna śeglińska – Archiwalna zasada strukturalna – jej

geneza, sformułowanie i potrzeba weryfikacji; Iwona Grzelczak-Miłoś
– Standardy bezpieczeństwa w Archiwach Państwowych. Problem

zabezpieczenia zasobu archiwalnego w świetle regulacji prawnych;
Agnieszka Rosa – Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalne-

go; Adam Dąbrowski – Standaryzacja archiwaliów współczesnych –

garść przemyśleń kwerendysty z Archiwum Akt Nowych. Z powodu
nieobecności referentów nie zostały wygłoszone dwa referaty, a mia-
nowicie: Marcina Hlebionka – Standardy międzynarodowe w archi-

walnym opisie materiałów sfragistycznych. Przykłady francuski

i włoski oraz Dariusza Magiera – Projekt archiwum miejskiego jako

przykład ujednolicenia systemu archiwalnego w gminie.
Podsumowania obrad podjął się jeden z gości, Arvydas Pacevičius

(Litwa), a ich zamknięcia prof. UMK dr hab. Waldemar ChorąŜy-
czewski, który zapowiedział zebranie wszystkich wygłoszonych refe-
ratów i wydanie ich w kolejnym wydawnictwie1. Obrady obu konfe-
rencji naleŜy zaliczyć do niezwykle udanych.

                                                
1
 Do tej pory ukazały się materiały z I i II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych.

Zob.: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. I, Archiwistyka na uniwersytetach. Archi-

wistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, ss. 407; Toruń-

skie Konfrontacje Archiwalne, t. II, Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro,

red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, ss. 336.
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