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Adam Norbert Jaruga
(Akademia Jana Długosza, Częstochowa)

Walka z poŜarami na ziemiach polskich

od czasów najdawniejszych do XX w.

Od początku dziejów ludzkości ogień towarzyszył człowiekowi ja-
ko źródło światła i ciepła, w nim teŜ upatrywano wielkie zagroŜenie
Ŝycia. Pierwsze ślady uŜywania ognia przez człowieka sięgają około
2 milionów lat p.n.e.1

Według mitologii greckiej ogień jest darem Prometeusza, który
wykradł go bogom i nauczył ludzi posługiwać się nim. Ogień znacz-
nie zmienił oblicze Ŝycia ludzi, którzy potrafili go zastosować w co-
dzienności i gospodarce, w miarę wzrostu jego zastosowania i rozpo-
wszechnieniu w Ŝyciu rosło teŜ zagroŜenie i strach przed płomienia-
mi trawiącymi nie tylko dorobek, ale i Ŝycie.

PoŜary od wieków były zmorą ludzkości, od wieków teŜ człowiek
szukał sposobów na walkę z nimi. Pierwszą, znaną historykom próbą
zabezpieczenia majątku przed ogniem, było utworzenie przez prefek-
ta Egnatiusa Rufusa w 24 r. p.n.e. prywatnej straŜy ogniowej. Bogaci
Rzymianie chętnie powielali te wzory i na większych posesjach two-
rzyli ze swych niewolników grupy odpowiedzialne za bezpieczeństwo
poŜarowe2.

Natomiast pierwszą historyczną, na ów czas profesjonalną forma-
cją poŜarniczą wyspecjalizowaną w gaszeniu poŜarów, była zorgani-
zowana w 6 r. n.e. przez Oktawiana Augusta w Rzymie militia vigi-

                                                
1 O. Jabłoński, F. Strzemiecki, G. Pladzyk, ABC straŜaka ochotnika. Podręcznik

szkolenia młodzieŜowych i harcerskich druŜyn poŜarniczych, Gdańsk 1998, s. 6.
2 Ibidem, s. 6.
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lum. Jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo poŜarowe w mie-
ście, a uwaŜana za część składową ówczesnej armii3.

Liczyła około 7000 ludzi, dzieliła się na siedem kohort rozlokowa-
nych w siedmiu punktach miasta. Na jej czele stał urzędnik noszący
tytuł komendanta straŜy, mianowany przez cesarza. Podstawowymi
narzędziami do walki z ogniem były drabiny, bosaki, tłumice, płachty
nasączone wodą, stosowano teŜ poduszki i materace dla ratowania
ludzi zamieszkujących wyŜsze kondygnacje. Zespoły poŜarnicze po-
dzielone były funkcjami na sikawkowych, wodonoszy, sygnalistów,
lekarzy, archiwistów i kasjerów4.

Dziś historycy potwierdzają, iŜ niedługo potem podobne straŜe
powstały w kilku innych miastach, m.in. w: Neapolu, Konstantyno-
polu, Aquincum (dzielnica dzisiejszego Budapesztu). Około 400 r. juŜ
wszystkie duŜe miasta cesarstwa posiadały własnych wigilów5.

W średniowiecznej Europie nie bazowano na doświadczeniu zdo-
bytym przez straŜaków cesarstwa rzymskiego. Temat ten nie był
pojęty jako problem zbiorowości. Przez długi czas brakowało zorgani-
zowanych druŜyn specjalizujących się w gaszeniu poŜarów. Walka
z ogniem była wówczas jedynie chaotycznym zrywem mieszkańców
zagroŜonej miejscowości.

Tak było przynajmniej do początku XII w. Wówczas zaczęto wy-
dawać pierwsze przepisy poŜarowe określające rodzaj sprzętu prze-
ciwpoŜarowego, który powinien znajdować się do dyspozycji miesz-
kańców na wypadek zagroŜenia. Pierwsze takie rozporządzenia wy-
dano w Londynie (1189), następne w Augsburgu (1276), Wiedniu
(1278) i Monachium (1371)6.

Podstawowymi narzędziami do walki z ogniem były wówczas:
drabiny, wiadra, tłumice, bosaki, topory, płachty namoczone wodą.
Nowością było natomiast zastosowanie szprycy – długiej drewnianej
rury, zwęŜonej u wylotu z tłokiem wewnątrz, której działanie podob-
ne było do działania strzykawki – poprzez odciągania tłoka zasysano

                                                
3 P. Grabowski, StraŜacy z Wiecznego Miasta, „Przegląd PoŜarniczy” 2005, 12,

s. 28-29.
4 W. Jabłonowski, Jak dawniej gaszono poŜary, „Przegląd PoŜarniczy” 1999, 11,

s. 53-56.
5 O. Jabłoński, F. Strzemiecki, G. Pladzyk, op. cit., s. 6.
6 G. Pielacha, K. Pielacha, 100 lat Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rykach (1911–

2011), Ryki 2011, s. 17.
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do szprycy duŜą dawkę wody, następnie całe urządzenie przenoszono
pod zarzewie ognia i, wciskając tłok, wypychano wodę do ognia7.

Na ziemiach polskich szczególnie trudno było uniknąć płomieni
ze względu na łatwopalną zabudowę, zwłaszcza ciasnych miast i wsi,
które przynajmniej do czasów późnego średniowiecza były w więk-
szości drewniane8.

Drewno jako materiał budulcowy przestało dominować w polskich
miejscowościach dopiero w XIX w., wówczas było ono wypierane
przez cegłę i kamień9. Przyczynami poŜarów wielokrotnie były teŜ
dachy kryte gontem lub strzechą oraz nieznajomość zastosowania
komina, co sprawiało, Ŝe nic nie osłaniało płomieni paleniska od ła-
twopalnej strzechy.

W duŜych miastach powaŜnym niebezpieczeństwem była ciasna,
łatwopalna infrastruktura wokół rynków, szczególnie drewniane
kramy i bazary, które otaczały ratusz10. Taki krajobraz moŜna było
dostrzec w Warszawie czy Krakowie, gdzie ratusze na rynku Starego
Miasta, do XIX w., były obudowane kramami i warsztatami rze-
mieślniczymi oraz niezliczoną liczbą drewnianych prowizorycznych
przybudówek11.

W XVI w. w polskich miastach nadal przewaŜały w duŜej liczbie
drewniane domy kryte słomą. Niektóre budynki nie posiadały szyb,
a otwory okienne zabezpieczone były samymi okiennicami, oczywi-
ście równieŜ drewnianymi.

Dla przykładu mieszczanie z Krakowa przystąpili do przeobraŜe-
nia miasta dopiero w połowie XVI w. Wówczas zamiast domów ze-
wnętrznie ubogich, często z drewnianymi elementami, powstawać
zaczęły budynki w pełni murowane, zdobione kamieniczki z renesan-
sowymi, bogatymi portalami i dziedzińcami, zaleconymi uchwałą
rady miejskiej z 1544 r. jako osłona przeciwpoŜarowa12.

Dzięki temu wiele polskich miast stawało się piękniejszymi, a za-
razem bezpieczniejszymi niŜ jeszcze kilka lat wcześniej, ale takie
zmiany były jedynie kroplą w morzu przeciwpoŜarowych potrzeb.

                                                
7 Ibidem, s. 5.
8 J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Warszawa 2001, s. 5.
9 Ibidem, s. 6.
10 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, Kraków

1932, 1, s. 207-208.
11 S. Herbst, Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1975, s. 23-25.
12 J. Dąbrowski, Kraków, jego dzieje i sztuka, Warszawa 1965, s. 213.
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Bowiem w takim kształcie miasta nadal borykały się z licznymi po-
Ŝarami.

Płomienie dosięgały nie tylko małych miast czy wsi, ale i naj-
większych skupisk jak: Kraków, Warszawa, Lwów, Poznań, Lublin
oraz wiele innych13.

W kronice klęsk elementarnych Antoniego Walawendera odnoto-
wano w latach 1450-1586 aŜ 539 poŜarów zbiorowych dotykających
polskie miasta. Niosły one za sobą olbrzymią liczbę strat. W 81
z nich spłonęło 1/3 miast, w 18 ucierpiała 1/2 miast, a w 77 spłonęło
ponad połowę miast14.

Zjawisko było niezwykle niekorzystne, nie tylko dla pojedynczego
człowieka, ale i całego państwa, bowiem wielokrotnie rodziny, tracąc
w płomieniach cały dorobek Ŝycia, nie były w stanie sprostać dodat-
kowemu cięŜarowi opłacenia podatku, cierpiał zatem skarb państwa,
co musiało się przełoŜyć na zainteresowanie tematem moŜnych
i władców. Zaowocowało to uchwaleniem tzw. porządków ogniowych,
które wzorowane były na podobnych przepisach istniejących w ów-
czesnych miastach Europy Zachodniej. Udoskonalone i poprawione
przetrwały aŜ do końca Rzeczpospolitej szlacheckiej.

Pierwszym przykładem prawodawstwa przeciwpoŜarowego w na-
szym kraju były wprowadzone przez krakowską Radę Miasta w la-
tach 1374 i 1375 zakazy, które były próbą ratowania ludzi i ich mie-
nia przed niebezpieczeństwem, jakie niósł ze sobą poŜar. Dla nie-
ostroŜnych, nie stosujących się do wytycznych wprowadzono surowe
sankcje15.

Wielokrotnie modyfikowany krakowski „porządek ogniowy” na-
kładał na mieszkańców obowiązek posiadania narzędzi do walki
z ogniem: wiader i kadzi oraz bosaków do zrywania dachów. Nato-
miast rzemieślnicy, którzy swój fach wiązali z wodą, zobowiązani
byli jako pierwsi dotrzeć na miejsce niebezpiecznego zdarzenia. Spo-

                                                
13 J. R. Szaflik, op. cit., s. 12.
14 A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich

w latach 1450-1586, Lwów 1935, s. 82.
15 Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, Kraków 1936,

dok. nr 6, s. 24, dok. nr 9, s. 25; K. Wysznacki, Z dziejów straŜy ogniowej w Polsce,
„Rocznik Związku Floriańskiego” 1917, 1, s. 10; T. Olejnik, Towarzystwa Ochotni-
czych StraŜy Ogniowych w Królestwie Polskim, Warszawa 1996, s. 15; J. R. Szaflik,
Dzieje ruchu straŜackiego do 1918 roku, [w:] Z dziejów Ochotniczych StraŜy PoŜar-
nych. Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, red. A. Kołodziejczyk, Warszawa 1996, s. 9.
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śród mieszczan wybierano rurmistrza16, który w razie poŜaru dowo-
dził akcją ratunkową17.

Podobne zobowiązania dotyczyły mieszkańców innych miast, któ-
re wzorowały się na powstałym juŜ prawodawstwie. Przykładem mo-
Ŝe być Wilno (1536), podkrakowski Kazimierz (1554), Sieradz (1587),
Rzeszów (1599), Wolbórz (1713), Ostrów Wielkopolski (1752) i wiele
innych18.

Nie inaczej postąpiono w Poznaniu. W 1544 r. tamtejszy magi-
strat skopiował prawo z juŜ wspomnianych, poszerzając je o tzw. re-
gulamin ochrony przeciwpoŜarowej polegający na rozciągnięciu obo-
wiązków na organizację cechową, przypisując kaŜdej z nich obowią-
zek ochrony przed ogniem innej dzielnicy miasta. Pomysł ten nie był
nowatorski, zaczerpnięty został z ówczesnego ParyŜa19.

Niedługo potem, począwszy od 1554 do 1560 r., przepisy dotyczą-
ce ochrony przeciwpoŜarowej wydawał ówczesny właściciel Tarnowa
– hetman Jan Tarnowski. Były to modyfikowane kilkukrotnie in-
strukcje zachowania w przypadku zagroŜenia poŜarowego dla miesz-
kańców miasta20.

W 1577 r. ukazało się wiekopomne dzieło Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego O poprawie Rzeczpospolitej. Autor poruszył w nim kwe-
stię bezpieczeństwa ogniowego w dwóch rozdziałach: O urzędnikach
nad budowami i O unikaniu i gaszeniu poŜarów. Prócz cennych
wskazówek, zwrócił uwagę na konieczność przechowywania przez
właścicieli budynków sprzętu do gaszenia: drabiny, osęka, płachty
do gaszenia, siekiery, wiadra i kadzi z wodą.

WaŜnym, poruszonym przez autora problemem było teŜ naświe-
tlenie tematu samej organizacji gaszenia poŜaru. Proponował
on utworzenie specjalnych oddziałów do walki z ogniem z wybiera-

                                                
16 Rurmistrz – osoba stojąca na czele grupy gaszącej poŜar, wielokrotnie wyzna-

czony urzędnik lub pracownik magistratu. Nazwa pochodzi od rury, pierwowzoru
ręcznej sikawki, szprycy (działającej na zasadzie podobnej do strzykawki), do której
wlewano wodę, przenoszono w miejsce objęte poŜarem i przepychano pod ciśnieniem
na ogień.

17 L. Lepszy, S. Tomkowicz, Kraków. Jego kultura i sztuka, „Rocznik Krakowski”
1904, 6, s. 56.

18 J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949, s. 386-
387.

19 P. Matusik, Bogu na chwałę ludziom na poŜytek. 120 lat poznańskiej straŜy
poŜarnej, [s.l., s.n.] s. 12.

20 T. Olejnik, op. cit., s. 55.
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nymi corocznie starszymi (naczelnikami), odpowiedzialnymi za przy-
gotowanie wyŜej wymienianych jednostek.

Ponadto, według tego projektu, ludzie zmagający się z ogniem
winni być podzieleni na trzy pododdziały: toporników (wyposaŜonych
w siekiery i topory do rozbijania płonących elementów), wiadrowni-
ków (mających do dyspozycji wiadra z wodą), pododdział wodny (jego
zadaniem była aprowizacja, dostarczenie wody w celu sprawnej wal-
ki z ogniem).

Nie omieszkał Modrzewski wspomnieć równieŜ o karach, jakie
naleŜałoby wprowadzić za niewywiązanie się z powierzonych obo-
wiązków. I tak: za nieprzybycie na miejsce poŜaru oraz za nieudo-
stępnienie narzędzi groził karą pienięŜną, natomiast za niedopełnie-
nie urzędu przez starszego, autor proponował wygnanie go z miasta
i konfiskatę majątku21.

PowyŜsza idea Modrzewskiego była nowatorskim spojrzeniem
na temat walki z poŜarami. Autor zdecydowanie wyszedł przed sze-
reg, proponując wiele nowatorskich rozwiązań, które powszechnie
przyjęły się i na ziemiach polskich zostały dostrzeŜone. Jego idee
w tym temacie okazały się wyprzedzić o wiele lat epokę, w której Ŝył
literat. Dopiero w dziesięć lat po jego śmierci mieszczanie sieradzcy
powołali miejską straŜ ogniową, która swym kształtem organizacyj-
nym przypominała tę, którą on zaproponował. Podobne rozwiązania
wprowadzono juŜ duŜo później, z róŜnymi skutkami, w innych mia-
stach, jak choćby we Lwowie, Lublinie, Krakowie i Poznaniu22.

W 1588 r. powstał Porządek około gaszenia Anzelma Gostomskie-
go, wojewody rawskiego. Był to jeden z pierwszych dokumentów
o tematyce traktującej o walce z ogniem. Według zamieszczonych
w nim przepisów, w kaŜdym domu naleŜało wybrać męŜczyzn, pośród
których naleŜało podzielić obowiązki na wypadek powstania poŜaru.
Powstałe wówczas grupy miały się specjalizować w jednym tylko
sposobie walki z Ŝywiołem. Jedni mieli być uzbrojeni w siekiery, dru-
dzy w haki, a jeszcze inni w sikawki, wiadra, drabiny i cebry. Autor
                                                

21 A. F. Modrzewski, O poprawie Rzeczpospolitej, Warszawa 1953, s. 162-163,
263-264; T. Olejnik, A.F. Modrzewski – prekursor polskiego poŜarnictwa, „Przegląd
PoŜarniczy” 1985, 7, s. 13-14; A. Kołodziejczyk, Źródła do dziejów Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych, cz. 1, [w:] Z dziejów Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. Zeszyty Hi-
storyczne Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej, t. 3,
red. L. Bogdan, A. Kołodziejczyk, Warszawa 2003, s. 158-161.

22 L. Zwolińska, XXV-lecie Zawodowego PoŜarnictwa w Sieradzu, Sieradz 2003,
s. 11.
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stwierdził równieŜ konieczności karania osób, które nie stawiły się
do pomocy przy walce z ogniem oraz nagradzaniu najaktywniejszych
i najszybciej reagujących na wezwanie. Porządek ustalał teŜ organi-
zację ochrony mienia po poŜarze. Polegała ona na zabezpieczeniu
budynków przed rabusiami23.

Podobny układ i sposoby reagowania przedstawiał Jakub Kazi-
mierz Haur w Ekonomice ziemiańskiej. Zaproponował powołanie
ochrony przeciwpoŜarowej złoŜonej z rzemieślników. Przydzielił za-
dania poszczególnym cechom: tokarzom – sikawki, mieczownikom –
worki skórzane, kowalom – osęki, bednarzom – naczynia z wodą,
cieślom – siekiery. Wszyscy oni winni posiadać wymienione narzę-
dzia i dbać o nie, a na wypadek opuszczenia miasta powinni oddać
je innym mieszkańcom. Prócz tych grup, autor zalecił równieŜ wy-
znaczenie spośród mieszkańców oddziału, który miałby pilnować po-
rządku na miejscu zdarzenia. Miało to oczywiście chronić dotknię-
tych i tak wielkim nieszczęściem pogorzelców przed złodziejami.

Nowatorskim zaleceniem Haura był pomysł przechowywania po-
jemników z wodą na saniach bądź w wozach na stałe pozostawionych
w centralnej części miasta, od zaraz gotowych do uŜycia, co miało
znacznie skrócić czas reakcji24. Ów pomysł był pierwszą próbą obar-
czenia odpowiedzialnością za stan kadzi i ciągłe ich napełnianie
ogółu społeczeństwa. W takiej działalności moŜna upatrywać zaląŜka
wspólnoty poŜarniczej, która budować miała się w oparciu o urzą-
dzenia do walki z ogniem.

Kolejne próby podjęcia tego tematu usiłowano przeforsować
w Warszawie poprzez uchwały z lat 1546, 1548, 1550. Były to po-
rządki ogniowe, które nakładały na mieszkańców miasta obowiązek
czynnego udziału w walce z ogniem. Dorosły warszawianin zobowią-
zany był stawić się do walki z Ŝywiołem wyposaŜony w odpowiedni
sprzęt. Ponadto, na kaŜdej z ulic wyznaczony był jeden naczelnik,
który koordynował działania, a pierwszych przybyłych do poŜaru
sowicie nagradzano25.

Przepisy te zapewne funkcjonowały dobrze, bowiem w większym
zakresie ich zmiana nastąpiła dopiero w 1614 r. Wprowadzono wów-

                                                
23 A. Gostomski, Gospodarstwo, Wrocław 1951, s. 104; S. Rudziński, Dawne re-

gulaminy ogniowe, „Przegląd PoŜarniczy” 1938, 12, s. 391; J.R. Szaflik, op. cit., s. 9.
24 J. K. Haur, Ekonomika Ziemiańska, Kraków 1675, s. 78; S. Rudziński, op. cit.,

s. 392.
25 K. Wysznacki, op. cit., s. 10.
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czas podział funkcji i obowiązków pośród mieszczan i rzemieślników.
Do dowoŜenia wody wyznaczono rzeźników, słodowników i piekarzy.
Bosaki i drabiny dostarczać mieli mularze, cieśle, rybacy i kowale.
Stolarze, kołodzieje i stelmachy stawiać się winni do poŜaru z siekie-
rami. Natomiast kramarze, złotnicy, kuśnierze, krawcy, balwierze,
szewcy, rymarze, siodlarze i pozostali musieli stawiać się z naczy-
niami na wodę lub sikawkami26.

Wartym zauwaŜenia jest fakt, iŜ pomysł warszawskich władz
miejskich nie był nowatorski, wcześniej funkcjonował w przynajm-
niej kilku miastach polskich, a potwierdza to uchwała rady miejskiej
w Sieradzu pochodząca z 1587 r. Wyznaczała ona narzędzia, jakimi
posługiwać się powinni podczas poŜaru przedstawiciele poszczegól-
nych cechów. Krawcy, kupcy i garbarze – toporami, propinatorzy,
garncarze, piekarze, szewcy, tkacze – naczyniami na wodę, kowale
i rzeźnicy – hakami, kapelusznicy i sprzedawcy soli – drabinami27.

W 1590 r. miał miejsce jeden z większych poŜarów Poznania, bo
dnia 11 czerwca śyd Siekina, topiąc wosk w małym drewnianym
domu, doprowadził do zaprószenia ognia, a w konsekwencji poŜaru
w całej Ŝydowskiej dzielnicy. Doszczętnie spłonęło 160 budynków.
Straty były tak duŜe, Ŝe król Zygmunt III Waza, na wniosek wpły-
wowych mieszkańców Poznania, zwrócił uwagę na problematykę
poŜarową i dla zwiększenia bezpieczeństwa wydał specjalny dekret,
którym zabronił odbudowywania drewnianych szop, budek i kramów
w spalonej części miasta. Zamiast nich wzniesiono murowane domy
kryte dachówką, dzięki czemu miasto zostało na półtora wieku uwol-
nione od wielkich poŜarów28.

Ten na pozór mało waŜny dokument stał się kamieniem milowym
w dziedzinie bezpieczeństwa poŜarowego i zwrócił uwagę na newral-
giczny punkt polskich miast – ciasne ulice obudowane drewnianymi
domami29.

Ciekawym dziełem, zwracającym uwagę na zagadnienia walki
z ogniem, były Artykuły prawa magdeburskiego, wydane w Krakowie
w 1618 r. W jednym z rozdziałów szczególną uwagę zwraca notka
o konieczności uchwalenia przez rady miejskie porządków ognio-
wych, które powinny być ściśle respektowane. Artykuły proponowały

                                                
26 F. Giedroyć, Porządek ogniowy w Warszawie, Warszawa 1915, s. 2.
27 W. Pogorzelski, Sieradz, Włocławek 1927, s. 12.
28 P. Matusik, op. cit., s. 5.
29 Ibidem, s. 40-41.
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utworzenie stałego pogotowia straŜackiego przy ratuszu, bądź w in-
nej centralnej części miasta. Pozostałe wskazówki autor przytacza za
wspomnianymi wyŜej. Zwraca równieŜ uwagę na konieczność prze-
chowywania w gospodarstwach podstawowego sprzętu do gaszenia
i uczestnictwa wszystkich męŜczyzn w zorganizowanej akcji walki
z ogniem30.

KsiąŜę Karol Radziwiłł był jednym z tych, którym udało się zre-
alizować zawarte tam załoŜenia. W jego dobrach, które leŜały zarów-
no w Koronie, jak i na Litwie oraz Rusi, wprowadzono pełne przepisy
przeciwpoŜarowe. We wsiach i miastach znajdował się sprzęt gaśni-
czy w postaci: bosaków, węborków skórzanych31, siekier, skór do
osłaniania dachów. To wszystko skrzętnie rozdzielone było między
chłopów. Ci z kolei podzieleni byli na oddziały dziesięcioosobowe.
Rolę dowódczą pełnił tzw. dziesiętnik, który to odpowiedzialny był
za prowadzenie akcji gaśniczej32.

W miastach natomiast znajdowały się sikawki parokonne i czte-
rokonne wraz ze stałą obsadą. Kiedy dzwon wybił na alarm, miesz-
kańcy biegli do poŜaru z potrzebnym wyposaŜeniem. Dla tych naj-
szybszych przewidziane były nagrody, z kolei tych ociągających się
surowo karano33.

Dalej jeszcze w swych rozwaŜaniach doszedł biskup Szaniawski
w ordynacji dla miasta Wolborza z 1713 r., gdzie zaproponował, aby
narzędzia do walki z ogniem przechowywać w jednym pomieszczeniu
w centralnej części miasta tak, aby dostęp do nich był zawsze moŜli-
wy. Takiego miejsca nie moŜna jeszcze uznać za remizę, ale sprzęt
będący wspólnym majątkiem ogółu społeczeństwa to krok w przód
w tworzeniu świadomej obrony przed ogniem34.

W tymŜe Wolborzu powstał dokument (Ordynacja dla miasta
Wolborza, dana przez biskupa A. K. Ostrowskiego z 1766 roku),

                                                
30 B. Groicki, Artykuły prawa magdeburskiego, Warszawa 1954, s. 93; T. Łep-

kowski, Słownik Historii Polski, Warszawa 1973, s. 375–376.
31 Wębork – naczynie na wodę wykonane z drewnianych klepek lub pozszywane

ze skóry.
32 W. Pilawski, Historia sikawek, motopomp i samochodów poŜarniczych, War-

szawa 1994, s. 9-13.
33 Ibidem, s. 10-14.
34 Ordynacja dla m. Wolborza, dana przez biskupa K. F. Szaniawskiego

z 1713 roku, [w:] Monumenta Historica Dioeceseos Vladislaviensis, 1896, t. 13; S.
Rudziński, op. cit., s. 392.
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w którym autor zalecał kilka ciekawych rozwiązań. Według niego
miasto powinno posiadać:

– stróŜów, którzy w godzinach nocnych odpowiadać mieli za
alarmowanie mieszkańców na wypadek poŜaru;
– kominiarza, który odpowiadałby za czyszczenie kominów i ich
kontrolę;
– w kaŜdym domu powinna być na dachu umocowana drabina,
zapewniająca łatwy dostęp do komina oraz pojemnik na wodę;
– na kaŜde dziesięć domów, kosztem ich właścicieli, powinny
znaleźć się dwa bosaki, kubeł i beczka na wodę, sikawka ręczna,
drabina przenośna, gotowe do uŜycia beczki napełnione wodą;
– w centralnej części miejscowości powinny działać przynajm-
niej dwie czynne studnie, utrzymywane na koszt magistratu35.
DuŜe zasługi dla rozwoju poŜarnictwa i obrony przed poŜarami

oddał marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski (piastujący
urząd w latach 1766–1783). Ogłosił on w 1779 r. Porządek ogniowy
dla Warszawy, w którym zebrał wszystkie dotychczas stosowane wy-
tyczne dla trębacza, stróŜów, cechów. Niedługo potem, 18 grudnia
1784 r., przepis został powtórzony przez następcę Lubomirskiego,
Michała Mniszcha, który dodał do niego jeszcze zakaz ogrzewania
miejskich straganów rozŜarzonym węglem przetrzymywanym w me-
talowych garnkach36.

W 1790 r. Teofil Wojciech Załuski, pan i dziedzic miasta Łask,
ogłosił Ordynacje Miasta Dziedzicznego Łasku. Zawarł w niej zbiór
szczegółowych przepisów, m.in. na temat dozoru ogniowego. Na ich
podstawie w mieście powstał urząd dozorcy ogniowego, który z po-
mocą dwóch poddozorców, kierował grupą wyznaczonych rzemieślni-
ków miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poŜarowe. KaŜ-
demu z członków tej grupy przypisane były odpowiednie role na wy-
padek zagroŜenia. Organizacja ta istniała do 1900 r., kiedy to została
zastąpiona przez Łaską StraŜ Ogniową37.

Tymczasem w Galicji zaczął obowiązywać pierwszy państwowy
dokument nakładający na obywateli obowiązki w zakresie bezpie-
czeństwa przeciwpoŜarowego. Była to ustawa o policji ogniowej dla
gmin wiejskich z dnia 28 sierpnia 1786 r. Tyczyła się między innymi

                                                
35 S. Rudziński, op. cit., s. 392.
36 J. R. Szaflik, op. cit., s. 26; T. Olejnik, op. cit., s. 23.
37 M. Okupiński, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bilewie. Zarys monograficzny

1926-2007, s. 14.



Walka z poŜarami na ziemiach polskich…
_______________________________________________________________

21

sposobu budowania domów i innych pomieszczeń gospodarczych oraz
zachowania na wypadek ognia. Obszerna ustawa, dogłębnie lustru-
jąca wszystkie niemal sfery Ŝycia wiejskiego, okazała się mało sku-
teczna, bowiem według wielu autorów nie była respektowana przez
ludzi, a mimo to obowiązywała przez 105 lat, co świadczyć moŜe
o małym zainteresowaniu władz owym tematem38.

Tymczasem w 1787 r. ukazał się pierwszy przeciwpoŜarowy prze-
pis normujący powinności cechów i mieszkańców Włocławka. Było to
Rozporządzenie Komisyi Dobrego Porządku w Mieście Włocławku
Roku 1787 Uczynione, ich pomysłodawcą był właściciel miasta Józef
Ignacy Rybiński – biskup kujawsko-pomorski. Ów akt prawny
wprowadzał kilka zakazów dotyczących uŜywania otwartego ognia,
palenia tytoniu na ulicach i budowania m.in. browarów czy gorzelni
w obrębie miasta. Narzucał równieŜ na gospodarzy posesji obowiązek
wyposaŜenia ich w sprzęt przeciwpoŜarowy.

Prezydent miasta z kolei zobowiązany był do wyznaczania osób,
które miałyby dostęp do miejskich narzędzi poŜarniczych i przy ich
pomocy, w razie alarmu, zapobiegałyby rozprzestrzenianiu się ognia.
Poza tym wprowadzono stałe warty nocne, sprawowane przez poje-
dyncze osoby. Co ciekawe, przepis obligował równieŜ do niezwłoczne-
go przybycia na miejsce zdarzenia osobę funkcyjną – wójta lub pre-
zydenta miasta – która miała przejąć dowództwo nad akcja gaśni-
czą39.

W 1792 r. magistrat krakowski wydał przepis, w którym nakazał
przechowywanie w kaŜdym domu, dworze, pałacu, kamienicy czy
klasztorze naczyń napełnionych wodą, drabiny i sikawek ręcznych.
Zakazywał równieŜ przechowywania na strychu nad pomieszczenia-
mi mieszkalnymi łatwopalnych materiałów takich jak słoma czy sia-
no40.

Niespełna dwa lata później, w 1794 r., ten sam magistrat zadecy-
dował o zrzuceniu odpowiedzialności za „obronę ogniową” na kongre-
gację kupiecką, cechy oraz kominiarzy. Kongregacja wybierała spo-
śród siebie sześć osób, które brały na siebie dowodzenie w akcjach

                                                
38 Ibidem, s. 43.
39 Z. J. Zasada, Zarys dziejów włocławskiego poŜarnictwa od chwili jego powsta-

nia do zakończenia II wojny światowej, [w:] Z dziejów Ochotniczych StraŜy PoŜar-
nych. Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczypospolitej
Polskiej, t. 5, red. J. Gmitruk, E. Walczak, Warszawa 2005, s. 110.

40 J. R. Szaflik, op. cit., s. 24.
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ratunkowych. Tym samym na wieść o poŜarze najmłodszy mistrz
z kaŜdego cechu winien natychmiast stawić się na miejsce zdarzenia.
W późniejszym czasie za dowodzenie akcjami ratowniczymi i nadzór
nad narzędziami gaśniczymi odpowiadali szprycmagistrowie lub ina-
czej zwani szprycmajstrowie (wynagradzani za swoją słuŜbę przez
władze miasta). Wiemy, Ŝe w 1816 r. było ich w Krakowie czterech41.

Wydany w 1802 r. Porządek względem gaszenia poŜarów w sto-
łecznym mieście Krakowie wyznaczał osobę, która odpowiadała za
powiadamianie miasta o groŜącym niebezpieczeństwie. Był to straŜ-
nik na wieŜy mariackiej, który w razie niebezpieczeństwa uderzał
w dzwon i wywieszał czerwoną chorągiewkę, a wieczorem latarnię
i oznajmiał przez trąbę o miejscu zdarzenia. Innowacją było nato-
miast rozmieszczenie, nielicznych co prawda, narzędzi gaśniczych
w kilku dzielnicach miasta (w Warszawie uczyniono to dopiero
w 1836 r.)42. Pozwoliło to na szybką reakcję w miejscach oddalonych
od ratusza, gdzie dotychczas sprzęt był przechowywany43.

Prawdziwym przełomem w przepisach poŜarniczych było wydanie
przez władze Księstwa Warszawskiego, 9 maja 1810 r., zarządzenia
nakładającego na mieszkańców wszystkich miast obowiązek czynne-
go uczestnictwa w gaszeniu ognia44.

Niedługo potem, 15 czerwca 1819 r., gen. Józef Zajączek, na-
miestnik królewski w Radzie Stanu, wydał na wniosek Komisji Rzą-
dowej Spraw Wewnętrznych i Policji rozporządzenie o utrzymywaniu
przez wszystkich mieszkańców narzędzi do walki z ogniem na wła-
sny koszt. Według niego, kaŜde miasto powinno mieć stróŜów, którzy
w godzinach nocnych odpowiadać mieli za alarmowanie mieszkań-
ców na wypadek poŜaru oraz kominiarza, który odpowiadałby za
czyszczenie kominów i ich kontrolę. W kaŜdym domu powinna być na
dachu umocowana drabina, zapewniająca łatwy dostęp do komina,
i pojemnik na wodę. Na kaŜde dziesięć domów, kosztem właścicieli,

                                                
41 Ibidem, s. 25.
42 E. Boss, Dzieje warszawskiej StraŜy Ogniowej (1836–1936 ), Warszawa 1937,

s. 11-18.
43 A. Chmiel, Obrona ogniowa w Krakowie przed stu laty, [w:] Jubileuszowa

Księga Pamiątkowa Krakowskich StraŜy PoŜarnych 1873–1925, Kraków 1925, s. 26-
31.

44 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie
Polskim, Warszawa 1980, s. 26-27; T. Olejnik, Podstawy prawne działalności stowa-
rzyszeń poŜarniczych w Królestwie Polskim, „Muzealny Rocznik PoŜarniczy” 1992, 3,
s. 5-6.
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powinny znaleźć się dwa bosaki, kubeł i beczka na wodę, sikawka
ręczna oraz drabina przenośna. Przepis dotyczył teŜ liczby duŜych
sikawek węŜowych przypadających na kaŜde 100–150 domów45.

Zapewne, aby mieszkańcy i władze poszczególnych miast mogli
w pełni respektować powyŜsze prawo, musiano by przeznaczyć na
ten cel duŜe środki finansowe. Szczególnie dla małych gmin byłoby to
sporym obciąŜeniem. Dlatego teŜ w większości miast było to martwe,
przez nikogo nierespektowane prawo, tym bardziej, Ŝe władze cen-
tralne nie naciskały na jego przestrzeganie i poprzestały na zapisie.

Potwierdzają to dane z 1839 r. Niemal ćwierć wieku po wydaniu
tych przepisów aŜ 107 miast Królestwa nie posiadało sikawek,
a w pozostałych 347 miastach znajdowało się ich zaledwie 49746.

Kolejny raz sprawami bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego Rada
Administracyjna Królestwa Polskiego zajęła się w 1836 r., wyzna-
czając obowiązkowy sprzęt przeciwpoŜarowy dla wsi. Natomiast Ko-
misja Rządowa Spraw Wewnętrznych, poprzez rozporządzenia wy-
dane w 1835 i 1843 r., uregulowała sprawę pobierania składek na
zakup sprzętu poŜarniczego47.

Inaczej przedstawiała się sytuacja na ziemiach polskich naleŜą-
cych do zaboru pruskiego. Pierwsze szczegółowe zasady organizacji
ochrony przeciwpoŜarowej wydane zostały w 1794 r. jako część Ogól-
nopruskiego Prawa Krajowego. W drugiej części dokumentu ochrona
ta została całkowicie podporządkowana władzy policyjnej. Dopiero w
połowie XIX w. nastąpiła kontynuacja myśli i rozwoju poŜarnictwa.
Wszystko za sprawą ustaw z 11 marca 1850 i 30 maja 1853 r.48

Ustawy te zawierały szczegółowe przepisy prawa ziemskiego,
zrzucające na gminy obowiązek posiadania lub organizacji ochotni-
czej albo przymusowej zawodowej straŜy poŜarnej, tzw. Pflicht–Feu-
erwehren. Organizowane one były przez władze we wszystkich więk-
szych miejscowościach, co wynikało ze wspomnianych przepisów. Do
słuŜby w nich obowiązani byli męŜczyźni pomiędzy osiemnastym
a pięćdziesiątym rokiem Ŝycia, zamieszkujący na obszarze danej
gminy. Od słuŜby zwolnieni byli jedynie urzędnicy, nauczyciele, le-

                                                
45 T. Olejnik, Towarzystwa Ochotniczych StraŜy…, s. 24.
46 Idem, op. cit., s. 25.
47 Idem, Podstawy prawne…, s. 7.
48 H. Witecka, Z dziejów ochrony przeciwpoŜarowej na Śląsku do 1939 roku,

„Muzealny Rocznik PoŜarniczy” 1990, 1, s. 27-28.
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karze, weterynarze i aptekarze, duchowni, wojskowi i niepełno-
sprawni49.

Z tego powodu straŜe ochotnicze na ziemiach zaboru pruskiego do
połowy XIX w. były rzadkością, a jeśli juŜ istniały, to były ochotni-
czymi tylko z nazwy, bowiem ich funkcjonowanie było całkowicie
podporządkowane lokalnych władzom, a jej członkowie byli prawnie
zmuszani do wykonywania określonych świadczeń, za co nie otrzy-
mywali wynagrodzeń50.

Liczba tych jednostek sukcesywnie wzrastała począwszy od lat
siedemdziesiątych XIX w., a przede wszystkim na początku XX w.
Ponadto, na ziemiach zaboru pruskiego od 1853 r. wszystkie jed-
nostki poŜarnicze znalazły się pod zwierzchnictwem Niemieckiego
Związku StraŜy PoŜarnych, który zaprojektował podstawy prawne
powoływania prowincjonalnych związków. Na ich bazie, w 1863 r.,
powstał Związek Towarzystw PoŜarniczych i Ratunkowych oraz Ko-
mun Miast i Wsi Śląska i Poznańskiego51.

Ów związek podzielił się na trzy samodzielne organizacje: Pro-
wincjonalny Związek StraŜy PoŜarnych Prowincji Poznańskiej, Pro-
wincjonalny Związek StraŜy PoŜarnych Prowincji Śląskiej (z siedzibą
we Wrocławiu), Zachodniopruski Prowincjonalny Związek StraŜy
PoŜarnych (z siedzibą w Gdańsku). Mnogość powstających związków
poŜarniczych nie gwarantowała jednak ujednoliconych uregulowań
dotyczących funkcjonowania straŜy poŜarnych oraz zasad ich finan-
sowania, wyposaŜenia, procedur postępowania, koncepcji i roli52.

Wszystkie przepisy powstałe do początków XX w. nie zagwaran-
towały jednak skutecznej ochrony. Były jedynie naniesioną na papier
teorią nie wdraŜaną w Ŝycie. Dowodem na to jest wygląd dziewiętna-
stowiecznych miast w Królestwie. Składały się one w większości
z drewnianych budynków, a wspomniany juŜ powyŜej Kraków jako
jedno z większych ówczesnych skupisk ludzi około 1850 r. liczył nie-
spełna 1700 budynków w duŜej mierze drewnianych, z olbrzymią

                                                
49 W. Koenig, Chronik von Siemianovitz, Laurahütte, Fannygrube Und Georgs-

hütte, Laurahütte 1902, s. 396; J. Siebel, Zawodowa StraŜ PoŜarna w Katowicach
1903-2003, Katowice 2003, s. 5.

50 J. R. Szaflik, op. cit., s. 136.
51 W. Pilawski, Chronologia powstawania OSP na ziemi polskich w latach 1845-

1890, Warszawa 1998, s. 10; J. Łamaszewski, Prowincjonalny Związek StraŜy Po-
Ŝarnych w Poznaniu oraz związki straŜy poŜarnych woj. poznańskiego do 1939 roku,
„Muzealny Rocznik PoŜarniczy”, 1990, 1, s. 62.

52 „StraŜak Śląski” 1928, 3, s. 91.
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liczbą szop, komórek, składzików, a istniejące juŜ budynki murowane
pokryte były drewnianymi gontami. Wszystko to stwarzało olbrzymie
zagroŜenie poŜarowe53.

Summary

Fighting fire on Polish territories since

time immemorial to the 20th century

This article is on fighting the fire and attempts to settle legally
fire control on Polish territories (the author describes legislation not
only in The Kingdom of Poland but in the Austrian and Prussian
Partitions as well, providing examples of the biggest towns) since
time immemorial to the beginning of the 20th century. Comparing
at the same time the development of fire control in the rest
of Europe since ancient times.

It deals with all essential in Polish history legal instruments
on fire safety and following duties carried by city and country dwell-
ers beginning with an ordinance issued by Cracow municipal council
in 1374 saying how to protect against fire and how to fight it through
Andrzej Frycz Modrzewski’s Commentariorum de Republica emen-
danda libri quinque and ending with the regulations dating back
to The Duchy of Warsaw and The Kingdom of Poland.

                                                
53 J. Demel, PoŜar Krakowa 1850 roku, „Rocznik Krakowski” 1952, 32, z. 3,

s. 62.
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(Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UŁ, Łódź)

Care for the disabled and the ill in the activities

of Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności

(Łódź Christian Charity Society) in 1885-1914

After the failure of the uprising in 1863 and the complete loss
of independence, tsarist authorities on the Polish lands under Rus-
sian rule restricted the activities of aid organizations significantly.
The influence of the state on social welfare was limited to adminis-
trative and restrictive activities only; the provision of aid to those
in need rested on the shoulders of charity societies and private citi-
zens. Charity organizations conducted their activities pursuant to
rules imposed by the partitioner state, in the field of welfare as well;
they represented several trends, such as charitable, educational,
independence, and economic trend.

In the late 1870s, a charity society was formed in Łódź; it was
relatively late as compared to institutions of this type operating
in the Kingdom of Poland in the field of social charity since the be-
ginnings of the 19th century1. At first, it conducted its activities with
the name of Komitet Wsparcia Biednych (Committee of Support for
the Poor, established in 1877); since 1885, it became Łódzkie

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (further: ŁChTD or the
Society). This organization conducted multidirectional activities
in the social, healthcare, welfare, and educational areas in Łódź
at the turn of the 19th and the 20th century. Owing to the diversity
of taken initiatives, the multitude of aspects thereof, and the num-

                                                
1 Charity societies organized earlier on the Polish lands included Vilnius (1807),

Warsaw (1814), Lublin and Sandomierz (1815), Krakow (1816), Kalisz (1825),
and Poznań (1845) societies. C. Kępski, Towarzystwa dobroczynności w Królestwie

Polskim (1815–1914), Lublin 1993, p. 63, 80, 87, 89.



Joanna Sosnowska
_______________________________________________________________

28

ber of centres (20 before the World War I), it was the most dynamic
charity organization in the city.

The first welfare institution formed by ŁChTD in 1886 was Przy-

tułek dla Starców i Kalek (House for Old People and the Disabled)
located, at first, in a privately-owned establishment at Cegielniana
44 (today it is Jaracza street)2. Bearing in mind that ŁChTD started
its activities in 1885, the House was organized quite quickly. It pro-
vided shelter for 30 people.

One of significant directions in the activities of the Society was
the provision of organised care to old, ill, disabled, and poor people.
Due to being unable to work and, frequently, due to no care of the
members of families, people from this social group often were left
with nothing to live on and with no roofs over their heads. In the
light of opinions of the time on the causes of human poverty, people
from this group qualified to the category of unjust poverty3. Its
causes included the whole of social-economic relationships, such
as hard physical labour, starvation-level wages, poverty, accidents,
suffered illnesses, and consequences of participation in wars and
uprisings4. Frequently, old, poor, and disabled people became beg-
gars and were counted as underclass. The number of such people
in Łódź, which was developing industrially and demographically,
was constantly increasing; their financial situation was becoming
more and more difficult and it required appropriate solutions.

Although social conditions required shelters and poorhouses,
there was no institution of this profile in Łódź until the mid-1880s.
Jan Fijałek thought that it is difficult to determine a precise cause
of the lack of poorhouses not only in Łódź but also in the vicinity
of the city. In his opinion, the causes included no financial means
and aversion of rich people and local authorities to support an insti-
tution of this kind. Undoubtedly, what played a role here was a cer-
tain attitude to human fate. In those times, people who were unable

                                                
2 Zarys działalności Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności

za czas od roku 1877 do końca 1901 roku z powodu 25-cio letniego jubileuszu, Łódź
1902, p. 14.

3 F. Skarbek, Pisma pomniejsze, t. II, Pisma społeczne, Warszawa 1937, p. 88,
96.

4 A. Okolski, Dobroczynność publiczna w Polsce, „Niwa” 1878, p. 680.
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to secure themselves a peaceful old age as a result of no caution

or immorality at their young age were looked at with hostility5.
The Management Board of ŁChTD decided that only the poor

over 50 who had lived in Łódź for at least five years and received
no help from their family could be admitted to the House for Old
People and the Disabled6.

The institution was managed by the Committee; Reinhold Mellini
was the President of the Committee and E. Lüngen became the Sec-
retary. Other members included W. Drozdowski, L. Strauch, K. Ka-
liwoda, and J. Albrecht. Fridrich Michael was appointed the Host
of the centre7.

In May 1886, a separate division for ill people was organized
at the House8; in October, 10 beds were added to the institution
by resolution of the Management Board of ŁChTD. According to the
nature of the activities of the Society, only Christians could seek
shelter in the centre, i.e. Catholics, Evangelicals, and members
of the Orthodox Church. During the first ten years of the operation
of the House, the number of the poor, disabled, and ill living in the
centre was steadily rising, as presented in table no. 1.

In 1886, 54 residents, 15 men and 39 women, were admitted
to the House for Old People and the Disabled. After a few
years, the number of people admitted during one year nearly
doubled; in 1893 it was 79. The highest attendance rate, i.e. 83
residents, was recorded in 1895.

At first, a significant share in the number of residents was
formed by Catholics, men as well as women. In 1892–1896, there
were more ill and disabled Evangelicals at the House. Within the
space of ten years, it can be seen that there were more women of

                                                
5 J. Fijałek, Instytucje pomocy materialno-zdrowotnej w Łodzi i okręgu łódzkim

(wiek XIX do roku 1870), Łódź 1962, p. 114; F. Skarbek, O ubóstwie ubogich,
[in:] Pisma społeczne, Warszawa 1937, p. 101-127.

6 Archiwum Państwowe w Łodzi – National Archive in Łódź (further: APŁ),
Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwa Dobroczynności (further: ŁChTD), archive
reference (further: s.a.) no. 27: Otczet o diejatielnosti Łodzinskogo Christianskogo

Błagotworitielnogo Obszczestwa za 1892 god, p. 6.
7 APŁ, ŁChTD, s.a. 199: Kniga Komiteta Doma Starcow 1886–1896. APŁ,

ŁChTD, s.a. 27: Otczet Łodzinskogo Christianskogo Błagotworitielnogo Obszczestwa

za otczetnyj god z 1 janwaria po 31 diekabria 1889 goda, p. 7.
8 When it started admitting ill residents, the institution stopped to be a House

only for the poor, hence its name – House for Old People and the Disabled.
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both religions. In 1887-1889, male Catholics predominated among
the people admitted to the centre; in the following years, women
were the majority. In individual years, men and women, Catholics
and Evangelicals, left the centre for various reasons. It should be ob-

Table 1
Residents of the House for Old People and the Disabled

of ŁChTD in 1886-1896

Residents

as at
1 January

admitted
residents

during
the year

left during
the year

died during
the year

Year

M
/F

C E T C E T C E T C E T C E T
M - - - 7 8 15 7 8 15 - 1 1 - 2 2

1886
F - - - 22 17 39 22 17 39 5 4 9 2 3 5
M 7 5 12 11 3 14 18 8 26 8 1 9 1 - 1

1887
F 15 10 25 2 7 9 17 17 34 - 2 2 - 2 2
M 9 7 16 8 6 14 17 13 30 8 4 12 - - -

1888
F 17 13 30 5 6 11 22 19 41 5 2 7 2 1 3
M 9 9 18 10 5 15 19 14 33 4 5 9 1 2 3

1889
F 15 16 31 2 9 11 17 25 42 1 6 7 1 1 2
M 14 7 21 7 8 16 21 16 37 7 2 9 4 3 7

1890
F 15 18 33 9 8 17 24 26 50 1 2 3 3 4 7
M 10 11 21 8 11 17 18 22 40 - 3 3 5 3 8

1891
F 20 20 40 8 13 21 28 33 61 4 - 4 5 3 8
M 13 16 29 5 10 15 18 26 42 - 4 4 4 4 8

1892
F 19 30 49 9 6 15 28 36 64 3 1 4 7 6 13
M 14 18 32 5 5 10 19 23 42 1 3 4 2 4 8

1893
F 18 29 47 11 3 14 29 32 61 1 1 2 3 6 9
M 15 16 31 2 5 7 17 21 38 1 1 2 4 3 7

1894
F 24 27 51 10 5 15 34 32 66 3 - 3 5 4 9
M 12 17 29 4 1 5 16 18 34 2 - 2 4 2 6

1895
F 26 28 54 8 5 13 34 33 67 5 - 5 8 7 15
M 10 16 26 16 17 33 26 33 59 - 2 2 2 1 3

1896
F 21 26 47 35 22 57 56 48 104 2 - 2 4 5 9

M – male
F – female

Source: The author’s own study based on Zarys działalności Łódzkiego..., Przy-

tułek dla Starców i Kalek; APŁ, ŁChTD, s.a. 204: Armenasyl. Jahres Berichte

1892–1896; s.a. 27: Otczet Łodzinskogo... 1889 g., p. 7; Otczet o diejatielnosti Ło-

dzinskogo... za 1892 god, p. 6. No ill members of the Orthodox church were recog-
nized for 1886-1896 because the first two men being members of the Orthodox
church were admitted in 1898.
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served that the number of people leaving the House increased
in 1888 (19 residents) and 1889 (16) and decreased in the following
years. Deaths of residents were related mainly to their age and ill-
nesses as well as epidemics. The highest mortality rate was
in 1890-1895, when Łódź was in the grip of infectious diseases,
i.e. tuberculosis, smallpox, cholera, scarlet fever, typhoid etc.9
The highest number of deaths was recorded in 1892 – 21 residents.

As has already been mentioned, the number of the ill and dis-
abled who sought care and financial aid at the House for Old People
and the Disabled increased steadily. Since 1891, it invariably ex-
ceeded 100 residents; five years later, it reached the level of 161.
With great overcrowding, the rented rooms did not meet health and
hygienic conditions. This situation forced ŁChTD authorities to take
more energetic actions in order to build a separate building
for the House.

However, before the constructions work started (they were with-
held by tsarist administrative authorities in Łódź), in November
1889, a decision was made to move the House to a new establish-
ment at Cegielniana 317a leased for the monthly rent of 1,350 rou-
bles (further: rb)10.

It was not until December 1890 that the President of ŁChTD
and the factory owner, Juliusz Heinzel, announced at the meeting
of the Management Board that the requests submitted many times

by the Society to higher authorities via the agency of the city council

concerning the donation of one of city squares free of charge

for the construction of a poorhouse have finally succeeded and that

the square at Targowa street was allotted for this purpose11. The no-
tarial deed between the city of Łódź council and the Society was con-
cluded in August 189112. Piotrków Provincial Government approved
the construction design for the building in March 1894.

When it had turned out that the collected funds will not be suffi-
cient to pay for the costs of the construction, the decision was made
to obtain money by collections among the rich part of Łódź society13.
                                                

9 J. Fijałek, J. Indulski, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium or-

ganizacyjno-historyczne, Łódź 1990, p. 218-253.
10 APŁ, ŁChTD, s.a. 27: Otczet Łodzinskogo... za otczetnyj god 1889, p. 2, 4.
11 The square was located between Dzielna street (at present: Narutowicza str.),

Targowa street (Sterlinga str.), and Cegielniana street (Jaracza str.).
12 Zarys działalności Łódzkiego..., p. 19.
13 Ibidem, p. 23.
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To this purpose, the city was divided into small districts; delegates
were selected and they started collecting money. A month later,
it was recorded that the donations from factory owners have reached

a great amount of 96,000 roubles14. The construction was completed
in December 1895 owing to the funds donated by factory owners
and other residents of Łódź. The total costs of the construction
and the equipment exceeded rb 178,000.

The monumental building was not commissioned until 11 March
189715. Above the portal, a national emblem and the inscription Res

sacra miser (Supporting the poor is a sacred thing) could be seen.
Owing to social generosity, Łódź gained an important and necessary
institution for several hundred of Christian residents16. The House
for Old People and the Disabled located at Dzielna 52 (at present,
it is the building occupied by the Medical University at Narutowicza
street) also became the office of general authorities of Łódzkie

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności.
The new centre operated based on the Instruction approved

in 1898 by tsarist provincial authorities. After the opening, a new
Committee was selected and it was composed of a president, a vice
president, a secretary, and a treasurer, who were selected by vot-
ing17. The first President of the new House was Edward Stephanus18

and the Vice-President was W. Drozdowski. The function of the Sec-
retary was entrusted to A. Raubal and the Treasurer was J. Kam-

                                                
14 The following factory owners contributed to the construction of the building:

the Scheiblers (50,000 roubles), J. Heinzl (rb 20,000), J. Kunitzer (rb 10,000),
the Grohmans and Tow. Akc. Geyera (rb 5,000 each), and the Biedermans
and G. Lorentz (rb 3,000 each).

15 APŁ, ŁChTD, s.a. 263: Księga wizytowa Przytułku dla Starców i Kalek.
16 An analogical initiative was taken by Konstadt when, in 1890, he donated

a property on Średnia street (today it is Pomorska str.) to the Jewish community.
Since 1892, a Jewish House for old people and the disabled was located there, which
accommodated 14-45 residents. B. Filipowicz, Dobroczynność w Łodzi, [in:] Dzień

ubogich w Łodzi. Jednodniówka, Łódź 1911, p. 17; S. Pytlas, Łódzka burŜuazja

przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994, p. 189-190.
17 APŁ, ŁChTD, s.a. 200: Kniga protokołow zasedanij komiteta Doma Prizrenia

Starcow 1895-1906.
18 E. Peyser was the next one. In 1904, M. Sprzączkowski was nominated

the President; he performed the function for 14 years. APŁ, ŁChTD, s.a. 202:
KsiąŜka protokołów Domu Starców i Kalek 1916–1923.
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merer19. The Audit Committee composed of M. Sprzączkowski
and G. Peyser was supposed to check the management of the institu-
tion regularly and to verify the books kept by an inspector20.
The Committee and the Audit Committee were directly responsible
to the Management Board of the Society.

The main executor of the decisions made by the Committee was
the inspector21. He had the authority to employ and dismiss the so-
called lower servants, i.e. cooks, washerwomen, caretakers,
and doorkeepers. Issues related to the employment of the remaining
administrative and medical staff as well as service staff (house-
keeper, wardrobe mistresses) were included in the responsibilities
of the Committee itself.

During the meetings of the Committee of the House for Old Peo-
ple and the Disabled, decisions were also made concerning monthly
salaries of the staff; however, they were always subject to an ap-
proval of the Management Board of ŁChTD. In 1899–1914, the sala-
ries of administrative employees were as follows: the inspector – 110
roubles, a clerk – rb 50, and a secretary – rb 2022. Medical care for
the disabled, old, and ill was provided by a physician with the aver-
age salary of rb 50, a medic – rb 30, and a nurse – rb 10. A person
helping with the ill earned app. rb 13, the housekeeper – rb 22,
and the cook – rb 1823.

As has already been mentioned, only Christians were admitted
to the House for Old People and the Disabled24. The Instruction from
1898 indicated that care at the House was provided for people over
50 who were left with nothing to live on and who were permanent

                                                
19 The members of the Committee in 1904 included: dr J. Wisłocki,

M. Sprzączkowski, W. Jonscher, O. Bernhardt, T. Friedrich, K. Jende, E. Tischer,
K. Wutke, A. Wehr, and E. Eisert. See: Zarys działalności Łódzkiego...; Spra-

wozdanie z działalności Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności

za 1904 r., p. 39; S. Pytlas, op. cit., p. 189.
20 APŁ, ŁChTD, s.a. 256: Dom Starców i Kalek, korespondencja 1919-1920, In-

strukcja Przytułku dla Starcówi Kalek w Łodzi, §15.
21 APŁ, ŁChTD, s.a. 256: Dom Starców i Kalek..., Instrukcja Przytułku..., §11.
22 APŁ, ŁChTD, s.a. 200: Kniga protokołow; s.a. 201: Kniga protokołow zase-

danij Komiteta Doma Starcow 1906-1915.
23 In November 1915, there were 22 servants at the House.
24 APŁ, ŁChTD, s.a. 206: Spisok lic nachodjaszczichsja w domie Prizrenija Star-

cew LChBO 1887-1903; s.a. 207 Kniga dwiŜenija prizrewajemych 1894-1899.
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residents of Łódź or had been living in Łódź for 10 years25. They had
the right to remain in the institution until the end of their lives.
People admitted to the House were registered. In special books, the
following data was entered: first name and surname of a resident,
admission date, date of birth, age, profession, religion, marital
status, number of children, first names and surnames of parents,
relations, or guardians, place of their residence, reason of poverty,
and the name of the person who issued the decision concerning the
admittance to the House.

Residents of the House for Old People and the Disabled included
women and men who, before the admittance, worked in various pro-
fessions, e.g. weavers, bricklayers, carpenters, shoemakers, lock-
smiths, bakers, teachers, servants, labourers, or accountants26. They
were from Prussia, Saxony, Frankfurt, Łódź, Piotrków, Częstochowa,
Ozorków, and Warsaw27. Reasons of poverty included mainly old age,
being unable to work, and illnesses.

The final decision concerning admittance to the House for Old
People and the Disabled was made in agreement with the Commit-
tee of the institution at meetings of the Management Board
of ŁChTD. However, before that, it were the so-called guardians
of the poor who requested for admittance to the House, having
checked the material status of people who wanted to be admitted.
The guardians also filled in special forms (which contained the fol-
lowing data: first name and surname of the applicant, year and place
of birth, age, marital status, religion, profession to date, reason
of poverty, data concerning family or guardians, their place of resi-
dence, marital status, number of children, age of children, and pos-
sessions)28.

According to the Instruction, each person admitted to the House
was required to subject himself or herself to an initial visual inspec-
tion performed by the physician at the House 29. If the admitted per-
son did not have their own clothes, he or she received them. Each
                                                

25 APŁ, ŁChTD, s.a. 256, Instrukcja Przytułku..., §1. Exceptions included
the disabled, who could be admitted to Przytułek before 50.

26 APŁ, ŁChTD, s.a. 206 Spisok lic...
27 Ibidem.
28 APŁ, ŁChTD, s.a. 256; s.a. 27: Otczet o diejatielnosti Łodzinskogo... za 1892

god, p. 7.
29 APŁ, ŁChTD, s.a. 256, Instrukcja Przytułku..., §2, §4; APŁ, ŁChTD, s.a. 30:

Kniga protokołow LChBO 1908–1913.
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new person was provided with an iron bed with a pallet, a pillow,
a woollen duvet, and a cabinet for personal belongings.

The staff tried to place ill residents in separate rooms – they oc-
cupied the third floor of the building. Separate quarters were also
provided to women; for them, the second floor was allotted. The re-
maining poor and old people were placed on the ground floor and the
first floor30.

Table 2
Residents of the House for Old People and the Disabled

of ŁChTD according to their religion in 1897-1914

Residents of the House for Old People
and the Disabled according to their religion:

Catholics Evangelicals
members of the

Orthodox church
Years

men women men women men women

Total

1897 24 50 30 43 - - 147
1898 34 69 33 53 - - 189
1899 43 73 49 65 1 - 231
1900 52 79 45 59 2 - 237
1901 57 82 41 53 3 - 236
1902 55 83 42 56 3 - 239
1903 55 90 44 54 4 - 247
1904 59 89 47 64 5 - 264
1905 64 90 43 64 5 - 266
1906 56 87 43 66 3 - 255
1907 54 89 45 65 2 - 255
1908 54 85 49 69 2 - 259
1909 49 98 55 84 2 1 289
1910 47 107 56 82 1 1 294
1911 44 120 48 84 1 1 298
1912 54 110 46 89 1 1 301
1913 62 111 41 86 1 - 301
1914 59 124 39 85 2 - 309

Source: the author’s owned study based on: Zarys działalności Łódzkiego...;
Reports concerning the activities of ŁChTD for the years 1904, 1906–1912; APŁ,
ŁChTD, s.a. 205: Armenasyl. Rechenschafts-Berichte von 1897 bis 1915.

                                                
30 APŁ, ŁChTD, s.a. 10: Ogólne Zebranie 1918.
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During the first year of the operation of the House in the new
building, 147 Catholic and Evangelical women and men lived there.
In the following years, as is presented in table no. 2, the number
of residents continued to increase; before the World War I, it ex-
ceeded 300 residents. The data indicate that in the examined period
the House was still dominated by women; since 1910, there were
twice as many women as men in the institution. The significant ma-
jority was formed by Catholic women and men. There were few male
members of the Orthodox church, who lived at the House since 1899.
The highest ever number of residents (309) and Catholic women
(124) was registered in 1914.31

The residents got up at 6.00 a.m. and went to bed at 9 p.m. The
staff made sure each of them was washed and clothed before break-
fast and that they had made their beds and tidied up the rooms.

Each resident observing the rules in effect at the House had
the right to a leave granted upon a request by the inspector. Upon
his consent, it was allowed to visit the residents twice a week,
on Thursdays and Sundays (from 3 p.m. to 6 p.m. in summer and
from 2 p.m. to 4 p.m. in winter)32.

The staff made efforts to provide appropriate social, medical,
and spiritual care to the residents of the House for Old People
and the Disabled. Pursuant to the rules provided for in the Instruc-

tion, in his relationships with the residents, the inspector should be

firm but not strict, while the attitude of the rest of the staff should
be human.

Depending on their health, strength, and possibilities, some resi-
dents performed works essential for the operation of the home,
e.g. peeling potatoes, plucking feathers, repairing underclothes,
or sewing slippers33. Healthy residents performed simple field works
in the garden neighbouring the House, in particular in spring
and autumn.

The House had two chapels, a Catholic and an Evangelical one,
where a priest and a pastor offered masses. They were attended
by large numbers of people, not only the residents of the House
and members of the Society but also other people living nearby.

                                                
31 APŁ, ŁChTD, s.a. 32: Protokoły ŁChTD 1913-1917.
32 APŁ, ŁChTD, s.a. 256, Instrukcja Przytułku..., §10.
33 APŁ, ŁChTD, s.a. 27: Otczet o diejatielnosti... za 1892 god, s. 7; s.a. 10: Ogólne

Zebranie...
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During masses, chapels were often so overcrowded that people com-
plaint about crowd and crush34.

In order to inspect the conditions in which the residents lived
(the inspection included mainly food, clothes, underclothes, and bed
linen) and the residents’ health, the Management Board of the Soci-
ety appointed a special committee from time to time. In 1908, after
one of such inspections, it was decided to organize separate rooms
for the seriously ill and very old residents. An appeal was also made
for hospital aids to be more caring35.

The House for Old People and the Disabled was very popular
and often there were no vacancies there. It may be surprising be-
cause the building where the House was located was rather large.
The reasons included an increasing number of poor and disabled
people who required permanent social and medical care and the fact
that, during a certain period, the building also housed an obstetric
House, a House for mentally ill, and a clinic36. Private flats
of the Society’s clerks were also located here.

In order to be granted a place at the House, a person had to com-
plete many formalities. In some cases, however, this procedure was
passed over when granting a place. In November 1904, the Man-
agement Board decided to allot 2 rooms with an appropriate number
of beds for temporary admission of people found in the streets

by the police37, at the request of Rudolf Ziegler, who was the Vice-
President then.

The documentation of the Society indicates that not only
the poorest people were admitted to the House. This is proved
by a note in documents of the institution concerning payments made

                                                
34 APŁ, ŁChTD, s.a. 29: Kniga protokołow sobytia LChBO 1902-1908.
35 APŁ, ŁChTD, s.a. 201 Kniga protokołow…
36 APŁ, ŁChTD, s.a. 200; s.a. 201. On the ground floor of the front building,

there were 5 rooms for residents, 2 bathing rooms, 2 eating rooms, a kitchen, a pan-
try, a boiler room, and a flat for the caretaker. The first floor consisted of 2 rooms
for residents, flats of the inspector and the housekeeper, flats of servants, a dressing
room, the office of the Management Board of ŁChTD, the office of the House,
the conference room, and the Catholic chapel. On the second floor, there were
15 rooms for residents, a flat for nurses, and the Evangelical chapel. The third floor
consisted of 16 rooms for residents, a bathing room, a medicine room of the House,
a flat of the wardrobe mistress, and the Evangelical chapel choir. The data comes
from 1918 r. APŁ, ŁChTD, s.a. 10.

37 Ibidem.
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by wealthier people. For example, the list of residents admitted
in October 1902 contains a note that Karolina Szinke undertook
to make a single donation of 40 roubles for the House for Old People
and the Disabled38. In general, however, the Committee of the House
checked the material situation of the residents. At one of its meet-
ings in 1913, it made a decision not to admit Marianna Zakrzewska,
who had two rich sons39. The age requirement was also observed.
In 1913, the Committee asked Marianna Bartkiewicz (47) to leave
the House voluntarily, because she was a young woman and, ac-
cording to the certificate issued by the doctor at the House, she was
seriously ill, what qualified her for hospital treatment.

Residents were admitted to the House for Old People
and the Disabled for a temporary or permanent stay. Sometimes, the
Committee requested that a resident be expelled from the institu-
tion, frequently due to reprehensible behaviour. However, some
of them could return to the House. The documents of the institution
include a few notes about such events. For example, in 1903, Nowak
was reprimanded and threatened with expulsion because
he was unceremonious towards the staff, frequently left the House,
and abused alcohol40. Apart several reprimands given by members
of the Committee and administrative staff, in 1913 it was decided
to expel Józef Zajdler for bad behaviour, with no right of return,
while Emilia Müller was expelled for rows and fights with other
residents41. Other residents left the House wilfully, without notifying
the staff, what also qualified them to be expelled. Sometimes, resi-
dents of the House for Old People and the Disabled decided, on their
own, to leave the institution for ever. In such cases, the Committee
tried to return the money if the residents had paid for the admission
to the institution.

The House for Old People and the Disabled was maintained
by the Society, which allotted a certain amount for the activities

                                                
38 APŁ, ŁChTD, s.a. 206. Henryk Roslau donated rb 300 for the House. Upon

their admission the institution, Janiszewscy (the married couple) donated rb 500.
39 APŁ, ŁChTD, s.a. 201. In the same year, the Committee examined the case

of expulsion of Josef Schefler because his son was an owner of a House

and a butcher’s shop.
40 APŁ, ŁChTD, s.a. 200.
41 APŁ, ŁChTD, s.a. 201.
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of the institution each year42. Moreover, the House also used volun-
tary donations and gifts made by Łódź society. A certain, although
not permanent, income included donations made by residents upon
their admission to the House. In order to increase the funds, the in-
stitution sold livestock and potatoes. A small income was derived for
plucking feathers and tying cotton by residents of the institution.
Expenses were made mainly for the purchase of the most necessary
things, i.e. foodstuffs, clothes, and medicines. Large amounts were
paid for administrative, economic, insurance, and funeral costs. In-
comes and costs of the House for Old People and the Disabled are
presented in table no. 3.

The data from table no. 3 indicate that in the discussed period
the income of the institution exceeded the costs each year, what was
beneficial for the maintenance of the House for Old People and the
Disabled; as a result, the residents received proper care.

The analysis of donations received from the ŁChTD central fund
shows that the authorities of the Society tried to satisfy everyday
needs of the House as much as possible. In the first years of the ac-
tivities of the institution, these funds constituted app. 90% of its to-
tal income. The reduced share of the donations of the ŁChTD
authorities (63.4%) can be seen since 1910. That year, a significant
amount, i.e. over 4,000 roubles (13% of the total income) was
paid by residents admitted to the institution43. The total income
of the House was also increased with financial donations and contri-
butions in kind. The first type of support (money) was offered by rich
people, while the other one (material gifts) – from the less wealthy44.

                                                
42 Incomes and costs of the House for Old People and the Disabled recognized

in reports concerning its activities for 1892-1911. Sprawozdanie z działalności

Łódzkiego…za 1904 r., p. 10.
43 In 1911 – 2,179 rb; in 1912 – 2,225; in 1913 – 2,805; in 1914 – 1,602. APŁ,

ŁChTD, s.a. 205.
44 Permanent donators included the Scheibler and the Herbst families. In 1901,

F. Mitzner donated rb 500 to the House for Old People and the Disabled, while in
1910, Emil Geyer donated rb 3,000. Ref. to S. Pytlas, op. cit., p. 189. Contributions
in kind included fuel, clothes, food, items necessary in a household and in an office,
medicines, tobacco, books, and soap. Some daily newspaper publishers, such as
„Lodzer Zeitung” and „Dziennik Łódzki”, donated copies of their newspapers to the
residents.
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When calculated into roubles, contributions in kind were worth defi-
nitely more in the discussed period45.

Table 3
Funds allotted for the maintenance of the House for Old

People and the Disabled of ŁChTD in 1897-1914

Total income

Incl.:
from ŁChTD
for the main-
tenance of the

House

Total costs

Incl.:
for food,

clothes, and
medicines

Years

roubles roubles
1897 15,111 13,700 14,977 7,250
1898 23,687 21,200 23,687 11,579
1899 30,188 26,530 25,983 13,749
1900 29,610 28,109 29,239 15,071
1901 31,367 29,000 30,539 15,136
1902 33,335 29,800 28,303 16,840
1903 26,508 23,700 25,192 14,910
1904 28,211 26,597 27,550 14,551
1905 25,764 22,900 23,519 13,582
1906 28,046 22,500 25,337 14,003
1907 27,903 26,003 27,736 15,314
1908 27,914 21,997 27,831 15,418
1909 28,420 22,521 28,294 15,605
1910 31,204 19,794 27,888 15,567
1911 33,932 22,998 31,171 15,973
1912 34,667 25,383 32,111 16,883
1913 37,334 25,861 x x
1914 27,415 21,854 26,596 15,614

x – no data

Source: the author’s own study based on: Zarys działalności Łódzkiego...,
Przytułek dla Starców i Kalek. Reports concerning activities of ŁChTD for 1904,
1906–1912. APŁ, ŁChTD, s.a. 205: Armenasyl. Rechenschafts-Berichte…

                                                
45 In 1900, the donations included rb 690 and contributions in kind worth

rb 1,033; in 1911, rb 940 and rb 925, respectively.
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The expenses of the House for Old People and the Disabled de-
pended on the number of residents and were rb 15,000 with 147
residents in 1897 and over rb 27,000 with 255 residents ten years
later. In this period, the highest amount for the maintenance
of the House was spent in 1912, i.e. over rb 32,000.

Analysing the expenses of the House, it should be stated that the
largest amounts were paid for foodstuffs, clothes for the residents,
and medicines46. In the discussed period, they constituted over 50%
of the total expenses of the institution47. Funds spent for the main-
tenance of and meals for one resident daily are shown in table no. 4.

A yearly cost of the total support of one ill person was between 22
at the beginning of the discussed period and 31 kopecks at the end
of this period. The daily costs of meals for one person decreased since
1902. The costs of support of one person and the costs of meals
for one resident became definitely disproportionate then.

Meals at the House for Old People and the Disabled were pre-
pared three times a day, i.e. at 7.00 a.m., 12.00 a.m., and 6.00 p.m.48

For breakfast, the residents had two cups of coffee and two rolls. The
lunch usually consisted of 3/4 of a litre of soup (e.g. pea soup, beetroot
soup, or cabbage soup) and potatoes, while supper – of half a litre
of potato soup49. Apart from this, each resident received
app. 250 grams of bread daily and app. 110 grams of meat twice
a week.

Before Christmas and Easter, parties were organized
for the residents. They were held in the evenings on days preceding
the holidays. Christmas was celebrated in a particularly ceremonial
manner. Apart from the residents, invited guests participated
in the festivities as well, who included the President of the Society
and his wife, the presidents and supervisors of district committees,
and representatives of industrialists, e.g. the Herbst and Leonhardt

                                                
46 Upon admission to the House, some residents brought clothes or bed linen.

However, most of them were poor and had nothing. APŁ, ŁChTD, s.a. 206.
47 Other expense items include administration, laundry, light and gas engines,

fuel, household expenses, interior equipment and repairs, fuel costs, contributions
to funeral funds, sewage disposal, office costs, real properties insurance, and phone.
Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczyn-

ności za 1911 r., p. 10-11.
48 APŁ, ŁChTD, s.a. 27: Otczet o diejatielnosti Lodzinskogo ... za 1892 god., p. 7.
49 Ibidem.
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Table 4
Daily costs of the stay of residents at the House for Old

People and the Disabled of ŁChTD in 1897-1914

Daily cost of maintaining
one person

Daily cost of meals for
one personYears

in kopecks
1897 22.0 19.4
1898 24.1 22.4
1899 23.6 22.3
1900 29.0 24.0
1901 29.3 x
1902 26.3 13.8
1903 25.0 13.4
1904 25.0 13.0
1905 23.0 12.7
1906 26.0 13.0
1907 29.3 14.0
1908 28.7 13.0
1909 25.8 12.0
1910 26.0 12.0
1911 29.0 13.0
1912 29.2 13.5
1913 31.2 13.3
1914 22.3 12.1

x – no data

Source: the author’s own study based on APŁ, ŁChTD, s.a. 205.

families as long-standing noble guardians of the House50. The pro-
gramme of Christmas festivities included masses in a chapel with
the participation of clerics, a ceremonial dinner, and gifts for the
residents and staff of the House.

The analysis of the social and welfare activities of the House for
Old People and the Disabled enables the author to state that it per-
formed a significant role in the community of poor people in Łódź.
The constantly increasing number of residents shows that it was

                                                
50 APŁ, ŁChTD, s.a. 32 Protokoły... Anna Scheibler gave presents and money to

all residents each year.
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needed. Owing to a well-organized care and aid, many old, disabled,
poor, and ill people could live with dignity. The decreasing number
of people leaving the House, including those leaving it upon request,
may suggest that the authorities tried to provide the residents with
optimum living conditions51.

In difficult years of the World War I, where there were poverty,
epidemics, and lack of food, fuel, and medicines in Łódź, even more
homeless, poor, and ill people sought shelter and place at the House.
Its residents managed to survive mainly owing to the involvement
of the members of the Committee, staff, guardians, and generous
residents of the city of Łódź. During that time, the authorities
of the Society tried to admit as many people needing help as possible
to the institution; as a result, the House was dramatically over-
crowded. The number of residents living at the House significantly
exceeded its spatial and financial possibilities, what resulted
in a lack of food, inconvenience, and bad sanitary conditions. How-
ever, what was the most important thing at those times was to have
a roof over one’s head, food, and a guarantee of everyday care.
And that was what people who needed them received at the House
for Old People and the Disabled.

Streszczenie

Opieka nad kalekami i chorymi w działalności

Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa

Dobroczynności w latach 1885-1914

Opieka nad ludźmi kalekimi i chorymi stanowiła priorytet
w działalności Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobro-
czynności (ŁChTD), działającego na polu społecznej filantropii
od połowy lat osiemdziesiątych XIX w. Wpisywała się bowiem
w wielokierunkowe inicjatywy podejmowane przez tę organizację
charytatywną w sferze społecznej, socjalnej, ochrony zdrowia i opie-
kuńczo-wychowawczej w Łodzi na przełomie XIX i XX w.

Pierwszą powołaną do istnienia przez ŁChTD placówką opiekuń-
czą był Przytułek dla Starców i Kalek. Znaleźli w nim schronienie

                                                
51 In 1897, 14.3% of residents left the House; a year after – 18.5%; in 1902 –

5.7%; in 1904 – 1.9%; in 1910 – 3.9%; in 1911 – 3.7%; and in 1914 – 4.2%. APŁ,
ŁChTD, s.a. 205.
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i opiekę ludzie starzy, schorowani, samotni, osoby kalekie i ubogie.
Ta grupa społeczna, z uwagi na niezdolność do podjęcia pracy, a nie-
jednokrotnie takŜe z braku zainteresowania ze strony rodziny, pozo-
stawała bez środków do Ŝycia i dachu nad głową. W świetle ówcze-
snych poglądów, formułowanych w kwestiach przyczyn nędzy ludz-
kiej, osoby z tej grupy zaliczano do kategorii ubóstwa niezawinione-

go. Jego podłoŜem były stosunki społeczno-gospodarcze, jak: cięŜka
fizyczna praca, głodowe zarobki, nędza, nieszczęśliwe wypadki, prze-
byte choroby, a takŜe skutki uczestnictwa w wojnach i powstaniach.
Nierzadko starcy, ubodzy i niedołęŜni powiększali rzesze Ŝebraków
i ludzi z tzw. marginesu. Liczba takich osób w rozwijającej się prze-
mysłowo i demograficznie Łodzi przełomu XIX i XX w. nieustannie
rosła, a ich połoŜenie materialne stawało się coraz trudniejsze i wy-
magało stosownego rozwiązania.

W łódzkim Przytułku dla Starców i Kalek przebywały kobiety
i męŜczyźni wyznania katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego.
Liczba pensjonariuszy na początku działalności tej instytucji wyno-
siła 30 osób, od 1891 r. przekraczała 100.

W artykule skupiono się na genezie, rozwoju i działalności Przy-
tułku dla Starców i Kalek do wybuchu pierwszej wojny światowej,
chociaŜ instytucja ta funkcjonowała do czasu likwidacji ŁChTD
w 1940 r.

Gmach Przytułku dla Starców i Kalek istnieje w Łodzi do dziś,
obecnie jest własnością Uniwersytetu Medycznego przy ul. Naruto-
wicza 60.
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The building of the former House for the Old People and the Dis-

abled in Łódź, the present day (the author’s collection).
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Janusz R. Budziński
(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Rosyjscy przemysłowcy i handlowcy a polityka

zagraniczna Rosji w latach 1906-19141

Przełom XIX i XX w. to czas, kiedy podejmowane są działania
mające na celu stworzenie w Rosji organizacji przemysłowo-
handlowych, opracowanie ich wspólnej platformy politycznej. Na
szczególną uwagę zasługują próby dotarcia ze strony przedsiębiorców
rosyjskich do cara Mikołaja II z postulatami politycznymi i gospo-
darczymi2. W następnych latach ich rola zwiększała się i mieli coraz
więcej do powiedzenia, zwłaszcza w kwestiach gospodarczych. Istot-
nym przełomem była rewolucja 1905 r., która zmieniła w znaczący
sposób struktury państwowe i sytuację społeczno-polityczną w kraju.
Pojawienie się instytucji ustawodawczych – Dumy Państwowej i zre-
formowanej Rady Państwa oraz odnowionej Rady Ministrów, mimo
Ŝe odpowiedzialnej tylko przed carem – świadczyło o tym, iŜ Rosja
zrobiła krok na drodze ku monarchii parlamentarnej. Pojawiły się
nowe grupy nacisku na rządową politykę w postaci parlamentu, two-
rzących się w toku rewolucji partii politycznych i licznej powiązanej
z nimi prasy. W związku z tym rozszerzyła się teŜ baza polityki za-
granicznej caratu, który otrzymał poparcie większości partii poli-
tycznych w wypracowywaniu i przeprowadzaniu programu wielko-
mocarstwowej polityki zagranicznej Rosji na arenie międzynarodo-
wej.
                                                

1 Artykuł jest zmodyfikowaną wersją tekstu w języku rosyjskim, jaki ukazał
się w 2004 r., zob.: Я.Р. Будзньский, Русские торгово-промышленные круги и внешняя

политика России 1906-1914 гг., [w:] Индустриализация и общество, ред. Г.Ф. Матвеев,

Москвa 2004, s. 127-150.
2 Zobacz: Э. Вишневски, Капитал и власть в России, Москва 2006; idem, Либеральная

оппозиция в России накануне первой мировой войны, Москва 1994; L. Jaśkiewicz, Abso-
lutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907, reformy ustrojowe, Warszawa 1982.
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W niniejszym artykule została poświęcona uwaga właśnie części
owych grup nacisku – kręgom przemysłowo-handlowym, ich opiniom
i wpływowi na politykę zagraniczną państwa. Dodać naleŜy, Ŝe kręgi
te były powiązane z większością ówcześnie istniejących partii poli-
tycznych (od kadetów przez październikowców, progresistów do
ugrupowań prawicowych). Działania, jakie podejmowali przemysłow-
cy i handlowcy rosyjscy, zaprezentowane zostaną na wybranych
przykładach dotyczących Dalekiego Wschodu (Japonia, Chiny) i Eu-
ropy (Niemcy i państwa bałkańskie). Punkty te zostały wybrane nie-
przypadkowo, gdyŜ właśnie na nich koncentrowała się uwaga i inte-
resy przemysłowców i kupców rosyjskich.

Rozpoczynając od Dalekiego Wschodu, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe czyn-
nikiem, który wiele zmienił w polityce rosyjskiej wobec tego regionu,
była przegrana w wojnie z Japonią. Kończący ją, zawarty w 1905 r.,
pokój w Portsmouth pozostawiał otwartą drogę do dalszych negocja-
cji i uregulowania rosyjsko-japońskich stosunków politycznych i eko-
nomicznych.

W maju 1906 r. minister spraw zagranicznych, Aleksander Izwol-
ski wydał rozporządzenie w celu wysondowania moŜliwości rozpoczę-
cia rozmów z Japonią odnośnie do porozumienia. W ciągu miesiąca
rząd japoński odpowiedział pozytywnie, a w lipcu rosyjski pełnomoc-
nik, senator Mikołaj Malewski-Malewicz przystąpił do omawiania
szczegółów z japońskim posłem (późniejszym ambasadorem) w Pe-
tersburgu, baronem Ichiro Motono.

W tym samym czasie uaktywnili się przedsiębiorcy Rosji Cen-
tralnej skupieni przy Moskiewskim Towarzystwie Giełdowym. Wy-
słali swoich przedstawicieli do Petersburga, by uczestniczyli w wy-
znaczonej na 24 września 1906 r. Komisji Nadzwyczajnej, powołanej
dla omówienia sprawy portów wolnocłowych na Dalekim Wschodzie.
Komisja uznała za niewskazane podnosić w obecnej, skomplikowanej
sytuacji kwestię zniesienia portów wolnocłowych. Wszystko to
znacznie utrudniało negocjacje z Japonią. Jednak główną przeszkodą
na drodze do porozumienia okazały się postulaty rządu japońskiego,
które wybiegały daleko poza ustalenia z Portsmouth. Według prasy
rosyjskiej, szło teraz o ekonomiczne podporządkowanie MandŜurii
przez Japończyków3.

Po długich debatach został ostatecznie zawarty traktat rosyjsko-
japoński, na który składały się podpisane 28 lipca 1907 r. układ
                                                

3 „Русская Мысль” 1907, t. 1, s. 205.
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handlowy i konwencja o rybołówstwie oraz 30 lipca 1907 r. porozu-
mienie ogólnopolityczne. Konwencja jawna zawierała wzajemne zo-
bowiązania Rosji i Japonii dla utrzymania całości terytorialnej i nie-
podległości Chin, a umowa tajna przewidywała podział Chin na stre-
fy wpływów4.

Następnym krokiem ze strony rządu rosyjskiego odnośnie
do Dalekiego Wschodu, po podpisaniu porozumienia z Japonią, było
wniesienie pod obrady Dumy projektu budowy amurskiej linii kole-
jowej. Projekt ten pojawił się na początku 1908 r., a popierali
go premier Piotr Stołypin i cała Rada Ministrów5. Koncepcja budowy
wspomnianej linii nie znalazła uznania w oczach części kręgów
dworskich. Były gubernator Kraju Nadamurskiego i członek Rady
Państwa, D. Subboticz był przeciwny temu planowi, co wyraził
w poświęconej temu broszurze6, uwaŜając, Ŝe budowa chwilowo nie
jest konieczna oraz moŜe przysporzyć wielu trudności z powodu wa-
runków naturalnych panujących na tamtym obszarze.

RównieŜ w Dumie opinie były podzielone. Jak zauwaŜała prorzą-
dowa „Rossija”, zaczynając od socjaldemokratów i kończąc na partii
Pokojowej Odnowy, cała opozycja wypowiadała się przeciw budowie
tej linii, mającej według swojego przeznaczenia z jednej strony
wzmocnić środki obronne kraju, a z drugiej słuŜyć kulturalnemu
rozwojowi oddalonego obszaru i pomóc jego ludności7.

Deputowanych starał się przekonać premier Stołypin, mówiąc,
Ŝe budowa tej linii kolejowej nie stanowi Ŝadnego niebezpieczeństwa,
a jest konieczna gdyŜ przy ogromie naszego terytorium jest niezwykle
istotnym mieć moŜliwość przerzucania armii z jednego kąta kraju
w drugi. śadne umocnienia (…) nie zastąpią komunikacji8.

W czasie głosowania w Dumie, przeciw ustawie wystąpili kadeci,
progresiści, socjaldemokraci i trudowicy. Mimo ich sprzeciwu, pro-
jekt został przyjęty dzięki poparciu październikowców i prawicy, któ-
rzy tym samym wyrazili zaufanie dla proponowanych przez rząd
rozwiązań.
                                                

4 О. Айрапетов, Внешняя политика Российской империи (1801-1914), Москва 2006,
s. 517.

5 В. Коковцов, Из моего прошлого. Воспоминания 1903-1919 гг., t. 1, Москва 1933,
s. 321.

6 Д. Субботич, Амурская железная дорога и наша политика на Дальнем Востоке,

С. Петерсбург 1908.
7 „Россия” 1908, nr 723.
8 П. Столыпин, Нам нужна великая Россия, Москва 1991, s. 121.
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Kolejnym punktem w polityce dalekowschodniej, o którym wypo-
wiadały się m.in. kręgi przemysłowo-handlowe, było zbliŜenie z Chi-
nami. Zostało ono zapoczątkowane zawarciem 10 maja 1909 r. poro-
zumienia rosyjsko-chińskiego o wspólnym zarządzaniu strefą Kolei
Wschodniochińskiej. Układ był postrzegany w Petersburgu jako śro-
dek do umocnienia wpływów Rosji w Chinach w celu przeciwdziała-
nia tam ekspansji innych mocarstw, a zwłaszcza Japonii.

Gdy porozumienie zostało zawarte, natychmiast pojawiła
się kwestia rozbudowy przez Rosję sieci kolejowej w Chinach. Rozpa-
trywano ją z dwóch punktów widzenia. Zgodnie z pierwszym z nich,
naleŜało sprzedać Kolej Wschodniochińską Chinom i jednocześnie
uzyskać od rządu chińskiego koncesję na budowę linii kolejowej
Kiachta-Urga-Pekin, która ułatwiłaby eksport rosyjski w rejony
Chin właściwych. Ten punkt widzenia reprezentowali zwolennicy
moŜliwie bliskiego związku z Chinami wymierzonego przeciwko Ja-
ponii, przy czym szczególną aktywność przejawiali przedstawiciele
wschodniosyberyjskich przemysłowców i handlowców skupieni przy
Towarzystwie Giełdowym we Władywostoku9. Drugi punkt widzenia,
popierany przez przemysłowo-handlowe kręgi Rosji Centralnej i czę-
ściowo przez Moskiewskie Towarzystwo Giełdowe, sprowadzał się
do tego, Ŝe bliskie związki z Chinami tylko skomplikują pozycję Rosji
na Dalekim Wschodzie lub spowodują zgodną reakcję ze strony in-
nych mocarstw oraz Ŝe sprzedać Kolei Wschodniochińskiej nie moŜna
z obawy przed przejściem jej w ręce USA lub Japonii10.

Aby nastawić przychylnie do programu rządowego przemysłow-
ców i handlowców, członkom rządu polecono prowadzić rozmowy
z liderami partii liberalnych, wysłuchiwać ich Ŝądań, dowodzić im
słuszności polityki prowadzonej przez rząd na Dalekim Wschodzie.
Na polecenie ministra spraw zagranicznych A. Izwolskiego, wicemi-
nister Sergiusz Sazonow w rozmowach z księciem Grigorijem Tru-
beckim (wydawcą periodyku „Moskowskij JeŜeniedielnik”) miał wy-
jaśnić wszystkie kwestie związane z Dalekim Wschodem, które
wzbudzały zainteresowanie przemysłowców. Minister finansów Wło-
dzimierz Kokowcow w drodze z MandŜurii do Petersburga specjalnie
zatrzymał się w Moskwie, aby omówić kwestie polityki daleko-
wschodniej z Grigorijem Krestownikowem – przewodniczącym Mo-

                                                
9 Informacja podana za pracą I. Bestużewa, Борьба в России по вопросам внешней

политики 1906-1910, Москва 1961, s. 359.
10 Ibidem.
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skiewskiego Banku Kupieckiego i Moskiewskiego Towarzystwa Gieł-
dowego. Wreszcie, na przyjęciu u premiera Stołypina, Izwolski i Ko-
kowcow wskazywali liderom frakcji Dumy Państwowej na brak ja-
kichkolwiek podstaw, by obawiać się agresywnej polityki rządu ja-
pońskiego, jeŜeli Rosja ze swej strony będzie przestrzegać prawa Ja-
ponii do tych terenów, które podlegają jej wpływom11.

WyŜej wspomnianym kwestiom była poświęcona specjalna konfe-
rencja przedstawicieli handlu i przemysłu, jaka odbyła się 5 i 6 lute-
go 1910 r. w Moskwie12. Wtedy właśnie dyskutowano nad róŜnymi
koncepcjami polityki dalekowschodniej. „Moskowskij JeŜeniedielnik”
pisał: Kiedy jedni uwaŜali, Ŝe Rosja powinna skoncentrować
wszystkie swoje siły na Dalekim Wschodzie i przygotować się do
wojny z Japonią, co wymagałoby zbliŜenia w Europie z Niemcami
i wyrzeczenia się polityki porozumienia z Anglią, drudzy wskazywali
na niemoŜność odpowiedniego umocnienia wojskowego tego terenu
w związku z niewielkim zaludnieniem i niesprzyjającymi warunkami
naturalnymi. W związku z tym postulowali, aby umocnić się w rejonie
Jeziora Bajkał, a zwłaszcza w zachodniej Syberii poprzez budowę
drugiej linii kolejowej, przemieszczenie tutaj wojsk i przede
wszystkim planową kolonizacją13.

W związku z amerykańską propozycją neutralizacji linii kolejo-
wych w MandŜurii i obawą przed agresją japońską na Dalekim
Wschodzie, amerykański projekt mógł wydawać się niezwykle inte-
resującym dla części przedsiębiorców rosyjskich. Wprowadzał on
w MandŜurii ekonomiczne interesy innych mocarstw i tworzył bufor
między Rosją a Japonią. Od razu ujawniło się, podkreślano
w „Moskowskim JeŜeniedielniku”, Ŝe jest on w rzeczywistości
niewykonalny. Japonia naturalnie odrzuciła go14. Przeciwnicy pro-
jektu wskazywali, Ŝe przy częściowej neutralizacji tylko rosyjskiej
części Kolei Wschodniochińskiej Rosja w wypadku wojny znalazłaby
się w niesłychanie trudnym połoŜeniu, poniewaŜ Japończycy mogliby
przewozić wojska swoimi liniami a Rosjanie nie. W związku z tym
nie moŜna zgodzić się na projekt amerykański.

Obrońcy projektu stwierdzali, Ŝe jego przyjęcie spowoduje zbliŜe-
nie ze Stanami Zjednoczonymi i pomoŜe zachować dobrosąsiedzkie

                                                
11 „Московския Ведомости” 1909, nr 275.
12 „Московский Еженедельник” 1910, nr 5.
13 Ibidem, kol. 31-32.
14 Ibidem, kol. 32.



Janusz R. Budziński
_______________________________________________________________

52

stosunki z Chinami. Podkreślali istnienie antagonizmu Ameryki
i Japonii oraz utrzymywali, Ŝe przyjdzie mu odegrać wielką rolę
w rejonie Oceanu Spokojnego, zwłaszcza po przekopaniu Kanału Pa-
namskiego.

W stosunku do Chin zauwaŜano, Ŝe jest to świat bardzo mało Ro-
sjanom znany, który w przyszłości moŜe stanowić zagroŜenie, ale
obecnie jest przeceniany. Chiny są jeszcze dalekie od tego, Ŝeby sta-
nowić przeciwwagę dla Japonii na Dalekim Wschodzie. Wskazywa-
no, Ŝe pozostało kontynuować zbliŜenie z Japonią, gdyŜ nie posiada
ona ani środków, ani motywów do wojny z Rosją. Miało to być dopeł-
nienie tego, co zaczęto w latach 1907-1908.

Konferencja nie przyniosła konkretnych rezolucji, ale z dyskusji
i z ich podsumowania wypłynęła ogólna świadomość konieczności
zachowania szczególnej ostroŜności w rosyjskiej polityce zagranicznej
związanej z Dalekim Wschodem. Zwrócono równieŜ uwagę na po-
trzebę obrony istotnych interesów i zdecydowanego wyrzeczenia się
wszelkich działań o charakterze agresywnym, mogących stworzyć
dla Rosji zagroŜenie. Zaakcentowano konieczność rozpatrzenia kwe-
stii o ekonomicznym i prawnym połoŜeniu przylegających do Man-
dŜurii i Oceanu Spokojnego rejonów Syberii oraz przestudiowania
warunków Ŝycia rosyjskiego pogranicza pod względem ekonomicz-
nym i politycznym, czemu najlepiej posłuŜyłyby podróŜe członków
rosyjskich organów ustawodawczych, przedstawicieli przemysłu,
opinii publicznej i prasy15.

Dostrzegano, Ŝe alians z Japonią grozi Rosji antagonizmem
ze Stanami Zjednoczonymi. JeŜeli doszłoby do tego, to uznawano, Ŝe
z dwojga zostało wybrane mniejsze zło. Wskazywano, Ŝe wspólnota
rosyjskich i japońskich interesów nie oznacza ich pełnej toŜsamości.
JeŜeli Japonia z powodu swoich warunków geograficznych i ekono-
micznych postanowi zamknąć drzwi w południowej MandŜurii, Ŝeby
zabezpieczyć swój przemysł przed zagraniczną konkurencją, to inte-
resy rosyjskie w północnej MandŜurii nie są analogiczne. Przemy-
słowcy i handlowcy rosyjscy uwaŜali, Ŝe Rosja nie jest w stanie oŜy-
wić własnymi środkami tego obszaru i przylegającego do niego po-
granicza. Wskazywali, Ŝe w takim wypadku prawdziwe interesy ro-
syjskich przemysłowców i handlowców potrzebują nie zamknięcia
drzwi, a szerokiego ich otwarcia dla dostępu kapitałów zagranicz-

                                                
15 Ibidem.
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nych16. Według nich, zaproszenie kapitału zagranicznego zarówno
do strefy wpływów rosyjskich, jak i w granice Rosji byłoby najbar-
dziej skutecznym oręŜem w walce z niechęcią innych państw wobec
działań podejmowanych tam przez rosyjskich kupców i przemysłow-
ców.

Z kolei w 1911 r. rosyjscy przedsiębiorcy wzywali rząd carski
do jawnej ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin. Radzili poprzeć
dynastię mandŜurską i zmusić ją do ustępstw ekonomicznych i tery-
torialnych na rzecz Rosji. UwaŜali, Ŝe Rosja wspólnie z Francją i Ja-
ponią powinna domagać się podziału Chin na strefy wpływów.
Wskazywali, Ŝe północne Chiny powinny pozostać pod panowaniem
dynastii mandŜurskiej, której Rosja w razie konieczności powinna
okazać pomoc finansową. Wpływom rosyjskim naleŜałoby poddać
m.in. północną MandŜurię, Mongolię i wschodni Turkiestan17.

Mimo tych apeli ze strony kręgów przemysłowo-handlowych, rząd
carski nie podjął aktywnych kroków. Ograniczył się do wysunięcia
Ŝądania, aby Chiny nie mieszały się do spraw mongolskich. Ponadto
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rząd chiński zobowiązał się do konsultacji z rzą-
dem rosyjskim w razie zamiaru przeprowadzenia reform w Mongolii.

Rok 1912 w polityce dalekowschodniej Rosji przyniósł nowe poro-
zumienie z Japonią. Przed jego podpisaniem minister spraw zagra-
nicznych Sazonow mówił w Dumie (26 kwietnia 1912 r.) o stosun-
kach z Japonią, Ŝe potwierdzają ten optymizm, jaki emanował
ze słów mojego poprzednika, gdy przemawiał z tej trybuny. Oparte na
szeregu układów: traktacie handlowym i konwencji o rybołówstwie
z 1907 r.; konwencjach politycznych z lat 1907–1910, z których
pierwsza usunęła rywalizację między nami w MandŜurii, a druga
ustaliła solidarność naszych działań na tym terenie, (...) jeszcze
bardziej umocniły się w ubiegłym roku, w momencie pojawienia się
kryzysu w Chinach18. Politykę rosyjską i japońską określił mianem
paralelnej. Nowa umowa miała być rozwinięciem wcześniejszych
i dotyczyła rozgraniczenia sfer wpływów w Mongolii.

                                                
16 Ibidem.
17 Zob.: В. Шелохаев, Идеология и политическая организация российской либера-

льной буржуазии 1907-1914 гг., Москва 1991, s. 171.
18

 Государственная Дума. Стенографическия отчеты (dalej ГДСО), созыв 3, сесия 5,

t. 3, kol. 2171. Na temat zawartego w 1912 r. porozumienia zob. np.: А. Заиончковский, Под-

готовка России к мировой войне в международном отношении, Москва 1926,
s. 233-234.
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Prasa równieŜ informowała o konferencji przedstawicieli japoń-
skich z rosyjskim premierem W. Kokowcowem (następcą zabitego
w 1911 r. P. Stołypina) i ministrem spraw zagranicznych Sazono-
wem, poświęconej porozumieniu o rozgraniczeniu sfer wpływów
w Mongolii i MandŜurii. Podkreślano, Ŝe jest to uzupełnienie wcze-
śniejszych konwencji19. Porozumienie to było zgodne z oczekiwania-
mi kręgów przemysłowo-handlowych, które rząd zaprosił na spotka-
nie poświęcone jego zawarciu. PoniewaŜ umacniało ono pozycję Rosji
w Mongolii, której rząd carski przyznał autonomię, przemysłowcy
i kupcy rosyjscy przyjęli je z zadowoleniem. UwaŜali, Ŝe otworzy to
dla rosyjskiego przemysłu i handlu szerokie perspektywy prawie
niepodzielnego panowania w tym kraju.

Po roku 1912 moŜna zaobserwować osłabienie zainteresowania
politycznego Dalekim Wschodem. Jako przyczynę moŜna przyjąć
przeniesienie środka cięŜkości polityki rosyjskiej na Bałkany, gdzie
rozgrywały się wydarzenia istotne z rosyjskiego punktu widzenia.
NaleŜy podkreślić, Ŝe zarówno państwo, jak i kręgi przemysłowo-
handlowe dopatrywały się tam równie Ŝywotnych ekonomicznych
i politycznych interesów Rosji.

W stosunku do Bałkanów, czy jak to nazywano Bliskiego Wscho-
du, przedstawiciele rosyjskich przemysłowców i handlowców wysu-
wali róŜne koncepcje. Stanowisko liberałów zaprezentował Piotr
Struve, który wskazał, Ŝe Rosja powinna skierować wszystkie siły na
ten obszar, który jest rzeczywiście dostępny dla realnych wpływów
kultury rosyjskiej. Obszar ten, to cały basen Morza Czarnego,
tj. wszystkie kraje europejskie i azjatyckie „wychodzące” ku niemu.
Tutaj, pisał Struve, znajdują się prawdziwe podstawy dla naszego
niekwestionowanego władania gospodarczego i ekonomicznego:
ludzie, węgiel kamienny i Ŝelazo. Na tych realnych podstawach
– i tylko na nich – nieustanną pracą kulturalną, która w całości
powinna być popierana przez państwo, moŜe zostać stworzona
ekonomicznie silna Wielka Rosja20. Według koncepcji liberałów pod-
stawą rosyjskiej polityki zagranicznej powinno być ekonomiczne pa-
nowanie Rosji w basenie Morza Czarnego. Z takiego panowania sa-
ma miała wypłynąć polityczna i kulturalna przewaga Rosji na całym
tak zwanym Bliskim Wschodzie. Liberałowie uwaŜali, Ŝe Rosji na jej

                                                
19 „Вестник Европы” 1912, t. 8, s. 435.
20 П. Струве, Patriotica. Политика, культура, религия. Сборник статей за пять лет

1905-1910, С. Петерсбург 1911, s. 78.
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obecnym stopniu ekonomicznego rozwoju potrzebna jest silna armia
i flota, które dawałaby jej panowanie na Morzu Czarnym. Według
nich wszystko to moŜna było osiągnąć tylko pod warunkiem,
Ŝe z liczby wielkich mocarstw morskich Rosja będzie mieć za prze-
ciwnika w najgorszym wypadku tylko Niemcy, przeciwko którym
będzie mieć zawsze „zabezpieczenie” w Anglii i Francji21.

Większość ugrupowań politycznych, skupiająca w swych szere-
gach przedstawicieli kręgów przemysłowo-handlowych, była zgodna,
Ŝe Rosja powinna prowadzić aktywną politykę na Bałkanach. Wska-
zywano jednak, Ŝe powinna ona być ostroŜna, a działania rosyjskie
winny być czynione w porozumienia z innymi mocarstwami. RóŜnica
w koncepcjach polegała na tym, Ŝe o ile liberałowie oprócz popierania
przez Rosję rozwoju państw bałkańskich uwaŜali, iŜ naleŜałoby za-
bezpieczyć i rosyjskie interesy polityczno-ekonomiczne, to prawica
wysuwała postulat wspierania rozwoju kulturalnego narodów sło-
wiańskich na Bałkanach, wskazując, Ŝe interesy ekonomiczne Rosji
leŜą na Dalekim Wschodzie.

Wydaje się pewne, Ŝe Izwolski wziął raczej pod uwagę w swoich
dalszych działaniach sugestie liberałów. Zaowocowało to w 1908 r.
rozmowami między nim a ministrem spraw zagranicznych Austro-
Węgier Aloysem Aehrenthalem. Co prawda ich inicjatorem były Au-
stro-Węgry, zamierzające przyłączyć Bośnię i Hercegowinę i chcące
uzyskać na to zgodę rosyjską, ale było to na rękę Rosji. Rząd rosyjski
myślał uzyskać w ten sposób poparcie Austrii w stosunku do cieśnin
czarnomorskich. Do rozmów rosyjsko-austriackich doszło w zamku
Buchlau22. Po spotkaniu Izwolski udał się w podróŜ po stolicach mo-
carstw europejskich, mając nadzieję uzyskać w jej trakcie zgodę
na zmianę statusu cieśnin. W tym czasie otrzymał depeszę od wice-
ministra spraw zagranicznych Mikołaja Czarykowa, który stwier-
dzał, Ŝe decyzję gabinetu wiedeńskiego oznajmiającą w najbliŜszej

                                                
21 Ibidem, s. 92.
22 Na temat spotkania w Buchlau zob.: С. Ольденбург, Царствование императора

Николая II, Москва 2003, s. 372; В. Лопухин, Записки бывшего директора департамента

Министерства иностранных дел, Санкт-Петербург 2008, s. 176-177. O aneksji Bośni
i Hercegowiny zob.: M. Taube, La politique russe d’avant – guerre et la fin
de l’Empire des Tsars (1904-1917). Mémoires du baron M. de Taube, Paris 1928,
s. 189-190; Вокруг аннексии Боснии и Герцеговины, „Красный Архив” 1925, t. 3, s. 41.
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przyszłości o aneksji Bośni i Hercegowiny naleŜy uznać za ostateczną
i nieodwracalną23.

PodróŜ Izwolskiego zakończyła się fiaskiem, gdyŜ jeszcze
w trakcie jej trwania Aerenthal ogłosił w sejmie austro-węgierskim
decyzję o przyłączeniu Bośni i Hercegowiny do Austro-Węgier.

Krok ten wywołał olbrzymie poruszenie w społeczeństwie rosyj-
skim. Głos w sprawie działań dyplomacji rosyjskiej zabierali przed-
stawiciele wszystkich orientacji w kręgach przemysłowo-handlo-
wych. Poglądy liberałów ujął „Wiestnik Jewropy”. Według czasopi-
sma, sytuacja międzynarodowa Rosji stała się nadzwyczaj powaŜna,
dlatego dyplomacja powinna dołoŜyć wszelkich starań, Ŝeby utrzy-
mywać ustanowione więzi polityczne, unikać wszelkich niepotrzeb-
nych posunięć, tworzyć konieczne porozumienia i dopasowywać poli-
tykę Rosji do zmieniających się warunków i okoliczności24. ZauwaŜa-
no tu, Ŝe państwo rosyjskie jest zmuszone iść na ustępstwa, które
wcześniej wydawały się nie do pomyślenia. Jednak dyplomacja rosyj-
ska i naród rosyjski powinny przejawiać bezwarunkowe umiłowanie
pokoju i dziękować losowi za to, Ŝe sąsiednie państwa nie wykorzy-
stują słabości Rosji dla urzeczywistnienia wrogich zamiarów, którym
nie byłaby w stanie się przeciwstawić25. W tym upadku zewnętrznej
potęgi dopatrywano się znacznego ułatwienia swobodnej działalności
Austro-Węgier na Bałkanach i pozbawienia Rosji nawet tego wpły-
wu, jaki miała tam do czasu skierowania swojej polityki na Daleki
Wschód.

Natomiast w prasie prawicowej rozległy się głosy oburzenia
na stopniowe podporządkowywanie Półwyspu Bałkańskiego faktycz-
nemu władaniu Austro-Węgier i Niemiec26. Podkreślano tu, Ŝe Rosja
złoŜyła ofiarę z krwi i skromnych zasobów swojego narodu, jakby
tylko po to, Ŝeby oczyścić Austriakom i Niemcom szeroką drogę na
Bałkany i do Stambułu. Jak zauwaŜano, Austro-Węgry połoŜyły teraz
swoją rękę na okręg oddzielający Serbię od Czarnogóry; mają zamiar
przeprowadzić linię kolejową od Sarajewa do Mitrowicy, przez turec-

                                                
23 Архив Внешней Политики Российской Империи, фонд Канцелария, teczka 210,

1908, kartka 35.
24 „Вестник Европы” 1908, t. 3, s. 425.
25 Ibidem.
26 Pisze o tym „Вестник Европы”, nie podając źródła, zob.: „Вестник Европы” 1908,

t. 3, s. 426.
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ki powiat Nowobazarski, Ŝeby złączyć swoją sieć kolejową z Konstan-
tynopolem a następnie przez Macedonię z Salonikami27.

PoniewaŜ Rosja nie miała w tym czasie wystarczających sił
i środków do podjęcia zdecydowanych działań na Bałkanach, w MSZ
postanowiono urzeczywistnić projekt zjednoczenia narodów bałkań-
skich w jedną „federację”, która miała słuŜyć za przeciwwagę dla
wpływów austriackich. Koncepcja była zgodna z propozycjami wysu-
wanymi ze strony umiarkowanej prawicy i liberałów. Trudno jest
jednak ustalić, czy była ona stworzona w oparciu o nie, czy teŜ wy-
pracowana samodzielnie przez Izwolskiego28. Po raz pierwszy w jego
wydaniu pojawiła się w październiku 1909 r., podczas poświęconego
kwestiom bałkańskim spotkania Mikołaja II z królem Włoch Wikto-
rem Emanuelem III w Racconigi. Wówczas minister spraw zagra-
nicznych Rosji wysunął myśl o stworzeniu ligi małych państw bał-
kańskich29. Idea federacji bałkańskiej została jednak zrealizowana
dopiero przez jego następcę na stanowisku ministra spraw zagra-
nicznych – S. Sazonowa. Tymczasem Rosja postanowiła wzmocnić
swoje wpływy na Bałkanach poprzez zawarcie odpowiedniego trakta-
tu z Bułgarią, co nastąpiło w marcu 1910 r. podczas wizyty w Pe-
tersburgu władcy bułgarskiego cara Ferdynanda.

W odpowiedzi na działania dyplomacji rosyjskiej ze strony skraj-
nej prawicy padła propozycja, Ŝe jedyną polityką zagraniczną
słuszną dla Rosji jest ta, która wyniosła Rosję tak wysoko za pano-
wania Aleksandra III – polityka całkowitej nieingerencji w sprawy
europejskie, a szczególnie w bałkańskie30. PoniewaŜ część rosyjskiej
opinii publicznej była przekonana, Ŝe jeśli Rosja nie zaangaŜuje się
na Bałkanach, to odda tam pole Austrii, związany z prawicą Wło-
dzimierz Mieszczerski pisał w „GraŜdaninie”: Nie powinniśmy
mieszać się do nie naszych spraw w całym tym okresie, jaki potrzebny
jest nam do uporządkowania siebie, przywrócenia sobie siły
i autorytetu. MoŜemy mieszać się tylko pod jednym warunkiem, Ŝeby

                                                
27 Ibidem.
28 Koncepcja ta nie była niczym nowym. Idea federacji bałkańskiej pojawiła

się juŜ w XIX w. i została sformułowana przez rosyjskiego ministra wojny D. Miluti-
na, zob.: Н. Киняпина, Балканы и проливы во внешней политике России в конце ХIХ века,

Москва 1994, s. 14–20.
29 M. Taube, op. cit., s. 244; В. Сухомлинов, Воспоминания Сухомлинова, Москва

1926, s. 151.
30 „Гражданин” 1910, nr 7, s. 18.
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mieć moŜliwość poparcia siłami zbrojnymi naszych Ŝądań31. W swojej
wypowiedzi był teŜ zgodny z zaprezentowanymi w 1908 r. przez
Struvego koncepcjami liberałów, stwierdzając, Ŝe kiedy Rosja silna
dzięki flocie czarnomorskiej i doskonale uzbrojonym armiom będzie
w stanie nie obawiać się zagroŜenia zbrojnego, wtedy będzie posiadać
głos na Półwyspie Bałkańskim i na Dalekim Wschodzie. Dlatego, jak
podkreślał, rosyjska polityka zagraniczna powinna być polityką nie-
ingerencji.

W roku 1911 zaszło wiele wydarzeń międzynarodowych. Rosja
podpisała z Niemcami układ dotyczący Kolei Bagdadzkiej, doszło do
kryzysu marokańskiego i słynnego skoku niemieckiej kanonierki
„Pantera”, rozgorzała wojna turecko-włoska o Trypolitanię i Cyre-
najkę. Wszystko to wywołało poruszenie rosyjskiej opinii publicznej.
W pewnej części naszej prasy, zauwaŜał w związku z tym „Wiestnik
Jewropy”, rozlegają się głosy za samodzielnym wystąpieniem
dyplomacji rosyjskiej dla uzyskania jakichkolwiek korzyści
w związku z powikłaną sytuacją międzynarodową w Europie. Austro-
Węgry przyłączyły Bośnię i Hercegowinę, Francja – Maroko, Niemcy
część francuskiego Kongo, Włochy połoŜyły rękę na Trypolitanii;
dlaczegóŜ – pytają wielbiciele wielkiej polityki – jedna Rosja milczy
i nic nie bierze sobie w czasie tego ogólnego dzielenia? Mówią,
Ŝe Rosja powinna uzyskać dla floty wojennej prawo swobodnego
przejścia przez Bosfor i Dardanele, gdyŜ w przeciwnym razie nie
będziemy czuć się gospodarzami na Morzu Czarnym32.

PoniewaŜ wojna turecko-włoska spowodowała ograniczenie eks-
portu rosyjskiego zboŜa w następstwie podjętych przez Turcję środ-
ków ograniczających ruch statków przez cieśniny, ze strony prawicy
zaczęły podać hasła konieczności zmiany dotychczasowych reguł,
pozbawiających państwo rosyjskie swobody działania. Od dyplomacji
zaczęto domagać się zabezpieczenia dla Rosji prawa swobodnego
przejścia przez Bosfor i Dardanele drogą odpowiedniego aktu mię-
dzynarodowego, wskazując na to, Ŝe ograniczenie ustanowione było
przez traktaty międzynarodowe33.

Jakby w odpowiedzi na te głosy oraz w związku z niepewną sytu-
acją wywołaną przez konflikt turecko-włoski, dyplomacja rosyjska
postanowiła podjąć próbę skłonienia Turcji do ustępstw odnośnie

                                                
31 Ibidem.
32 „Вестник Европы” 1911, t. 6, s. 414.
33 Ibidem.
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do cieśnin34. Ambasador rosyjski w Konstantynopolu M. Czarykow
wręczył rządowi tureckiemu 10 grudnia 1911 r., na prośbę wicemini-
stra spraw zagranicznych Anatola Nieratowa, projekt konwencji,
w której Rosja obiecywała Turcji, w wypadku obcej napaści, popierać
istniejący status Dardaneli. Miało to jednak nastąpić pod warunkiem
pozostawienia jej swobody przeprowadzania okrętów wojennych
przez cieśniny i rozciągnięcia protekcji rosyjskiej na sąsiednią okoli-
cę35. Źle zamaskowany plan zawładnięcia cieśninami wywołał sprze-
ciw Turcji popartej przez Niemcy i nie znalazł aprobaty Anglii
i Francji. Sazonow musiał ogłosić go zwykłym akademickim rozwa-
Ŝaniem i poświęcić Czarykowa, który został odwołany.

Natomiast występując w III Dumie Państwowej, w dniu
26 kwietnia 1912 r., Sazonow podkreślił, Ŝe elementy niepokojów
na Bałkanach nabierają, z powodu trwającej między Włochami
a Turcją wojny, duŜego znaczenia36. Przyznał, Ŝe decyzja Turcji
o zamknięciu Dardaneli przyniosła znaczne szkody rosyjskim intere-
som handlowym. Wskazał, Ŝe w odpowiedzi ambasador rosyjski w
Konstantynopolu złoŜył Porcie oświadczenie odwołujące się do za-
bezpieczonej umowami swobody Ŝeglugi państw neutralnych
i Ŝe swoboda Ŝeglugi zostanie przywrócona w najbliŜszej przyszłości 37.
Podkreślił teŜ, Ŝe Rosja w swojej polityce bałkańskiej będzie nadal
trzymać się juŜ dawno ustalonej linii, tj. utrzymania status quo
na Bałkanach oraz popierania rozwoju małych państw bałkańskich.

Na treści zawarte w przemówieniu ministra odpowiedział P. Mi-
lukow, który zauwaŜył, Ŝe minister wymienił trzy punkty, jakie jesz-
cze w czasach Izwolskiego uwaŜane były za ustanowione między rzą-
dem Rosji i rządem Austro-Węgier, a dokładnie utrzymanie status
quo na Bałkanach, niepodległość, umocnienie i pokojowy rozwój ma-
łych państw bałkańskich i popieranie nowego ustroju tureckiego.
Następnie, prezentując poglądy kadetów, stwierdził, Ŝe Rosja powin-
na bronić zasady status quo i nie powinna poruszać spraw, które mo-
gą okazać się dla niej niebezpieczne38. W zakończeniu podkreślił, Ŝe
przy urzeczywistnieniu idei federacji bałkańskiej ani Austria, ani
Rosja nie uzyskają bezpośrednich korzyści, ale stworzona zostanie

                                                
34 M. Taube, La politique russe..., s. 268.
35

 П. Милюков, Воспоминания (1859-1917), t. 2, New York 1955, s. 106.
36

 ГДСО, созыв 3, сесия 5, t. 3, kol. 2157.
37 Ibidem, kol. 2158.
38 Ibidem, kol. 2231.
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średnia równowaga, która nie wzmocni Ŝadnego z konkurujących
mocarstw.

Ze strony prawicy wystąpił Fiodor Uwarow, który stwierdził,
Ŝe w ostatnim czasie politycy obejmujący stanowisko ministra spraw
zagranicznych uwaŜają za swój podstawowy obowiązek rozwiązanie
sprawy Dardaneli poprzez ich otwarcie39. Uwarow był przekonany,
Ŝe zamknięcie Dardaneli nie jest takie niebezpieczne dla Rosji,
a przeciwnie – w pewnych warunkach – jest dla niej korzystne. Jako
przykład podał sytuację z czasów wojny rosyjsko-japońskiej, stwier-
dzając, Ŝe dzięki temu, iŜ cieśniny pozostały zamknięte Rosja zacho-
wała flotę czarnomorską. Na zakończenie zauwaŜył: Niech
Dardanele pozostaną w rękach Turcji, ale pod warunkiem,
posiadania przez nas na Morzu Czarnym takiej floty, która mogłaby
całkowicie zamknąć w kaŜdej chwili i Dardanele i wyjście z Bosforu
na Morze Czarne. Wówczas dla nas niegroźna będzie Turcja, ani
wszelkie układy40.

Poprzez forum Dumy, liberalne kręgi przemysłowców i handlow-
ców rosyjskich sugerowały więc rządowi carskiemu, aby w swojej
polityce bałkańskiej trzymał się ustalonych wcześniej z Austro-
Węgrami punktów, czyli status quo: wspierania małych państw bał-
kańskich oraz nowego ustroju w Turcji. RównieŜ prawica sugerowa-
ła, aby Rosja porzuciła myśl o otwarciu cieśnin dla floty rosyjskiej,
proponując w zamian stworzenie silnej marynarki wojennej, która
zabezpieczyłaby państwo rosyjskie przed wszelkim niebezpieczeń-
stwem na Morzu Czarnym.

W związku z wojnami bałkańskimi, przed Rosją stanęło zadanie
wypracowania nowej pozycji wobec tego regionu. Odbicie tego moŜna
znaleźć we wspomnieniach ministra spraw zagranicznych Rosji Sa-
zonowa, który zauwaŜał, Ŝe o ile na początku konfliktu na Bałkanach
rządy państw Trójporozumienia absorbowała kwestia niedopuszcze-
nia do przyjęcia przez wojnę rozmiarów wojny europejskiej, to zwy-
cięstwo państw bałkańskich nie tylko nie dawało Ŝadnych gwarancji,
a być moŜe nawet zaostrzało niebezpieczeństwo wynikające z nowego
połoŜenia spraw na „Bliskim Wschodzie”. Formuła terytorialnego
status quo, wyglądająca korzystnie w momencie przyjmowania jej
przez wielkie mocarstwa, ostatecznie powinna upaść. O jej zastoso-
waniu celem utrzymania nienaruszalności terytorium Turcji nikt nie

                                                
39 Ibidem, kol. 2262.
40 Ibidem, kol. 2263-2265.
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mógł powaŜnie pomyśleć nawet w Wiedniu i Berlinie41. Według Sa-
zonowa, naleŜało znaleźć sposób, aby Turcja zatrzymała tylko
tę część jej bałkańskiego terytorium, jaka była konieczna dla obrony
jej stolicy, oddawszy zwycięzcom do podziału podbitą przez nich Ma-
cedonię, i pozwolić im wykorzystać w moŜliwie szerokim rozmiarze
płody ich zwycięstw. W kręgach rządowych uwaŜano, Ŝe utworzony
przy sprzyjającym stosunku Rosji Sojusz Bałkański świetnie spełnił
pokładane w nim nadzieje. Podkreślano jednak, Ŝe do osiągnięcia
z rosyjskiego punktu widzenia, głównego celu trwałego pokoju na
Bałkanach, jako następstwa swobodnego rozwoju państwowego kaŜ-
dego z członków sojuszu, z równoczesnym zabezpieczeniem przed
zewnętrznym zagroŜeniem, było jeszcze daleko42.

Jednak działania dyplomacji rosyjskiej nie znalazły uznania
w kręgach przemysłowo-handlowych o orientacji prawicowej. Nie-
przychylny dla działań dyplomacji rosyjskiej nastrój ogarnął Dumę
Państwową. W odpowiedzi Sazonow, aby zapoznać parlament
z prawdziwym przebiegiem zdarzeń, zaprosił do siebie wszystkich
jego członków, którzy interesowali się polityką zagraniczną i prze-
czytał im autentyczne dokumenty dyplomatyczne. Dokumenty te
wydały się im na tyle wiarygodnymi, Ŝe nieprzychylny nastrój, jaki
panował w Dumie wobec polityki rosyjskiej, zmienił się w przychylną
ocenę43.

W 1913 r. w Dumie Państwowej z omówieniem rosyjskiej polityki
odnośnie do Bałkanów wystąpił, zamiast ministra spraw zagranicz-
nych, premier Kokowcow, który zauwaŜył, Ŝe jako wielkie słowiań-
skie i prawosławne mocarstwo, które poniosło niezliczone ofiary
w obronie swoich współplemieńców i współwyznawców, Rosja nie
moŜe pozostać bezczynna. Musi pomóc im w osiągnięciu takich wa-
runków istnienia, które odpowiadając podjętym wysiłkom, odpo-
wiednio zabezpieczałyby ich Ŝyciowe interesy oraz oddaliłyby w przy-
szłości moŜliwość nowych konfliktów, zawsze tak niebezpiecznych
dla pokoju europejskiego44.

Z wystąpień, jakie miały wówczas miejsce w Dumie Państwowej,
wypływa kilka wniosków. Kokowcow podkreślił, Ŝe Rosja dąŜyła
do pokojowego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Bałka-

                                                
41

 С. Сазонов, Воспоминания, Москва 1991, s. 84.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 88; zob. teŜ В. Лопухин, op. cit., s. 215.
44 ГДСО, созыв 4, сесия 1, t. 1, kol. 278.
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nami oraz nie była zainteresowana nabytkami w tym regionie. Co
najwaŜniejsze, przyznał, Ŝe rząd w swoich działaniach wziął pod
uwagę poglądy opinii publicznej. Potwierdzeniem tego są wystąpie-
nia deputowanych. Liberałowie i prawica przyjęli bowiem z zadowo-
leniem słowa premiera, podkreślając, Ŝe dyplomacja rosyjska zrobiła
to, czego oczekiwało od niej społeczeństwo. Jedynie socjaldemokraci
skrytykowali działania rządu. Według nich najlepszym rozwiąza-
niem byłoby zaproponowanie przez Rosję przeprowadzenia plebiscy-
tu, który pozwoliłby samodzielnie zadecydować narodom bałkańskim
o ich losie.

23 maja 1914 r. w Dumie Państwowej ponownie doszło do dysku-
sji poświęconych polityce zagranicznej. Tym razem wystąpił juŜ sam
minister spraw zagranicznych Sazonow, który w swoim przemówie-
niu szczególnie podkreślał m.in. konieczność wzajemnego zbliŜenia
wszystkich państw bałkańskich oraz zbliŜenia rosyjsko-tureckiego45.

Po wystąpieniu ministra, ze strony liberałów głos zabrali Milu-
kow i Iwan Jefremow. Lider kadetów zauwaŜył, Ŝe sytuacja zmieniła
się na niekorzyść Rosji. Sojusz Bałkański przestał istnieć i legła na
nim cięŜka płyta układu bukareszteńskiego. W związku z tym wszel-
kie próby przywrócenia Sojuszu Bałkańskiego, jakie są podejmowa-
ne, są skazane na niepowodzenie, dopóki nie zostanie poprawiony
pokój bukareszteński46.

Natomiast Jefremow zauwaŜył, Ŝe wzmocnienie i rozwój kultu-
ralno-ekonomiczny pokrewnych Rosji narodów na Bałkanach oraz
zespolenie ich w solidny sojusz wydawały się nadzwyczaj waŜne.
Zamiast tego przywiązywała ona większą wagę do utrzymaniu euro-
pejskiej harmonii i Ŝądań Trójprzymierza. Wskazał, Ŝe działania te
były najprawdopodobniej przyczyną naruszenia i rozpadu Sojuszu
Bałkańskiego. Podkreślił teŜ, Ŝe wszystkie starania dyplomacji rosyj-
skiej powinny być skierowane ku temu, aby odbudować Sojusz Bał-
kański, z włączeniem do niego Rumunii. Mając na uwadze dobro ro-
syjskich przedsiębiorców, Jefremow szczególnie podkreślał korzyści
z wywozu wyrobów rosyjskiego południa przez Morze Śródziemne
i swobodne przejście statków handlowych przez cieśniny konstanty-
nopolskie. Podkreślał zwłaszcza fakt, Ŝe MSZ powinno nie tylko po-
siadać pełny plan rozwiązania tej waŜnej dla Rosji kwestii, ale powi-
nien być on znany równieŜ innym państwom europejskim, Ŝeby nie
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 ГДСО, созыв 4, сесия 2, t. 4, kol. 336; kol. 340.
46 Ibidem, kol. 349.
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wzbudzać w nich bezpodstawnych podejrzeń o daleko idące agresyw-
ne zamiary i skłonić je do zaspokojenia Ŝywotnych ekonomicznych
interesów Rosji47.

Z kolei przedstawiciel prawicy Markow nazwał politykę skiero-
waną na odnowienie Sojuszu Bałkańskiego donkiszoterią z powodu
niezgodności interesów państw bałkańskich48.

Tym samym ze strony kręgów przemysłowo-handlowych pojawiły
się koncepcje, wyraŜone przez deputowanych do Dumy, porzucenia
idei Sojuszu Bałkańskiego jako niemoŜliwej do urzeczywistnienia
z powodu sprzeczności interesów państw bałkańskich. Wskazywano
natomiast rządowi, Ŝe powinien rozwiązać kwestię cieśnin czarno-
morskich. Jako drogę ku temu celowi sugerowano nawiązanie przy-
jaznych stosunków z Turcją oraz opracowanie takiego planu, który
nie wywoływałby u innych państw wraŜenia działań agresywnych.
MoŜna uznać, Ŝe dyplomacja i rząd rosyjski podjęłyby działania
zgodne z tymi postulatami, gdyby nie wydarzenia, jakie nastąpiły
wkrótce na arenie międzynarodowej. Przed rządem i dyplomacją
stanął bowiem problem, który w konsekwencji doprowadził do wybu-
chu I wojny światowej. 24 czerwca 1914 r., a więc w miesiąc po dys-
kusjach w Dumie Państwowej, w stolicy Bośni, Sarajewie, został za-
bity następca tronu Austro-Węgier Franciszek Ferdynand.

Innym przykładem uczestnictwa rosyjskich przedsiębiorców
w dyskusjach nad polityką zagraniczną państwa były stosunki
z Niemcami49. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem z punktu
widzenia polityki było spotkanie Mikołaja II z Wilhelmem II w Pocz-
damie, które odbyło się 4 listopada 1910 r.50

W prasie skrajnej prawicy pojawiły się artykuły, w których spo-
tkanie w Poczdamie przedstawiano jako zwycięstwo polityki naro-
dowej dwóch potęŜnych państw, rozpatrywano jako krok ku uzdro-
wieniu rosyjskiej polityki zagranicznej i wyzwolenie z ciasnych objęć
angielsko-francuskich. Spotkanie w Poczdamie dało nadzieję, pisał

                                                
47 Ibidem, kol. 413-414.
48 Ibidem, kol. 420.
49 Zob. np.: И. Астафев, Русско-германские дипломатические отношения 1905-1911

гг. От портсмутского мира до Потсдамского соглашения, Москва 1972; И. Бестужев,

Борьба в России по вопросам внешней политики накануне первой мировой войны (1910-

1914 гг.), „Исторические записки”, t. 75, ред. A. Сидоров, Москва 1965.
50 Szerzej o spotkaniu poczdamskim zob. np. И. Алексеева, Оппозиция Его Велич-

еста. Дума, царизм и союзники России по Антанте в эпоху П. А. Столыпина 1907-1911

гг., С.-Петербург 2004, s. 239–246.
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„GraŜdanin”, Ŝe następca p. Izwolskiego odda w wieczną niepamięć
to wszystko z jego polityki, co okazało się nierozumne i przeciwne
tradycjom i interesom Narodu Rosyjskiego i rosyjskiego państwa51.

„Nowoje Wremia” występowało przeciwko opinii, według której
spotkanie w Poczdamie powinno stanowić punkt zwrotny rosyjskiej
i niemieckiej polityki. W gazecie pisano m.in.: Proponuje się nam
transakcję. Niemcy wyrzekną się przeciwdziałania interesom rosyj-
skim nie tylko na Dalekim, ale i na Środkowym i Bliskim Wscho-
dzie52. Jako cenę takiego wyrzeczenia gazeta podawała obrócenie
Rosji w uzupełniającą figurę Trójprzymierza, które w swej istocie
jest wymierzone przeciwko wpływom Rosji na Bałkanach.

Prorządowa „Rossija” uwaŜała, Ŝe spotkanie monarchów w Niem-
czech było przede wszystkim nowym i namacalnym dowodem trwało-
ści historycznych tradycji, jakie wiąŜą ze sobą nie tylko rosyjską
i niemiecką rodzinę panującą, ale takŜe Rosję i Niemcy53. Ponadto
stwierdzała: Rosja i Niemcy nie mające w rzeczywistości sprzecznych
interesów w obszarze Ŝycia politycznego i ekonomicznego, tak z racji
ich połoŜenia geograficznego, jak i na mocy ich historyczno-
kulturalnej misji powinny podtrzymywać między sobą dobro-
sąsiedzkie stosunki, całkowicie odpowiadające Ŝyczeniom obu
narodów54.

Zdania dotyczące rezultatów spotkania w Poczdamie były po-
dzielone. Skrajna prawica wyraŜała zadowolenie, uwaŜając, Ŝe spo-
woduje ono zmianę orientacji polityki rosyjskiej. Ze strony liberałów
i umiarkowanej prawicy wskazywano, Ŝe spotkanie to doprowadzi
do uregulowania stosunków rosyjsko-niemieckich. Rozległy się tu
jednak głosy podkreślające, Ŝe porozumienie zawarte w Poczdamie
moŜe sprowadzić Rosję do roli wasala Niemiec oraz Ŝe moŜe ono być
przyczyną popsucia stosunków z państwami Trójporozumienia, nie
oferując w zamian nic oprócz obietnic. PoniewaŜ opinie te padały
ze strony ugrupowań popierających rząd, miały dla premiera P. Sto-
łypina i ministra spraw zagranicznych S. Sazonowa duŜe znaczenie,
tym bardziej, Ŝe większość przemysłowców i handlowców rosyjskich
była przeciwna jakimkolwiek ustępstwom na rzecz Niemiec.

                                                
51 „Гражданин” 1910, nr 41, c. 15.
52 „Новое Время” 1910, nr 12.
53

 „Россия” 1910, nr 1512.
54 Ibidem.
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Rząd Stołypina został w ten sposób zmuszony do prowadzenia
rozmów nie tylko z Niemcami, ale i z moskiewskimi przemysłowca-
mi. Ich przedstawicieli zaproszono na specjalnie zorganizowane
przez Ministerstwo Handlu i Przemysłu posiedzenie Komisji Nad-
zwyczajnej, na którym poruszono m.in. sprawę budowy linii kolejo-
wych w Persji. Nie uprościło to sytuacji, gdyŜ do kręgu uczestników
Komisji trzeba było wkrótce dokooptować przedstawicieli kręgów
przemysłowych z południa Rosji. Tymczasem w prorządowej „Rossii”
pojawiła się informacja, w której stwierdzano: Nasze organizacje
przemysłowo-handlowe podniosły sprawę przystąpienia we właś-
ciwym czasie do prac nad przygotowaniem materiałów dla
odnowienia umów handlowych – chociaŜ jak wiadomo termin umowy
z Niemcami upływa w 1915 r., a z Austro-Węgrami w 1917 r. Rząd
ze zrozumieniem odniósł się do tej myśli i ze swojej strony obiecał
wszelką pomoc organizacjom handlowo-przemysłowym i rolniczym,
które zechciałyby zająć się tymi pracami55.

Wystąpienie kręgów przemysłowych, Ŝądających zajęcia twardego
stanowiska wobec Niemiec w Persji, odegrało niemałą rolę w za-
ostrzeniu stosunków rosyjsko-niemieckich. Jednak przeciwieństwa
między Rosją a Niemcami nie kończyły się na sporze o rynek perski.
Dotyczyły takŜe walki o wpływy na Bliskim Wschodzie oraz szeregu
problemów związanych z ekspansją kapitału niemieckiego wewnątrz
Rosji. W porównaniu z tym kwestia perska miała mniejsze znacze-
nie. Na plan pierwszy wysunęła się tylko przez zbieg okoliczności na
przełomie lat 1910-1911, ale następnie zapoczątkowała jakby reakcję
łańcuchową i spowodowała narastanie napięcia w stosunkach rosyj-
sko-niemieckich aŜ do lipca 1914 r.

JeŜeli chodzi o ekspansję niemiecką w Rosji, to rozmowy o poro-
zumieniu rosyjsko-niemieckim doprowadziły do rozpatrzenia jednego
z najwaŜniejszych problemów – kwestii renegocjacji niewygodnego
dla Rosji układu handlowego zawartego w 1904 r., kiedy wojna na
Dalekim Wschodzie zmusiła stronę rosyjską do większych ustępstw
na Zachodzie. Do końca obowiązywania umowy było jeszcze daleko,
ale po stronie niemieckiej juŜ przygotowywano się, przy aktywnej
pomocy rządu, aby nie tylko utrzymać dotychczasowy stan posiada-
nia, ale i powiększyć go. Rząd rosyjski, jak mógł, powstrzymywał
wystąpienia rosyjskich kręgów finansowych, które nawet nie dopusz-
czały myśli o przedłuŜeniu niekorzystnego traktatu, a tym bardziej
                                                

55 „Россия” 1911, nr 1709.
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o ustępstwach na rzecz Niemiec. Jednak jego wysiłki nie przyniosły
rezultatu, a spowodowane to było spotkaniem w Poczdamie. Oma-
wianie stosunków rosyjsko-niemieckich w prasie liberalnej prze-
kształciło się w kampanię prasową na rzecz zlikwidowania handlo-
wego wykorzystywania Rosji przez Niemcy. Po tym głos zabrała ro-
syjska finansjera. Na przełomie maja i czerwca 1911 r. do premiera
Stołypina, ministra handlu i przemysłu S. Timaszewa i ministra fi-
nansów Kokowcowa udała się delegacja, w skład której wchodzili
przedstawiciele przemysłowo-handlowych kręgów Rady Państwa
i Dumy Państwowej na czele z Mikołajem Awdakowem i Włodzimie-
rzem Timiriazewem. Domagali się oni powołania specjalnej komisji
dla opracowania rosyjskiego projektu nowej umowy handlowej
z Niemcami. ChociaŜ z politycznego punktu widzenia dla rządu ro-
syjskiego podejmowanie tej kwestii było w tym momencie niewygod-
ne, gdyŜ groziło zaostrzeniem stosunków z Niemcami, to jednak zde-
cydował się nie sprzeciwić Ŝądaniom kręgów przemysłowo-
handlowych. Kokowcow w jego imieniu wyraził zgodę na utworzenie
komisji międzyresortowej, która miałaby przejrzeć układ rosyjsko-
niemiecki i zapewnił, Ŝe przy odnawianiu traktatu handlowego nie
dojdzie do pomyłek, jakie miały miejsce poprzednio56.

Innym istotnym przykładem próby współtworzenia polityki za-
granicznej przez rosyjskie kręgi przemysłowo-handlowe były wystą-
pienia ich przedstawicieli w IV Dumie Państwowej, w 1914 r.
W trakcie dyskusji nad preliminarzem wydatków MSZ równieŜ po-
ruszano problem stosunków z Niemcami. W swoim wystąpieniu
sprawozdawca komisji budŜetowej Paweł Krupieński stwierdził, Ŝe
jedną z głównych kwestii omawianych w trakcie obrad komisji bu-
dŜetowej była sprawa przygotowań do zawarcia umowy handlowej
z Niemcami w 1917 r. ZauwaŜył, Ŝe wprowadzenie w Ŝycie wszyst-
kich załoŜeń tego traktatu, tak by był on jak najkorzystniejszy dla
Rosji, moŜe nastąpić tylko w wypadku skoordynowanych działań
wszystkich ministerstw, czyli handlu, finansów i spraw zagranicz-
nych57. Ponadto Krupieński zauwaŜył, Ŝe tylko przy pełnej współpra-
cy wszystkich trzech sił, tj. Dumy, Rady Ministrów i MSZ, moŜna
rozwiązać problem tak, Ŝeby w ostatecznym rezultacie porozumienie
z Niemcami było jak najkorzystniejsze dla Rosji. Z wystąpienia Kru-
pienskiego przebijała troska o zabezpieczenie interesów rosyjskich.

                                                
56 „Речь”, 5 июня 1911.
57 ГДСО, 1914, созыв 4, сесия 2, t. 4, kol. 332.
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Jednocześnie wyraŜał on niezadowolenie z braku współpracy między
organami państwowymi. UwaŜał, Ŝe jest ona niedostateczna, co
w sposób zdecydowany wpływa niekorzystnie na rozwiązywanie
wszelkich kwestii dotyczących interesów politycznych i ekonomicz-
nych Rosji. Sugerował, Ŝe gdyby współdziałanie to było lepsze, Rosja
mogłaby zawierać korzystniejsze dla siebie układy. Wskazywał przy
tym na dotychczasowe umowy z Niemcami.

Następnie w imieniu partii progresistów głos zabrał I. Jefremow,
który zwrócił uwagę, Ŝe rosyjskie MSZ nie zabezpieczyło w swoim
czasie Ŝywotnego interesu dla Rosji, jakim jest swobodny wywóz pro-
duktów rosyjskiego południa na Morze Śródziemne i swobodne przej-
ście statków handlowych przez cieśniny konstantynopolskie.
Wyliczył przy tym straty, jakie poniósł handel Rosji: W 1912 r.
Cieśniny zostały zamknięte na kilka dni i wylicza się, Ŝe straty
Ŝeglugi cywilnej wynosiły 2 000 000 franków dziennie, za ten czas
rosyjska Ŝegluga poniosła straty do 8 000 000 franków (...) To samo
powtórzyło się w 1913 r.58 Wytknął MSZ, Ŝe zamiast chronić interesy
rosyjskich kupców, zajęło się sprawą misji generała Limana von
Sandersa, której i tak nie umiało zapobiec, a która tak boleśnie ugo-
dziła w rosyjskie poczucie godności narodowej. Jednak na zakończe-
nie stwierdził: Z radością przyjmuję starania naszego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, aby podtrzymać dobrosąsiedzkie stosunki
z Niemcami i Austro-Węgrami. Rosja moŜe tylko zyskać na stałych
pokojowych i przyjacielskich kontaktach z tymi bliskimi sąsiadami.
Nasze interesy przemysłowe i handlowe są tak bardzo ze sobą
powiązane, tak zaleŜą jedne od drugich, Ŝe dla obu stron jednakowo
nieodzowne jest oddalenie wszelkich nieporozumień i niezadowolenia
oraz ustanowienie jak najlepszych stosunków, opartych na wza-
jemnym poszanowaniu i uznaniu praw i interesów obu stron59. Pro-
gresiści popierali tym samym starania rosyjskiego MSZ, mające na
celu utrzymanie jak najlepszych stosunków z państwami Trójprzy-
mierza. Stanowisko takie zaprezentowali, mimo iŜ wcześniej zarzu-
cali dyplomacji rosyjskiej, Ŝe zamiast zabiegać o ochronę interesów
ekonomicznych Rosji, zajęła się zapobieganiem politycznym skutkom
działań niemieckich w rejonie Konstantynopola.

W dyskusji głos zabrał równieŜ przedstawiciel prawicy, Mikołaj
Markow, który wskazał, Ŝe Rosja stopniowo roztrwania realną przy-

                                                
58 Ibidem, kol. 414.
59 Ibidem, kol. 418.
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jaźń z Niemcami. Kierując swoje słowa pod adresem ministra spraw
zagranicznych, stwierdził: Myślę po obywatelsku, Ŝe lepiej zamiast
wielkiej przyjaźni z Anglią mieć maleńki sojusz z Niemcami; to będzie
łatwiejsze, i wydaje mi się, moŜemy się o wiele łatwiej porozumieć.
Z Niemcami nie walczyliśmy od ponad stu lat. (…) wojna między
Rosją i Niemcami jest niepoŜądana ani dla Rosji, ani dla Niemiec60.
Z wystąpienia Markowa wynikało, Ŝe prawica nadal pragnęła zmia-
ny obozu mocarstw. UwaŜała przy tym, Ŝe najlepsze byłoby związa-
nie się z blokiem niemieckim.

Wystąpienia w Dumie Państwowej jak zwykle zarysowały róŜnice
w podejściu do stosunków rosyjsko-niemieckich. O ile liberałowie
uwaŜali, Ŝe istniejący układ sojuszy jest dla Rosji najkorzystniejszy,
o tyle prawica wskazywała, Ŝe lepiej byłoby związać się z Niemcami.

Nie da się teŜ nie zauwaŜyć pewnych wspólnych tendencji w po-
glądach obu orientacji, jeŜeli w grę wchodziły interesy czysto ekono-
miczne. Wówczas sfery przemysłowo-handlowe zarówno po stronie
prawicy, jak i liberałów, domagały się od rządu energicznych kroków
mających zabezpieczyć ich interesy przed zagroŜeniem ze strony go-
spodarki niemieckiej.

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe rosyjskie kręgi przemysło-
wo-handlowe od momentu uświadomienia sobie konieczności zorga-
nizowania się i osiągnięcia wpływów na politykę prowadzoną przez
państwo aktywnie przystąpiły do realizacji tego celu.

Wpływać na politykę zagraniczną usiłowały poprzez kontakty
z ministrem spraw zagranicznych, z premierem czy ministrem finan-
sów. Czyniły to przez swych przedstawicieli w Dumie Państwowej,
przez wyraŜanie swoich opinii w prasie lub na tzw. gruncie towarzy-
skim. Niejednokrotnie ich opinie znajdowały uznanie w oczach od-
powiedzialnych za politykę zagraniczną, co przekładało się na zawie-
rane układy czy odbijało w krokach podejmowanych przez dyploma-
cję rosyjską.

Podkreślić naleŜy, Ŝe równieŜ rząd (w tym odpowiedzialny za po-
litykę zagraniczną minister spraw zagranicznych) zdawał sobie
sprawę z konieczności zapewnienia swoim działaniom poparcia krę-
gów przemysłowo-handlowych. Stąd teŜ organizowane były spotka-
nia z przedstawicielami przemysłu i handlu, w trakcie których in-
formowano ich o krokach podejmowanych przez dyplomację rosyjską.

                                                
60 Ibidem, kol. 431.
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Oczywiście nie informowano o wszystkich działaniach, gdyŜ wiele
z nich objętych było ścisłą tajemnicą.

Summary

Russian entrepreneurs and tradesmen and foreign Rus-

sian policy between 1906-1914

The article entitled Russian entrepreneurs and tradesmen
and foreign Russian policy between 1906-1914 draws attention to the
opinions and the influence of industrial and trade connected groups
on the foreign policy of the country. One should add the fact that the
groups were connected with most of the political parties existing
at that time (beginning with cadets, the Octobrists, progressives,
and ending with rightists’ groups). The activities taken
up by Russian entrepreneurs and tradesmen were presented in the
chosen examples concerning the Far East (Japan, China), the Bal-
kans (as called the Russians of Near East) and Germany. The re-
gions were not chosen coincidentally as the attention and the inter-
ests of Russian entrepreneurs and tradesmen focused exactly
on those points.

The Russian entrepreneurs tried to influence the foreign policy
by the contacts with each of the following foreign policy ministers,
the prime ministers or the minister of finance. They also endeav-
oured to achieve their goals by their representatives in the State
Duma, by expressing their opinions in press or, in the so called, soci-
ety. Numerously, their opinions were recognized and accepted
by those who were responsible for the foreign policy which resulted
in the stated arrangements or the steps undertaken by Russian di-
plomacy.

It must be emphasized that the government (including the minis-
ter of foreign affairs) was aware that the activities had to be sup-
ported by industrial and trade groups. That is why the meetings
with the representatives of the mentioned groups were organized
and they were informed about the activities undertaken by the Rus-
sian diplomacy.
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Andrzej Wróbel
(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)

Przemysł w Tomaszowie Mazowieckim
na początku XX w. (do 1918 r.)

Tomaszów Mazowiecki połoŜony jest we wschodniej części woje-
wództwa łódzkiego, około 48 km na południowy wschód od Łodzi1.
Powstał jako osada górniczo-hutnicza w 1788 r. na pograniczu trzech
historycznych krain: Ziemi Łęczyckiej, Mazowsza i Małopolski2. Jego
powstanie i początkowy rozwój były ściśle związane z rodem Ostrow-
skich3. W związku z odkryciem tu złóŜ rudy Ŝelaznej, Tomasz
Ostrowski, właściciel dóbr ujezdzkich, załoŜył osadę, która liczyła
wówczas 8 domów i 49 mieszkańców, zatrudnionych przy wytopie
surówki4. Zasoby rudy okazały się jednak niewielkie, a jej jakość nie
była najlepsza, co wpłynęło na fakt, Ŝe na początku XIX w. osada
podupadła, a liczba jej mieszkańców znacznie się zmniejszyła. Drugą
szansę dostał Tomaszów od syna Tomasza – Antoniego Ostrowskiego
– który wzorem innych właścicieli ziemskich zdecydował się na zało-
Ŝenie osady przemysłowo-handlowej i rozpoczął akcję osadniczą5.

                                                
1 W. Cudny, Przemiany przestrzenne i funkcjonalne Tomaszowa Mazowieckiego

w okresie transformacji ustrojowej, Łódź 2006, s. 21.
2 Miasta Polski w Tysiącleciu, t. II, Wrocław 1967, s. 82.
3 Historia Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych. Dokumenty

z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszo-
wie Mazowieckim, red. M. Hubka, M. Ordak, A. Wróbel, Tomaszów Mazowiecki
2010, s. 13.

4 M. Rawita-Witanowski, Tomaszów Mazowiecki, [w:] Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XII, Warszawa 1892, s. 371.

5 M. Nartonowicz-Kot, Wielokulturowość i wielonarodowość społeczeństwa To-
maszowa Mazowieckiego na przestrzeni wieków (XIX–XX), [w:] 220 lat Tomaszowa
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Pierwsi osadnicy zaczęli napływać do Tomaszowa pod koniec 1822 r.
W 1830 r., na wniosek A. Ostrowskiego, Tomaszów uzyskał prawa
miejskie. Akt ich nadania podpisany został 6 lipca 1830 r.6

W Tomaszowie Mazowieckim stale zwiększała się liczba miesz-
kańców. Jednak tuŜ przed wybuchem pierwszej wojny światowej
liczba mieszkańców stałych miasta spadła, tj. w 1900 r. Tomaszów
liczył 13 654, w 1905 r. – 14 990, a w 1913 r. 12 015 mieszkańców
stałych. Podwojeniu uległa liczba mieszkańców niestałych. W 1913 r.
na ogólną liczbę 30 268 osób 39,7% stanowiła ludność stała, 15 340
osób (50,7%) ludność niestała i 1916 osób (9,6%) cudzoziemcy7.
W przeddzień wybuchu pierwszej wojny światowej w Tomaszowie
Mazowieckim mieszkało 34,5% Polaków, 34% śydów oraz 29,8%
Niemców. Niewątpliwie wpływ na to miało uruchomienie Tomaszow-
skiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Spółki Akcyjnej. Nieco inaczej
wyglądały te proporcje wśród ludności stałej i niestałej. OtóŜ w tej
pierwszej grupie w 1913 r. wyraźnie dominowali śydzi – 50,4%, pod-
czas gdy Niemcy stanowili 25,5%, a Polacy tylko 23,9%. Odwrotnie
było, jeŜeli spojrzymy na ludność niestałą. Tam przewaŜali Polacy –
43,4%, dalej klasowali się śydzi – 29,1%, Niemcy – 25,1% i Rosjanie
– 2,2%8.

W latach pierwszej wojny światowej i po jej zakończeniu Toma-
szów Mazowiecki, nie tracąc swojego wielonarodowego charakteru,
stał się miastem o przewadze ludności polskiej. Spowodowane to było
napływem do niego ludności wiejskiej pochodzenia polskiego9.

W Tomaszowie Mazowieckim z kaŜdym rokiem przybywało za-
kładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, najwięcej po-
wstało warsztatów sukienniczych10. W 1853 r. w Tomaszowie było
292 fabrykantów i rzemieślników. Raport statystyczny z 1853 r. po-

                                                                                                                      

Mazowieckiego. Materiały z sesji naukowej 16 września 2008 r., Tomaszów Mazo-
wiecki 2008, s. 31.

6 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim (dalej: APPTOTM), Akta miasta Tomaszowa (dalej: AmT), sygn. 3,
s. 3.

7 J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów
miasta 1788–1990, Tomaszów Mazowiecki 1992, s. 178.

8 M. Nartonowicz-Kot, op. cit., s. 33; K. T. Witczak, Społeczeństwo Ŝydowskie
Tomaszowa Mazowieckiego w okresie zaborów, [w:] Historia tomaszowskich śydów,
red. A. Kędzierski, Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 8.

9 M. Nartonowicz-Kot, op. cit.., s. 33.
10 A. Wróbel, Zarys dziejów tomaszowskiego rzemiosła, [w:] 220 lat…, s. 48.
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daje, iŜ w mieście znajdowały się 4 zakłady fabryczne i 85 fabryk
róŜnych. Przekładając to na dzisiejszy język, to tych 4 właścicieli za-
kładów fabrycznych naleŜy uznać za fabrykantów, natomiast pozo-
stali to drobni przedsiębiorcy, w których posiadaniu znajdowały
się róŜnej wielkości zakłady rzemieślnicze produkujące siłą mięśni
na warsztatach róŜnego rodzaju tkaniny i inne produkty11.

Zakłady włókiennicze odgrywały w Tomaszowie decydującą rolę.
Tym niemniej w mieście istniały teŜ inne drobne zakłady jak: pie-
karnie, browary, wytwórnie świec, zakłady produkujące narzędzia
rolnicze itp. W 1892 r. takich zakładów było 14 i zatrudniały 61 ro-
botników, co w ogólnej liczbie zatrudnionych w tutejszym przemyśle
stanowiło 3,1%. Wartość produkcji zaś wyniosła 89 968 rubli, co da-
wało zaledwie 3,3% globalnej wartości produkcji przemysłowej całego
miasta12.

W 1888 r. w Tomaszowie było: 74 krawców, 78 szewców, 41 stola-
rzy, 36 rzeźników, 27 piekarzy, 23 kowali, 21 czapników, 18 siodla-
rzy, 19 ślusarzy, 14 tkaczy, 13 bednarzy, 12 murarzy i szwaczek13.
W 1904 r. w tomaszowskim rzemiośle znajdowało zatrudnienie
500 osób14. W 1913 r. w Tomaszowie było 41 zakładów krawieckich,
46 rzeźniczych, 40 piekarskich, 38 szewskich, 34 stolarskich,
16 czapniczych, 13 ślusarsko-tokarskich, 12 fryzjerskich, 10 zegar-
mistrzowskich (ogółem 342 zakłady)15. Rzemiosło w Tomaszowie Ma-
zowieckim produkowało jedynie na potrzeby miejscowej ludności.
Rzemieślnicy, z małymi wyjątkami, naleŜeli do grupy średnio-
zamoŜnej.

Jak juŜ pisałem, w Tomaszowie rozwinął się przemysł, zwłaszcza
włókienniczy. DuŜe zasługi w tej dziedzinie naleŜy przypisać
A. Ostrowskiemu. W wytwórczości sukna duŜe zasługi w jego rozwój
połoŜyła rodzina Landsbergów. Chil (Hilary) Landsberg, po przyby-
ciu do Tomaszowa w 1857 r., rozpoczął produkcję wyrobów wełnia-
nych w dzierŜawionych pomieszczeniach. Na przełomie lat siedem-

                                                
11 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 80.
12 W. Puś, Przemysł w okresie wielkokapitalistycznym, [w:] Tomaszów Mazo-

wiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa–Łódź 1980, s. 168.
13 A. Wróbel, op. cit., s. 49.
14 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 128.
15 P. Chwaliński, Zakłady H. Landsberga w Tomaszowie Mazowieckim w latach

1857-1939, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Badziaka
na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2006, s. 27, maszynopis w posiadaniu biblioteki
APPTOTM.
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dziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. Chil rozpoczął budowę wła-
snych zakładów przy ul. Gustownej 4616. W 1881 r. powstał tam
dwupiętrowy obiekt fabryczny, mieszczący kilka oddziałów produk-
cyjnych. Zakłady szybko przeszły do produkcji zmechanizowanej,
wykorzystując wszelkie nowości na rynku technicznym i technolo-
gicznym. Kolejnym źródłem sukcesów był sprawnie funkcjonujący
aparat handlowy. Największe inwestycje podjęto w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XIX w. W końcu XIX w. zakłady posia-
dały 1800 wrzecion przędzalniczych, 70 krosien tkackich i 44 maszy-
ny wykończalnicze i farbiarskie17. Chil Landsberg zmarł 12 stycznia
1898 r. w Tomaszowie Mazowieckim18. Spadkobiercy powołali wów-
czas spółkę firmową. W 1901 r. nabyli na licytacji nieruchomość
z budynkami o powierzchni 10 555 m2. Firma skupowała sąsiadujące
z zakładem nieruchomości do wybuchu pierwszej wojny światowej,
traktując je jako potencjalną rezerwę pod dalszą rozbudowę19.

Do wybuchu pierwszej wojny światowej przedsiębiorstwo Lands-
bergów odnotowało dalsze sukcesy. Zrealizowało kilka programów
inwestycyjnych. Wartość produkcji wzrosła z około 480 tys. rubli
w 1899 r. do 1,5 mln rubli w 1911 r. Odpowiednio do tego wzrosło
wyposaŜenie techniczne. Liczba krosien mechanicznych z 70 sztuk
w 1899 r. wzrosła do 198 w 1912 r. Liczba wrzecion odpowiednio
z 1800 do 300020. W dniu 19 maja 1907 r. car Mikołaj II zatwierdził
statut spółki: Towarzystwo Akcyjne Fabryk Sukna H. Landsberga.
Kapitał zakładowy określono na 1,2 mln rubli i był podzielony
na 240 akcji21. Na zebraniu organizacyjnym spółki dokonano po-
działu akcji, których zdecydowaną większość otrzymali spadkobiercy
H. Landsberga22. Firma Landsbergów poniosła olbrzymie straty
w okresie pierwszej wojny światowej.

                                                
16 Ibidem, s. 44.
17 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Starszy Inspektor Fabryczny Gu-

berni Piotrkowskiej (dalej: SIFGP), sygn. 1846.
18 K.T. Witczak, Słownik biograficzny śydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów

Mazowiecki 2010, s. 150.
19 P. Chwaliński, op. cit., s. 44-45.
20 K. Badziak, Awans przemysłowy Tomaszowa Maz. do II wojny światowej i jego

najwaŜniejsi twórcy, [w:] 220 lat…, s. 24.
21 Ibidem, s. 25.
22 APPTOTM, Akta notariusza J. RóŜyckiego w Tomaszowie Maz., sygn. 34, akt

nr 1356 z 1907 r.
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Kolejnym tomaszowskim fabrykantem był Jakub Halpern, który
w 1853 r. załoŜył firmę handlową. Później uruchomił dział produk-
cyjny. Firma specjalizowała się w wytwarzaniu sukna i trykotaŜy.
Szczególnie szybkie tempo rozwoju osiągnęła w latach dziewięćdzie-
siątych XIX w. W 1900 r. firma posiadała 60 krosien mechanicznych
i 2800 wrzecion, działy przygotowawcze i wykończalnicze23.
W 1899 r. firmę przekształcono w spółkę akcyjną pod nazwą Towa-
rzystwo Akcyjne Manufaktury Sukna J. Halperna z kapitałem
600 tys. rubli24. Po śmierci Jakuba, w 1900 r. kierowanie firmą
przejęli jego synowie: Maurycy, Karol i Michał. Wprawdzie w roku
operacyjnym 1900/1901 firma poniosła stratę w wysokości 237,5 tys.
rubli, to jednak w następnych latach odzyskała równowagę finanso-
wą, przynosząc niewielkie zyski. Dnia 24 sierpnia 1910 r. spalił się
trzypiętrowy budynek fabryczny, w którym mieściły się główne od-
działy produkcyjne. Rodzina Halpernów zdecydowała się wówczas
odbudować przedsiębiorstwo, ale zmieniono profil produkcyjny na
produkcję wełny czesankowej, którą produkowano od 1912 r. Hal-
pernowie zwiększyli kapitał zakładowy do 200 tys. rubli i zaciągnęli
kredyty na rynku krajowym i zagranicznym. Zrealizowany program
inwestycyjny objął 10 500 wrzecion i 18 maszyn skręcalniczych25.

W wytwórczości produkcji sukna i innych wyrobów wełnianych
waŜną rolę odgrywała rodzina Bornsteinów. Przed wybuchem pierw-
szej wojny światowej w przedsiębiorstwie Zussmana Bornsteina
w Starzycach wprowadzono napęd elektryczny. W 1913 r. w tej fa-
bryce przy zatrudnieniu 350 robotników wartość produkcji wyniosła
1 mln rubli. W połowie 1914 r. czynnych było 105 krosien i 4 700
wrzecion, a zatrudnienie osiągnęło 430 osób26. W 1911 r. zmarł zało-
Ŝyciel przedsiębiorstwa, a jego spadkobiercy załoŜyli firmę przemy-
słowo-handlową Starzycka Fabryka Sukna i Kortów.

Drugą fabrykę prowadził Dawid Bornstein. Jego fabryka
w 1913 r. zatrudniała 300 robotników pracujących na 72 krosnach.
Produkowała tkaniny o wartości 700 tys. rubli. W okresie pierwszej
wojny światowej fabryka została zdewastowana na skutek rekwizycji

                                                
23 APŁ, SIFGP, sygn. 1839.
24 K. Badziak, op. cit., s. 25.
25 Ibidem, s. 26.
26 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 182.
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surowców i gotowych towarów, jak i wywozu i niszczenia maszyn
przędzalniczych27.

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej ogółem przemysł
włókienniczy Tomaszowa Mazowieckiego dysponował 1 100 krosna-
mi mechanicznymi i 33 tysiącami wrzecion. Stosowano w fabrykach
napęd mechaniczny o mocy 5 000 KM. 6 tysięcy robotników zatrud-
nionych w tomaszowskim przemyśle włókienniczym wytworzyło tka-
niny wełniane o wartości 15 milionów rubli, z których wyeksporto-
wano za 13 milionów rubli28. Warto przy tym zaznaczyć, iŜ jeszcze
w 1913 r. w niektórych zakładach stosowano krosna ręczne,
m.in. w zakładach Ch. Rubina. Udział tych maszyn w przemyśle to-
maszowskim był nieznaczny i stąd naleŜy uznać, iŜ w pełni został
zakończony proces mechanizacji tomaszowskiego przemysłu. Toma-
szów Mazowiecki pozostał jednym z głównych ośrodków produkcji
wysokiej jakości sukna i kortu.

Tabela 1.
Dynamika rozwoju przemysłu wełnianego w latach 1869-1913

Rok
Liczba

zakładów
Wskaźnik

%

Liczba
robotni-

ków

Wskaźnik
%

Wartość
produkcji
w tys. rb.

Wskaźnik
%

1869 69 100,0 966 100,0 968 100,0
1900 62 89,8 2396 248,0 3258 336,5
1905 30 43,4 3491 361,3 6551 676,7
1909 29 42,0 3679 380,8 7200 743,8
1911 72 104,3 5314 550,1 11612 1199,5
1913 32 46,3 5286 547,2 13815 1427,1

Źródło: W. Puś, Przemysł…, s. 158.

Analiza tabeli 1 pozwala na stwierdzenie, Ŝe przemysł wełniany
w Tomaszowie Mazowieckim rozwijał się najbardziej dynamicznie
do 1913 r. Tomaszowski przemysł wełniany odgrywał bardzo duŜą
rolę w przemyśle Królestwa Polskiego. W 1900 r. wartość tego prze-
mysłu w Tomaszowie Mazowieckim wyniosła 3 258 tys. rubli i sta-
nowiła 4,2% wartości globalnej produkcji Królestwa Polskiego.
W 1909 r. wartość ta wzrosła do 7 200 tys. rubli i stanowiła 7,2%

                                                
27 K. T. Witczak, op. cit., s. 62.
28 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 184.
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globalnej produkcji Królestwa Polskiego29. W latach 1900-1901 śred-
nia liczba robotników przypadająca na jeden zakład wyniosła 101,
a wartość produkcji w przeliczeniu na jeden zakład wyniosła
208 859,9 rubli30. Analizując dalej tabelę 1, moŜna zauwaŜyć,
Ŝe na przełomie XIX i XX w. w Tomaszowie następowała koncentra-
cja przemysłu tomaszowskiego. Świadczy o tym spadek liczby zakła-
dów z 69 w 1869 r. do 32 w 1913 r. przy jednoczesnym wzroście licz-
by zatrudnionych robotników z 966 w 1869 r. do 5286 w 1913 r. oraz
wartości produkcji z 968 tys. rubli w 1869 r. do 13815 tys. rubli
w 1913 r.

Do wybuchu pierwszej wojny światowej przemysł włókienniczy
Tomaszowa Mazowieckiego podlegał ciągłej rozbudowie. W 1913 r.
przemysł wełniany całego miasta zatrudniał 5 286 robotników,
a wskaźnik wzrostu w stosunku do 1869 r. wyniósł 547,2%; produk-
cja osiągnęła wartość 13 815 000 rubli, natomiast wskaźnik wzrostu
w stosunku do 1869 r. w 1913 r. wyniósł aŜ 1427,1% (tab. 1).

W 1913 r. w Tomaszowie Mazowieckim było 16 duŜych i wielkich
przedsiębiorstw. Zakłady te skupiały 86,5% ogółu robotników za-
trudnionych w przemyśle wełnianym Tomaszowa Mazowieckiego,
a wartość ich produkcji stanowiła 84,4% globalnej wartości produkcji
przedsiębiorstw wełnianych całego miasta. Największymi zakładami
w/w roku były: Towarzystwo Akcyjne H. Landsberg – 800 robotników
oraz wartość produkcji 2 500 000 rubli, farbiarnia i wykończalnia
M. Piescha – 800 robotników i wartość produkcji 1 milion rubli,
Spółka Akcyjna J. Halperna – 350 robotników i wartość produkcji
500 000 rubli, wykańczalnia O. Fürstenwalda – 400 robotników
i wartość produkcji 800 000 rubli31

W 1914 r., jeszcze przed wybuchem wojny, powstała w Tomaszo-
wie Mazowieckim w branŜy wełnianej nowa spółka akcyjna z udzia-
łem kapitału francuskiego. Przekształcono mianowicie podupadłą
farbiarnię i wykończalnię Moritza Piescha w towarzystwo akcyjne.
Udział kapitału francuskiego wynosił 25%, a zaangaŜowana w to by-
ła firma francuska z Ruboix, która posiadała juŜ swoją filię w Łodzi.

                                                
29 W. Puś, op. cit., s. 159.
30 Ibidem, s. 167.
31 Ibidem, s. 166.
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Zreorganizowane przedsiębiorstwo miało kapitał zakładowy w wyso-
kości 3 500 000 franków i zatrudniało w 1914 r. 900 robotników32.

WaŜną rolę odgrywała Fabryka Dywanów i Chodników, powstała
w połowie XIX w. ZałoŜył ją Edward Roland. Pierwsza wzmianka
o niej pochodzi z 1846 r. Początkowo składała się z dwóch działów:
przędzalni i tkalni. W latach następnych zakład rozbudowano. Dnia
7 lutego1885 r. E. Roland formalnie przestał być właścicielem fabry-
ki i domów, które przejęli synowie Edwarda: Edward-junior, Samuel
i Gustaw33. W 1891 r. Edward-junior wypisał się ze spółki. Otrzyma-
ne od ojca budynki i urządzenia fabryczne wraz z prawami do nich
sprzedał swojemu szwagrowi Aleksandrowi Müllerowi. W 1893 r.
było juŜ 40 warsztatów, przędzalnia z 480 wrzecionami; dywanów
i chodników wyprodukowano za niespełna 35 000 rubli, sprzedając
je w całości w kraju i w Imperium Rosyjskim34.

Dalsza modernizacja i rozbudowa fabryki w starych murach oka-
zała się niemoŜliwa. Niewielki plac ograniczony ulicami, a od wscho-
du murami budynków mieszkalnych do tego się nie nadawał.
W 1895 r. trzej wspólnicy nabyli od Juliusza hr. Ostrowskiego dział-
kę, na której wybudowali nowy zakład. Stary zakład spłonął
w 1896 r. W 1898 r. u Rolanda produkowano wyłącznie dywany,
chodniki i wycieraczki, a podstawowymi surowcami do ich produkcji
była wełna, juta, włókno kokosowe, papier i len. W fabryce pracowało
95 osób: 60 męŜczyzn, 31 kobiet i 4 nieletnich w wieku 12-15 lat35.

NajwyŜszą wartość osiągnęła produkcja w 1899 r. – 160 tys. rubli,
w latach 1904-1908 spadła do 60 tys. rubli. Z kolei w latach 1910-
1912 podniosła się do 140 tys. rubli. W 1904 r. w fabryce pracowało
87 osób, w latach 1907-1908 – 103 osoby, w latach 1909-1912
– 192 osoby, w 1910 r. – 198 osób36.

Niekorzystne dla rozwoju fabryki i potęgowania zysków jej wła-
ścicieli były lata 1903–1904 i 1907–1908. W tych latach produkcja
przemysłowa została znacznie przyhamowana. Ceny na wyroby go-
towe spadły z powodu wzrastającej konkurencji innych fabrykantów,
np. Szepsa i Meisreba, którzy uruchomili niewielkie wytwórnie dy-

                                                
32 Przemysł Tomaszowa w ostatnim dwudziestoleciu,  „Echo Mazowieckie” 1927,

nr 33, s. 52.
33 Od Rolanda do Weltomu 1848–1978. Początki, red. A. Wojciechowski [b.d.w.].
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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wanów. Warto dodać, Ŝe w okolicy nowo wybudowanego zakładu po-
wstała nowa osada. W 1912 r. wyłącznym właścicielem fabryki staje
się A. Müller, od tego roku rozpoczyna się dalsza rozbudowa zakładu.
W 1914 r., w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej, w fabryce
pracowało 350 robotników, czynnych było 260 krosien, w większości
mechanicznych, w przędzalni pracowało 2000 wrzecion, a wartość
produkcji sięgała 700 000 rubli37.

DuŜe znaczenie dla przyszłości miasta miało uruchomienie pro-
dukcji sztucznego jedwabiu w Tomaszowskiej Fabryce Sztucznego
Jedwabiu Spółce Akcyjnej (dalej: TFSJ). Była to pierwsza firma wy-
twarzająca włókna sztuczne na ziemiach polskich, jak równieŜ
na terenie całego imperium rosyjskiego. TFSJ powstała 13 stycznia
1911 r. pod pełną nazwą Towarzystwo Akcyjne TFSJ38. Uruchomie-
nie produkcji nastąpiło 1 maja 1912 r., zaś przemysłową i handlową
działalność Towarzystwo rozpoczęło 1 lipca1912 r.39 Powstanie TFSJ
zawdzięczać naleŜy inŜ. Feliksowi Wiślickiemu40. O wyborze miejsca
połoŜonego obok Tomaszowa Mazowieckiego, w osadzie Wilanów, pod
fabrykę sztucznego jedwabiu zadecydowało kilka czynników, a mia-
nowicie: zainteresowanie i udział w realizacji projektu właścicieli
tomaszowskich fabryk, bardzo duŜy obszar osady fabrycznej o po-
wierzchni ponad 49 ha, w części zabudowany budynkami fabryczny-
mi, leŜący w sąsiedztwie stacji kolejowej, moŜliwość łatwego dopro-
wadzenia potrzebnej do produkcji wody z pobliskiej Pilicy, wystar-
czająca ilość siły roboczej i łatwość w zdobyciu surowca na terenie
okręgu łódzkiego41.

Dnia 4 sierpnia 1909 r. Ministerstwo Handlu w Petersburgu
przesłało na ręce konsula belgijskiego w Odessie zezwolenie
na otwarcie fabryki. Dnia 26 stycznia 1910 r. zostaje sporządzony
akt organizacyjny przedsiębiorstwa42. ZałoŜycielami fabryki zostali:

                                                
37 Ibidem.
38 APPTOTM, TFSJ Spółka Akcyjna w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. IV/17,

k. 5.
39 Ibidem, sygn. I/36, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Akcyjnego TFSJ

za 1912 r.
40 P. Chwaliński, Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu w latach

1911-1939, [w:] Historia Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu w stulecie
powstania. Materiały z sesji naukowej, Tomaszów Mazowiecki 2011, s. 19.

41 Ibidem, s. 20.
42 APPTOTM, TFSJ Spółka Akcyjna w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. I/1784,

Sąd Okręgowy w Warszawie, odpis poświadczony z rejestru handlowego, t. XXIX.
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Salomon Landau, Feliks Landsberg, Aleksander Landsberg. Kapitał
zakładowy miał wynosić 1 125 000 rubli podzielonych na 4500 akcji
po 250 rubli kaŜda. Akcje zostały podzielone pomiędzy załoŜycieli
i osoby zaproszone przez nich do udziału w przedsiębiorstwie.

Towarzystwo rozpoczęło czynności 13 stycznia 1911 r., kiedy
to w hotelu Bristol w Warszawie odbyło się pierwsze ogólne zebranie
akcjonariuszy. Wnieśli oni po 125 rubli. Wysokość kapitału zakłado-
wego stawiała Fabrykę Sztucznego Jedwabiu na drugim miejscu
w Tomaszowie Mazowieckim za Spółką Akcyjną H. Landsberg, której
kapitał wynosił 1 200 000 rubli43.

Po przeprowadzeniu koniecznych formalności, przystąpiono
do budowy fabryki. Pod doświadczonym kierownictwem inŜ. F. Wi-
ślickiego i inŜ. Michała Hertza przystąpiono do uruchomienia nowej
wytwórni na gruntach „Osady Wilanów”. Budowa fabryki trwała
dwa lata, a uruchomienie produkcji nastąpiło 1 maja 1912 r. na kil-
ku maszynach i 400 kapilarkach z produkcją jedwabiu 50 kg dzien-
nie44. Budowa nowej fabryki obliczona była na produkcję dzienną
400 kg. Do Zarządu nowego zakładu weszli: Stanisław Landau – pre-
zes, A. Landsberg – wiceprezes, F. Landsberg, Henryk Majmon, Gu-
stave Popelier, dr W. Sachs, i inŜ. F. Wiślicki. Dyrektorem zarzą-
dzającym został M. Hertz. Tylko przez pierwsze sześć miesięcy wy-
produkowano ogółem 62 ton jedwabiu sztucznego. Fabryka i produk-
cja była ciągle rozbudowywana, zwiększana i udoskonalana poprzez
zastosowanie najnowszych zdobyczy technicznych. W 1913 r. Zarząd
przystąpił do budowy nowych hal produkcyjnych45. Do wybuchu
pierwszej wojny światowej fabryka rozwijała się dynamicznie.

DuŜym zakładem w Tomaszowie Mazowieckim była fabryka za-
pałek Sachsa i Piescha, która powstała w 1896 r. Przedsiębiorstwo
to juŜ w 1899 r. zatrudniało 117 robotników, a jego produkcja osią-
gnęła 65 tys. rubli. W następnych latach fabryka ta rozwijała
się dynamicznie i w 1902 r. zatrudniała juŜ 158 robotników i wartość
produkcji wyniosła 214 tys. rubli. W 1909 r. zakład ten liczył
juŜ 183 robotników i osiągnął produkcję 370 869 rubli46.

                                                
43 P. Chwaliński, op. cit., s. 22.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s. 23.
46 W. Puś, op. cit., s. 168.
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Obok przemysłu, w Tomaszowie Mazowieckim rozwijał się takŜe
handel, który był domeną ludności Ŝydowskiej. Brak jest jednak źró-
deł na ten temat.

Cechą charakterystyczną okresu poprzedzającego wybuch pierw-
szej wojny światowej była intensyfikacja zabudowy miejskiej oraz
dynamiczny rozwój podtomaszowskich miejscowości. W szczególności
dotyczyło to Starzyc i Wilanowa. Miało to związek z lokalizacją
na tym terenie duŜych zakładów przemysłowych47.

W 1913 r. w Tomaszowie Mazowieckim znajdowało się 2247 bu-
dynków, z tego 1184 domów mieszkalnych. Prawie połowa obiektów
była murowana. Procentowy udział murowanych domów mieszkal-
nych wynosił prawie 52%48.

Na mocy zawartej w 1908 r. umowy władz miejskich z Augsbur-
skim Towarzystwem Gazowniczym, podjęta została budowa gazowni.
W dwa lata później zabłysnęły lampy gazowe, które zastąpiły wysłu-
Ŝone lampy naftowe. Rozbudowana została w końcu XIX w. sieć tele-
foniczna. NaleŜy przy tym zaznaczyć, iŜ była ona własnością prywat-
ną dr. Tadeusza Osińskiego, a jej centrala zlokalizowana była przy
ul. Pilicznej (obecnie: Prezydenta I. Mościckiego). O ile w końcu
XIX w. na sieć składały się tylko 63 połączenia miejscowe
i 5 z Łodzią, to w 1912 r. – 250, a w 1914 – 306. Kilka telefonów
dzierŜawiła poczta. Działalność ta przynosiła właścicielowi dochody
wynoszące 16 tys. rubli rocznie49.

Sprawami miasta kierował burmistrz mianowany przez władze
zaborcze i ściśle wypełniający wszystkie jej polecenia i nakazy.
Ostatnim burmistrzem w okresie poprzedzającym wybuch wojny był
Rosjanin Jakowlew. Burmistrz zwoływał kilkunastu moŜnych oby-
wateli miasta, którzy dokonywali wyboru ławników. Funkcję
tę w 1914 r. pełnili: Błaszkowski, Klinger i Steiman. Stanowisko
ławnika miało charakter czysto formalny, gdyŜ pełniący je nie mieli
większego wpływu na zarządzanie miastem. Siedziba magistratu
mieściła się w budynku stojącym u zbiegu ul. Św. Antoniego i Placu
Kościuszki. Urzędował w nim sekretarz Krejckant mający do pomocy
11 urzędników50. Ze strony władz miejskich brak było większej troski

                                                
47 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 177.
48 APPTOTM, AmT, sygn. II/5774.
49 Ibidem, sygn. II/143.
50 W. Olasik, Tomaszów na przełomie dziejów. Miasto nasze przed dwudziestu

laty, „Echo Mazowieckie” 10 IX 1934 r., s. 32.
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o sprawy miasta. Dowodem tego był chociaŜby fakt, iŜ pomimo du-
Ŝych potrzeb w kasie leŜało bezczynnie 100 tys. rubli – kwota w tym
czasie niebagatelna. Pod naciskiem gubernatora piotrkowskiego pie-
niądze te zostały poŜyczone miastu Sosnowiec na pokrycie potrzeb
tej miejscowości, bardziej zasobnej od Tomaszowa Mazowieckiego.
NaleŜy zaznaczyć, iŜ pomimo podejmowanych starań w okresie mię-
dzywojennym poŜyczka nie została nawet częściowo uregulowana51.

W 1914 r. wybuchła pierwsza wojna światowa. W czasie walk to-
czonych w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego jesienią 1914 r. miasto
kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie 17 grudnia
Niemcy ulokowali się w nim na stałe52. Od pierwszych dni okupacji
rozpoczęli grabieŜ TFSJ, skąd wywozili surowce niezbędne do pro-
dukcji bawełny strzelniczej, a następnie zaczęli rekwirować środki
produkcji z innych fabryk tomaszowskich53.

W wyniku działań wojennych w lecie 1915 r. całe Królestwo Pol-
skie zajęły wojska państw centralnych. We wrześniu tego roku
z ziem, które znalazły się pod okupacją niemiecką, utworzono Gene-
ralne Gubernatorstwo Warszawskie54. Na czele nowej jednostki stał
gen. Bessler, któremu podlegały wszystkie sprawy, zarówno wojsko-
we, jak i cywilne. Tomaszów Mazowiecki, leŜący na południowym
skraju Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, oddzielony był
rzeką Pilicą od Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego, pozostają-
cego pod okupacją austriacką55.

W okresie pierwszej wojny światowej, od momentu opuszczenia
miasta przez władze rosyjskie, w Tomaszowie, podobnie jak w innych
miastach Królestwa Polskiego, m.in. w Łodzi, powstał w sierpniu
1914 r. Komitet Obywatelski, który przejął na siebie trud zarządza-

                                                
51 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 178.
52 W. Rudź, Tomaszowa Mazowieckiego droga do niepodległości 1914-1918, To-

maszów Mazowiecki 1988, s. 1.
53 Przemysł Tomaszowa w ostatnim dwudziestoleciu, „Echo Mazowieckie” 1927,

nr 33, s. 48.
54 J. Wojniłowicz, Tomaszów Mazowiecki podczas I wojny światowej w świetle

„Gazety Urzędowej Tomaszowskiej”, [w:] Drogi do niepodległości. Materiały z sesji
naukowej z okazji 80 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 6 listopada
1998, red. P. Zawilski, Tomaszów Mazowiecki 1998, s. 39.

55 J. Holzer, J. Molenda, Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa 1973,
s. 151, 152; M. Bandurka, Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa
łódzkiego w XIX i XX wieku, Warszawa 1974, s. 64.
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nia gospodarką miejską56. Na jego czele stanął komendant miejsco-
wej StraŜy Ogniowej Alfons Seweryn. Komitet ten łączył w sobie
władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i policyjną, ale po-
dejmował tylko czynności niezbędne i konieczne dla sprawnego funk-
cjonowania miasta w warunkach toczącej się wojny. Po wprowadze-
niu przez niemieckie władze okupacyjne „zarządu cywilnego”, komi-
tet został rozwiązany, a miastem zaczął kierować mianowany przez
okupanta burmistrz – Niemiec, kapitan Werner. Wyznaczono teŜ
trzech ławników i kilkunastu radnych, którzy jednak nie mieli
wpływu na zarządzanie miastem. Burmistrz prawie wyłącznie ogra-
niczał się do wykonywania nakazów policyjnych i wojskowych,
co moŜna stwierdzić na podstawie treści wydawanego organu Magi-
stratu – „Gazety Urzędowej Tomaszowskiej”57.

W związku z przedłuŜającą się wojną, władze Niemiec i Austro-
Węgier, chcąc pozyskać polskiego rekruta, wydały w dniu 5 listopada
1916 r. akt dwóch cesarzy. Zapowiedziały w nim utworzenie z ziem
byłego Królestwa Polskiego państwa polskiego ściśle podporządko-
wanego Niemcom. Społeczeństwo polskie nie poparło tego aktu. Mi-
mo to w terenie zaczęto tworzyć polską administrację, z zachowa-
niem jednak podległości władzom okupacyjnym58.

W wyborach z zastosowaniem podziału na kurie (według podziału
majątkowego) wybrano Radę Miejską, która ukonstytuowała
się w kwietniu 1917 r.59 W skład Rady Miejskiej weszło po 10 katoli-
ków i śydów oraz tylko 4 ewangelików. W pracach tej rady brali
udział następujący radni: Artur Aronsohn, dr Michał Biernacki, Ja-
kub BieŜuński, Dawid Bornstein, Ignacy Bornstein, Władysław
Cychner, Franciszek Grzybowski, Jan Goździk, Maurycy Halpern,
Mieczysław Heiman, Jan Kowalczewski, Edward Klinger, Aleksan-
der Kozikowski, Kazimierz Kalinowski, pastor Leon May, Eugeniusz
Aleksander Müller, Herz Morgenstein, Saul Margulies, dr Stanisław
Narewski, Markus Rzeszewski, Aleksander Rychter, Kazimierz Sa-
dłowski, Oskar Schersch, Michał Zylber60. Na przewodniczącego Ra-
                                                

56 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie niepodległego
państwa polskiego 1918-1939, „Rocznik Łódzki” 2007, 54, s. 207.

57 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 197.
58 A. Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pierwszych latach

niepodległości (1918-1921), [w:] Drogi…, s. 66.
59 Ibidem.
60 Tomaszów bohaterowi narodowemu, Nakładem Komitetu Kościuszkowskiego,

Tomaszów Mazowiecki 1918, s. 39.
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dy Miejskiej mianowany został przez Radę Nadzorczą Jan Kowal-
czewski. Na wiceprzewodniczącego wybrano Maurycego Halperna,
zaś na sekretarza Kazimierza Sadłowskiego. Od 27 marca 1918 r.
przewodniczącym Rady Miejskiej był dr S. Narewski. Spośród komi-
sji powołanych przez Radę Miejską, najwięcej Ŝywotności wykazała
komisja budŜetowa pod przewodnictwem radnego A. Müllera. Bur-
mistrzem mianowano Tadeusza Osińskiego, a wiceburmistrzem
przemysłowca Alfreda Britzmana61.

Na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej władze
Tomaszowa Mazowieckiego wysunęły projekt włączenia w obręb
miasta niektórych z otaczających go wsi. Uzasadniano ich ścisłą
współzaleŜność z miastem i obopólne korzyści wynikłe z połączenia62.
Te zamierzenia władz zrealizowały w 1915 r. niemieckie władze
okupacyjne. W dniu 8 sierpnia 1915 r. na podstawie „Ustawy o mia-
stach” Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego63, prezydent
łódzkiej policji niemieckiej Von Oppen zarządził zmianę granic To-
maszowa Mazowieckiego64. Zarządzenie to włączało w obręb miasta
wszystkie otaczające je wsie i przedmieścia. Od strony północnej zo-
stały włączone wsie: Niebrów, Starzyce i Tomaszówek, od wschodu
osady: Wilanów, Gustek, Michałówek, Nowy Port, Bocian
i Kępa Łazisko; na południe wsie Brzustówka i folwark Tomaszówek
Poduchowny; na zachodzie osada Rolandówka65. Tereny Tomaszowa
wzrosły czterokrotnie. Ogółem przyłączono do miasta 1408,8 ha,
z tego część nie zabudowanych. Obszar miasta liczył po przyłączeniu
1895 ha66.

Większość zakładów przemysłowych Tomaszowa Mazowieckiego
została unieruchomiona juŜ w początkowym okresie pierwszej wojny
światowej, pozostałe po wprowadzeniu okupacji niemieckiej. Oku-
pant niemiecki od samego początku podjął rabunkową gospodarkę.
Wszystkie cenniejsze urządzenia i maszyny zostały zdemontowane
i wywiezione. Niemcy rekwirowali wszystko, co nadawało się jako
surowiec dla przemysłu zbrojeniowego. Fabryki pozbawiono wszyst-
                                                

61 A. Wróbel, op. cit., s. 66.
62 A. śebrowska, Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje

miasta, red. B. Wachowska, Warszawa–Łódź 1980, s. 53.
63 „Dziennik Rozporządzeń Jenerał Gubernatora Warszawskiego” 1915, nr 12,

poz. 25; APPTOTM, AmT, sygn. III/676, s. 16.
64 APPTOTM, AmT, sygn., III/479, bp.
65 Ibidem, sygn. III/479, bp.; III/815, bp.
66 A. śebrowska, op. cit., s. 54.
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kich części wykonanych z metali kolorowych i skóry, pasów transmi-
syjnych, a nawet wyrywano kable elektryczne67. NiezaleŜnie od tego,
celem okupanta było zniszczenie przemysłu polskiego, szczególnie
włókienniczego – konkurującego z przemysłem niemieckim na ryn-
kach światowych. W tym celu ogołocono zakłady ze wszystkich su-
rowców i gotowych wyrobów. Tylko część majątku bardziej przewi-
dujący zdołali uratować, przewoŜąc przed ustabilizowaniem się oku-
pacji niemieckiej do połoŜonego w odległości 30 km od Tomaszowa
Mazowieckiego Piotrkowa Trybunalskiego, który znalazł się pod
okupacją austriacką. Ponadto przemysłowcy wskutek ewakuacji
władz rosyjskich utracili naleŜne sumy za poczynione dostawy rzą-
dowe. Szacunkowo straty tomaszowskiego przemysłu wyniosły około
25 mln rubli68, a więc znacznie więcej niŜ wynosiła roczna wartość
produkcji w 1913 r.

Skutki pierwszej wojny światowej odczuła dotkliwie fabryka dy-
wanów. Niemcy zarekwirowali w niej zapasy surowców i wyrobów
gotowych, wywieźli te części maszyn, które były wytworzone ze szla-
chetnych bądź kolorowych metali. W lutym 1915 r. miejscowa ko-
mendantura, zwana Mobile Etappen Komendantur Nr 5 II A.K., spo-
rządziła rejestr zapasów, których A. Müller nie zdołał przed nimi
ukryć. Zarekwirowano m.in.: 8 000 dywanów, ponad 3 000 chodni-
ków, wycieraczek jutowych i kokosowych, 2 850 kg wełny i juty, 290
bel włókna kokosowego69. Jeszcze tuŜ przed rozbrojeniem Niemców
w listopadzie 1918 r. Niemcy rekwirowali i wywozili do Niemiec
około 80% gotowych wyrobów fabryki. Jak oszacowano, łącznie fa-
bryka poniosła straty w wysokości 300 000 rubli w złocie70.

Pierwsza wojna światowa zadała takŜe potęŜny cios niedawno
powstałej TFSJ. Niemcy ustanowili Kriegsrohstoffstelle, która przy-
stąpiła do systematycznych rekwizycji. Okupanci zabierali zgroma-
dzone surowce, zarekwirowali blisko 300 000 litrów spirytusu i ete-
ru, bawełnę przeznaczoną do nitracji, sprzęt techniczny: pasy trans-
misyjne, motory elektryczne, krany mosięŜne71. W takich warunkach
produkcja sztucznego jedwabiu stała się niemoŜliwa.

                                                
67 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 199.
68 A. Barszczewska-Krupa, Społeczeństwo Tomaszowa Mazowieckiego w walce o

niepodległość i wyzwolenie społeczne w XIX wieku, [w:] Tomaszów…, s. 127-129.
69 Od Rolanda do Weltomu 1848-1978. Początki…, bns.
70 Ibidem.
71 APPTOTM, TFSJ S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. I/331.
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W celu uchronienia maszyn i aparatów przed rekwizycją okupan-
tów oraz umoŜliwienia pracy części załogi, Zarząd TFSJ na własne
ryzyko zawarł z władzą okupacyjną, 8 marca 1917 r., kontrakt
na produkty z destylacji drzewa72. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie
Akcjonariuszy, 17 kwietnia 1917 r., upowaŜniło Zarząd do budowy
fabryki suchej destylacji drzewa, zakładając, Ŝe budowa pochłonie
od 75 do 100 tys. marek. Wydatki z powodu inflacji bardzo szybko
rosły, przekraczając budŜet przeznaczony na ten cel. Budowa całej
fabryki dozorowana była przez Wydział Surowców Wojennych. Plany
dostarczyła firma H. Meyer Co. z Hanoweru. Wybudowano dwa
z trzech zaplanowanych pieców resortowych73. Trzeciego nie udało
się wybudować z powodu braku środków. Fabryka odpowiadała naj-
nowszym wymaganiom technicznym. Na początku października
1917 r. rozpoczęła się produkcja smoły, węgla drzewnego, terpenty-
ny, oleju, octanu wapnia, spirytusu drzewnego, farby drukarskiej,
kwasu octowego74. W grudniu 1919 r. z powodu niskiej opłacalności
zaprzestano niskiej destylacji drewna75. Była to jedyna czynna fa-
bryka w Tomaszowie Mazowieckim w czasie pierwszej wojny świa-
towej.

TFSJ poniosła w czasie pierwszej wojny światowej bardzo duŜe
straty. Oprócz wspomnianej wcześniej utraty naleŜności za towary
od kupców i rządu rosyjskiego, fabryka utraciła takŜe lokaty w ban-
kach Cesarstwa oraz papiery wartościowe, co było spowodowane
zmianą sytuacji w Rosji, jaka nastąpiła na skutek rewolucji paź-
dziernikowej. TFSJ musiała borykać się z nową sytuacją, odpadł bo-
wiem obsługiwany do tej pory rynek rosyjski wraz ze swoją 150 mi-
lionową ludnością76.

W Tomaszowie Mazowieckim zapanowało powszechne bezrobocie
i głód. Obrazuje połoŜenie mieszkańców Tomaszowa wydana pod
koniec wojny publikacja Tomaszów – Bohaterowi Narodowemu. Czy-
tamy w niej: Dzięki trudnościom komunikacyjnym i ograniczeniu
w handlu, odcięci od szerszego świata, umieszczeni w kącie pomiędzy
sąsiedniego niedostępnego dla Tomaszowa powiatu77, pozbawieni

                                                
72 P. Chwaliński, op. cit., s. 24.
73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 APPTOTM, TFSJ S.A. w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. I/1141.
76 P. Chwaliński, op. cit., s. 24.
77 Chodzi tu o powiat opoczyński będący pod okupacją austriacką.
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zarobków z przemysłu lub handlu, które stanowiły jedyne źródło do-
chodu Tomaszowian, skazani zostali na Ŝywienie się jedynie przyle-
głej gminy78 oraz sąsiednich lasów, co oczywiście na ceny produktów
pierwszej potrzeby dla miasta nie wpłynęło79.

W latach 1914–1918 w Tomaszowie Mazowieckim i w najbliŜszej
okolicy czynne były jedynie tartaki, które okupant uznał za zakłady
posiadające waŜne znaczenie strategiczne. W tym wypadku chodziło
o eksploatację bogatego drzewostanu lasów spalskich. Obok zwięk-
szenia produkcji w tomaszowskich tartakach wybudowano wielki
zakład w Konewce.

Tylko część ludności znalazła zatrudnienie przy wyrębie lasu.
Natomiast ci, którzy tutaj w ostatnich latach napłynęli, przenieśli się
na wieś. Pozostali mieszkańcy w pogoni za źródłem utrzymania za-
częli emigrować do Niemiec, co było zgodne z zamiarami okupanta,
aby braki występujące w sile roboczej zastępować ludnością z oku-
powanych terenów. To jednak nie wystarczyło i zaczęto stosować
łapanki. Zatrzymanych gromadzono w szkole przy ul. Tkackiej,
a następnie transportem pod straŜą wysyłano do Niemiec. Obok tego
prowadzono systematyczną akcję tępienia wstrętu do pracy, tj. tych,
którzy przez dłuŜszy czas pozostawali bez pracy, przymusowo wysy-
łano na roboty do Niemiec. WyjeŜdŜali, bądź byli wysyłani głównie
Polacy80.

Przysyłane pieniądze zatrudnionych za granicą mogły tylko nie-
znacznie złagodzić panującą w Tomaszowie Mazowieckim nędzę.
Wiele rodzin, m.in. w wyniku przeprowadzonej mobilizacji przez
władze rosyjskie, pozbawionych było Ŝywicieli i często zdarzało się,
Ŝe kilkuletnie dzieci przymierały głodem. NiezaleŜnie od tego, zarob-
ki robotników wobec niedostatku Ŝywności i droŜyzny nie wystar-
czały na egzystencję licznych rodzin81.

Rolnicy, zgodnie z rozporządzeniem okupanta, wszelkie nadwyŜki
zobowiązani byli dostarczać do punktów skupu, a wszelki wolny ob-
rót płodami rolnymi został zabroniony pod rygorem wysokich kar.
Ludność mogła nabywać artykuły spoŜywcze na podstawie specjal-
nych kartek. Przydziały były niskie i wynosiły 4 i pół funta
(2,225 kg) chleba na osobę na przeciąg 15 dni. MoŜliwy do nabycia

                                                
78 Chodzi tu o gminę Łazisko z siedzibą w Ujeździe.
79 Tomaszów bohaterowi…, s. 40.
80 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 201.
81 Ibidem.



Andrzej Wróbel
_______________________________________________________________

88

był tylko chleb czarny, często mieszany z kartoflami. Na początku
1917 r. zmniejszono rację dwutygodniową ziemniaków, będących
podstawą wyŜywienia najbiedniejszej ludności, z 20 funtów na 18,
a następnie do 12. Mięso i słonina były prawie niedostępne dla ogółu
ludności. Byli jednak tacy, którzy z naraŜeniem Ŝycia przemycali
przez pobliską granicę austriacką te artykuły z sąsiedniego powiatu
opoczyńskiego. Zajmowali się tym procederem zwłaszcza mieszkańcy
dzielnicy Brzustówka. Kobiety i dzieci trudniły się zbieractwem
w pobliskich lasach, a nawet wyprawiano się po rosnące po miedzach
dzikie owoce. W okresie letnim moŜna było jakoś wegetować, nato-
miast prawdziwa tragedia rozpoczynała się w zimie, kiedy nic nie
moŜna było znaleźć do zjedzenia, a ponadto doskwierało zimno, gdyŜ
racje węgla pozostawały na niskim poziomie i wynosiły po 2-3 korce
na jedną kartę opałową82.

Wobec panującego głodu, Komitet Obywatelski, a następnie
od 24 lutego 1916 r. Miejscowa Rada Opiekuńcza na czele z Janem
Kowalczewskim uruchomiły tanie kuchnie, które wydawały prze-
ciętnie 2150 porcji zupy dziennie. Od czerwca 1918 r. Magistrat od-
dał prowadzenie kuchni gminom wyznaniowym, które otrzymały na
ten cel subsydia. Wprowadzenie opłat, aczkolwiek niewielkich
– w kuchni katolickiej wynoszących 20 fenigów i Ŝydowskiej 5 feni-
gów – spowodowało zmniejszenie liczby wydawanych obiadów do
86083. Dla znacznej części ludności wodnista zupa z kawałkiem chle-
ba stanowiła jedyny posiłek w ciągu dnia.

Ze względu na tragiczną sytuację dzieci głodnych i wynędznia-
łych, włóczących się po ulicach miasta w poszukiwaniu poŜywienia,
uruchomiono 6 ochronek, w których wydawano skromny zasiłek. Ro-
sła liczba dzieci bezdomnych i osieroconych84.

NiedoŜywienie powodowało duŜą śmiertelność wśród mieszkań-
ców Tomaszowa Mazowieckiego, dotyczyło to zwłaszcza dzieci i ludzi
w podeszłym wieku. Panowały nieustanne epidemie tyfusu plami-
stego i czerwonki. Zwiększała się takŜe umieralność na gruźlicę.
W grudniu 1915 r. zmarł na tyfus lekarz Sołowiejczyk, który praco-
wał w specjalnie uruchomionym szpitalu zakaźnym. Od tego czasu
szpital ogólny i zakaźny obsługiwany był przez jednego lekarza,
dr Michała Biernackiego, który miał do dyspozycji 1 felczera i 5 pie-

                                                
82 „Gazeta Urzędowa Tomaszowska” 10 I, 31 I i 7 II 1917 r.
83 Tomaszów bohaterowi…, s. 40.
84 J. Góral, R. Kotewicz, op. cit., s. 202.
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lęgniarek oraz wykwalifikowanego dezynfektora. Szalejąca epidemia
sprawiła, Ŝe władze okupacyjne zarządziły masowe szczepienia. Jed-
nak niewiele to pomogło wobec chronicznego niedoŜywienia. Śmier-
telność pomimo znacznego zmniejszenia się liczby ludności zwięk-
szyła się z 729 w 1913 r. do 801 w 1918 r. i była półtorakrotnie wyŜ-
sza od liczby urodzeń85.

Na zakończenie naleŜy stwierdzić, Ŝe przemysł w Tomaszowie
Mazowieckim na początku XX w. rozwijał się dynamicznie, a jego
rozwój zahamowała pierwsza wojna światowa86.

Summary

Tomaszow industry in the early twentieth century
(until 1918)

The article presents the condition of Tomaszów industry in the
early twentieth century, where textile industry and chemical
industry were developed. What is presented here is the development
of individual plants of the textile industry since their beginnings,
until the outbreak of the First World War. The process of creating
the largest industrial plant industrial in Tomaszow is depicted here
– The Artificial Silk Factory of Tomaszow.

The following information describes the collapse of the industry
during World War I and the loss it suffered as a result. The work
was written based on the records kept in the State Archives
of Piotrkow, Tomaszow Branch, and the latest literature.

                                                
85 Tomaszów bohaterowi…, s. 27-32; APPTOTM, AmT, sygn. III/162.
86 Straty poniesione w czasie pierwszej wojny światowej przez społeczeństwo

Królestwa Polskiego były zjawiskiem obejmującym wszystkie strefy okupacyjne. Dla
porównania tych procesów z terenem okupacji austro-węgierskiej zob. M. Hubka,
Straty wojenne powiatu piotrkowskiego latach 1914-1918, „Piotrkowskie Zeszyty
Historyczne” 2012, 13, s. 79-102.
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Aneta Stawiszyńska
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi

w latach I wojny światowej

Wybuch Wielkiej Wojny w krótkim czasie zdezorganizował Ŝycie
miasta. Powszechnymi zjawiskami stały się m.in. bezrobocie, nie-
pewność jutra, a takŜe głód. Główny Komitet Obywatelski1 (dalej:
GKO), sprawujący tymczasową władzę w Łodzi, pomimo ewident-
nych wysiłków, nie był w stanie rozwiązać coraz powaŜniejszych pro-
blemów aprowizacyjnych. W grudniu 1914 r. tak charakteryzowano
sytuację panującą w Łodzi w pierwszych miesiącach wojny: JuŜ na
naradzie Sekcyi [śywnościowej GKO – A.S.], odbytej przy udziale
dr. [Józefa – A.S.] Maybauma, normę zapomogi dla robotnika przy
panujących jeszcze podówczas tanich stosunkowo cenach artykułów
Ŝywnościowych określano na 70 kop. tygodniowo i to na zasadzie teo-
retycznych wyliczeń fizjologii na tyle tylko, by nie umrzeć głodową
śmiercią (…). Groza śmierci głodowej zaczyna zaglądać w oczy robot-
nikowi pozbawionemu pracy, nie posiadającemu Ŝadnych zapasów
pienięŜnych na czarną godzinę (…)2.

Sytuacja w mieście, liczącym w chwili wybuchu wojny przeszło
450 tysięcy mieszkańców, wyglądała fatalnie. W związku z zaprze-
staniem prac większości fabryk, większość robotników nie była
w stanie sprostać trudom utrzymania siebie i rodziny w wojennej

                                                
1 Główny Komitet Obywatelski – organ rządzący powołany do Ŝycia

10 VIII 1914 r. w związku z ewakuacją administracji rosyjskiej. Na jego czele stanął
Alfred Biedermann. GKO, podobnie jak inne komitety obywatelskie na ziemiach
polskich, działał do 1 VII 1915 r., J. Wasiak, Organizacja samorządu miejskiego
w Łodzi w latach 1915-1939, „Rocznik Łódzki” 1976, 26, s. 184; W. L. Karwacki,
Łódzka organizacja PPS-L 1906–1918, Łódź 1984, s. 311.

2 „Gazeta Wieczorna” 15 XII 1914, nr 7, s. 1.
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codzienności3. Nie bez znaczenia był teŜ fakt, Ŝe ceny produktów spo-
Ŝywczych rosły w zastraszającym tempie. Przykładem mogła być
chociaŜby cena ziemniaków, która na przestrzeni lat wojny wzrosła
aŜ o 1333%4. Polityka niemieckich władz okupacyjnych w kwestii
aprowizacji znacznie pogłębiała opisywane problemy, gdyŜ np. z cza-
sem mąkę dla Łodzi moŜna było sprowadzać jedynie za pośrednic-
twem towarzystwa „Wareneiuhr”. Podobne monopole obowiązywały
teŜ np. przy sprowadzaniu mięsa, którym zajmowała się firma „Bra-
cia Frankowscy” z Gniezna5. Wobec zaistniałych w mieście po wybu-
chu wojny problemów aprowizacyjnych, jedną z najlepszych form
pomocy ubogim mieszkańcom okazały się tzw. tanie kuchnie.

Pierwsza tania kuchnia na terenie miasta została uruchomiona
juŜ 196 sierpnia 1914 r. Placówka ta powstała z inicjatywy związków
zawodowych włókniarzy, pracowników przemysłu skórzanego,
drzewnego i innych7. Wspomniana kuchnia mieściła się przy ul. Po-
łudniowej 19 (ob. ul. Rewolucji 1905 r.)8. Wobec powstających syste-
matycznie kolejnych tego typu placówek, we wrześniu 1914 r. powo-
łano Zarząd Tanich i Bezpłatnych Kuchen działający pod nadzorem
Komisji Międzyzwiązkowej9. Do końca 1914 r. instytucje podlegające
Zarządowi wydały łącznie 108 081 obiadów. KaŜdy z nich składał się
z litra zupy i kawałka chleba10. Obiady wydawane w kuchniach ro-
                                                

3 Statystyka miasta Łodzi, t. 1, Trzylecie 1918-1920, red. E. Grabowski, Łódź
1922, s. 1.

4 W. L. Karwacki, op. cit., s. 228.
5 Szerzej na temat problemów aprowizacyjnych: M. J. Szymański, Wojenny chleb

(nie)powszedni. Łódź w niemieckim systemie zaopatrzenia w produkty i surowce
zboŜowe na terenie okupowanego Królestwa Polskiego podczas I wojny światowej,
[w:] Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J. A. Daszyńska,
Łódź 2011, s. 89-104.

6 Niektóre źródła archiwalne wymieniają datę 16 sierpnia, Archiwum Państwo-
we w Łodzi (dalej: APŁ), Główny Komitet Obywatelski (dalej: GKO), sygn. 36, k.11,
Sprawozdawcze zestawienie cyfrowe z działalności tanich kuchen do dn. 1 I 1915 r.

7 W. Bortnowski, Ziemia łódzka w ogniu 1 VIII – 6 XII 1915, Łódź 1969, s. 83.
8 M. SkarŜyński, Akcja pomocy społecznej w Łodzi w okresie działania GKO

(3 VIII 1914 – 1 VII 1915), „Rocznik Łódzki” 1975, 20, s. 273.
9 Komisja Międzyzwiązkowa – organ powstały pod koniec sierpnia 1914 r., gru-

pujący poszczególne związki zawodowe. Komisja koordynowała działalność związ-
ków na polu samopomocy robotniczej, a takŜe Ŝycia gospodarczego i kulturalnego,
W. L. Karwacki, Walka o władzę w Łodzi 1918-1919, Łódź 1962, s. 14; idem, Łódzka
organizacja…, s. 292; P. Samuś, Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918, Łódź 1984,
s. 216.

10 M. SkarŜyński, op. cit., s. 274.
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botniczych dzieliły się na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowiły
obiady ulgowe wydawane w określonej liczbie porcji dziennie. Druga
kategoria obejmowała posiłki wydawane bezpłatnie, tj. około 25%
wszystkich posiłków. Trzecią stanowiły obiady pełnopłatne, które
były wydawane bez ograniczeń. Praca Zarządu Tanich Kuchni nie
ograniczała się jednak do wyŜej opisanych działań. Instytucja pro-
wadziła teŜ m.in. kursy księgowości dla osób zatrudnionych w opi-
sywanych kuchniach11.

Systematycznie notowano wzrost liczby jadłodajni działających
przy związkach zawodowych. W 1915 r. było ich 71, rok później
juŜ 10512. Dla lepszej organizacji wspomnianych kuchni robotniczych
w 1915 r. powołano Komisję Międzykuchenną. W jej skład wchodzili
gospodarze wszystkich kuchen, którzy raz w tygodniu odbywali spe-
cjalne zebrania. Na czele Komisji stał zarząd wyłoniony przez Komi-
sję Międzyzwiązkową. Za działalność kaŜdej z kuchni odpowiadał
trzyosobowy zarząd. Placówki podlegały podwójnej kontroli – zarzą-
du swojego związku oraz zarządu Komisji Międzykuchennej13.

Finanse na wydawane posiłki pochodziły z róŜnorakich źródeł,
m.in. ze składek, z akcji samoopodatkowania się członków poszcze-
gólnych związków, a takŜe z dotacji przyznawanych przez GKO.
Na działalność opisywanych jadłodajni przekazywano teŜ dochody
uzyskiwane przez działający przy GKO Urząd Kontroli Miar i Wag14.
Często teŜ zdarzało się, Ŝe zamoŜniejsi mieszkańcy Łodzi przekazy-
wali datki finansowe z myślą o tychŜe kuchniach. Działalność placó-
wek wspomagali równieŜ miejscowi artyści. Częstą praktyką było
przekazywanie określonej części dochodów z przedstawień na opisy-
wany cel15. Tanie kuchnie były takŜe wspierane przez organizacje do-

                                                
11 Kuchnie podlegające Związkowi w 1917 r. zatrudniały łącznie 226 osób,

W. L. Karwacki, Łódzka organizacja…, s. 312, 347.
12 P. Samuś, op. cit., s. 173.
13 „Gazeta Łódzka” (dalej: GŁ) 12 XII 1915, nr 330, s. 1.
14 Fundusze te pochodziły z opłat za stemplowanie wag i odwaŜników. Akcja

ta miała na celu walkę z nieuczciwymi sprzedawcami. W drugiej połowie 1915 r.,
po powołaniu Magistratu, prace te przejął podlegający mu Wydział Kontroli Miar
i Wag, APŁ, GKO, sygn. 28, k. 303 Pismo KONPB do Stanisława Silbersteina
z dn. 29 IV 1915 r.

15 Przykładowo w lutym 1915 r. zespół artystyczny „Stowarzyszenie Artystów
Polskich” zapowiadał przekazanie na kuchnie 20% zysku z przedstawienia Towa-
rzysz Pancerny, APŁ, Zbiór Teatraliów, sygn. 21, Afisz przedstawienia Towarzysz
Pancerny.
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broczynne o szerszym zasięgu. W marcu 1915 r. 100 000 mk na ten
cel przekazał Niemiecki Centralny Komitet Pomocy.

Tabela 1.
Zestawienia wybranych kuchni robotniczych

na dzień 1 stycznia 1915 r.

Nazwa
Z. Z Piekarzy
i Cukierników

Z. Z Metalowców
Z. Z Pracowników

Krawieckich

adres Południowa 19 Mikołajewska 84
Konstantynowska

5

data zał. 16 VIII 1914 8 IX 1914 29 IX 1914

obiady płatne 8 869 26 412 5 623

obiady bezpłatne 1 532 (14,75%) 5 224 (16, 51%) 1 455 (20,56%)

łącznie 10 401 31 636 7 078

średnio 133 801 175

wpłynęło
za obiady

502,8 rb 857,84 rb 243, 14 rb

wydatkowano
za obiady

606,83 rb 967,06 rb 274,58 rb

deficyt 104,03 rb 109,22 rb 29,14 rb

wpłata Zw. Zaw. 33 rb 97,16 rb 29 rb

wpłata centrali
Zw.Zaw.

52,25 rb 64,5 rb 78,64 rb

saldo 1 I 1915 2,22 rb 44,48 rb 51,46 rb

personel 33 k + 16 m 7 k + 13 m 3 K+ 3 m

k – kobiety
m – męŜczyźni

Źródło: APŁ, GKO, sygn. 36, k. 11, Sprawozdawcze zestawienia cyfrowe
z działalności tanich kuchni do 1 I 1915 roku.

W tym samym czasie kwotę 25 000 marek Komitet Tanich Ku-
chen otrzymał od Polskiego Komitetu Pomocy z Poznania16. Ta sama
                                                

16 Poznański Komitet Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu – organizacja za-
wiązana w lutym 1915 r. Na jej czele stanął arcybiskup Edward Lisowski (po jego
śmierci zastąpił go Edward Dalbor). Fundusze, którymi dysponował Komitet, po-
chodziły ze składek przekazywanych z Poznańskiego, Pomorza i zagranicy. W kaŜ-
dym większym mieście działały komitety lokalne organizacji. Komitet fundował
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organizacja przekazywała teŜ łódzkim kuchniom dary rzeczowe,
np. sześć wagonów śledzi17.

Wydawanie bezpłatnych obiadów w kuchniach robotniczych dla
członków związków zawodowych odbywało się zazwyczaj za okaza-
niem specjalnych bonów. Od stycznia 1916 r. takie dokumenty wy-
dawał np. zarząd Komisji Międzykuchennej18. Ogółem, od momentu
załoŜenia pierwszej taniej kuchni w sierpniu 1914 r. do końca listo-
pada 1917 r., w placówkach podlegających związkom zawodowym
wydano łącznie 10 787 957 obiadów, z czego 2 156 924 stanowiły po-
siłki bezpłatne19.

Jedną z pierwszych organizacji, która rozpoczęła teŜ tworzenie
własnych tanich kuchni, była Sekcja Kobiet działająca przy Komite-
cie Niesienia Pomocy Biednym20 (dalej: KONPB). Sekcja urucha-
miała przede wszystkim kuchnie z myślą o dzieciach. Pierwsza tego
typu placówka powstała w połowie września 1914 r. na Chojnach,
gdyŜ tamtejsze dzieci nie były objęte działalnością Kropli Mleka.

                                                                                                                      

głównie posiłki i odzieŜ. W latach 1915-1918 współpracował z Komitetem Veveyow-
skim. W 1915 r. miasto odwiedzili przedstawiciele komitetu K. Hącia, hr Szołdrski
i inni; D. Plygawko, Działalność Poznańskiego Komitetu Niesienia Pomocy Króle-
stwu Polskiemu (1915-1918), [w:] Rola Wielkopolski w dziejach narodu polskiego,
red. S. Kubiak, L. Trzeciakowski, Poznań 1979, s. 287-288, 291; eadem, Polonia
Devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918), Poznań 2003,
s. 61.

17 Wspomniany transport śledzi został przekazany w całości przez GKO na rzecz
Komitetu Tanich Kuchen. Część z tych ryb kuchnie otrzymały bezpłatnie, pozostałe
zostały sprzedane ludności po niskiej cenie. Uzyskane w ten sposób fundusze zostały
równieŜ przekazane KTK, APŁ, GKO, sygn. 92, k. 103, Pismo Komitetu Tanich
Kuchen przy GKO do Komitetu Polskiego Pomocy Głodnym mieszkańcom KP i Gali-
cji z dn. 28 III 1915 r.; GŁ 20 V 1915, nr 124, s. 3.

18APŁ, GKO, sygn. 32, k. 20, Pismo GKO do Komisji Międzyzwiązkowej
z dn. 19 I 1916 r.

19 W. L. Karwacki, Włókniarze Łodzi w latach I wojny światowej. Łódzka Rada
Delegatów Robotniczych, [w:] Włókniarze łódzcy. Monografia, red. E. Rosset, Łódź
1966, s. 94.

20 Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym – organizacja miejska po-
wołana do niesienia pomocy ubogim. Na czele KONPB stali pastor Rudolf Gundlach,
ks. Wincenty Tymieniecki oraz rabin Leon Treistman. Przy KONPB działało sześć
sekcji: Zbierania Ofiar, Opałowa, Kobiet Bezdomnych, Kasa PoŜyczkowo-
Zapomogowa i Zagonków. Komitet wspierał około dwudziestu organizacji dobro-
czynnych. Łódź w czasie działalności KONPB została podzielona na dwadzieścia
tzw. dzielnic, na czele których stali zazwyczaj duchowni, M. SkarŜyński, op. cit.,
s. 269-270.
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W kuchni tej wydawano obiady dla dzieci oraz mleko dla niemowląt.
Podobny charakter miała teŜ kolejna kuchnia załoŜona w lokalu
ochronki przy ul. Franciszkańskiej 8521.

Tabela 2.
Liczba wydawanych posiłków w kuchniach robotniczych

w latach 1914–1917

Okres Liczba wydanych
posiłków

19 VIII-31 XII 1914 108 081
1 I-30 VI 1915 593 508
1 VII-31 XII 1915 1 374 231
1 I- 30 VI 1916 2 604 519
1 VII-31 XII 1916 2 893 104
1I-30 VI 1917 2 167 883
1 VII-30 XI 1917 1 046 631
Łącznie 10 787 957

Źródło: W.L. Karwacki, Włókniarze Łodzi…, s. 94.

Istotny wkład w prowadzenie tanich kuchni miała teŜ wspomnia-
na wcześniej Kropla Mleka. Utrzymywane przez nią placówki kiero-
wały swą pomoc do dzieci, a takŜe matek karmiących. Przez pierwsze
cztery miesiące wojny wydano w nich 33 748 litrów mleka22. Organi-
zacja rozdawała teŜ bony na obiady zarówno do własnych kuchni, jak
i jadłodajni miejskich. Kropla Mleka uruchomiła takŜe dwie specjal-
ne kuchnie kleikowe przy ul. Średniej 14 i Widzewskiej 234 oraz spe-
cjalne kuchnie dla dzieci powyŜej dwóch lat, które nie były juŜ kar-
mione piersią. Wydawane tam zupy były przygotowywane z większej
ilości składników. Przez pewien czas kuchnia dla dzieci wydawała
teŜ obiady do domu. W 1917 r. wydano 24 800 bonów na obiady
w kuchni i 65 161 w kleikarniach. W roku kolejnym liczby te wzrosły

                                                
21 APŁ, Akta miasta Łodzi (dalej: AmŁ), Wydział Opieki Społecznej

(dalej: WOS), sygn. 17 845, k. 1, Streszczenie działalności Sekcji Kobiet od początku
jej załoŜenia.

22 J. Fijałek, PołoŜenie ludności, [w:] Łódź. Dzieje miasta do 1918 r., red. J. Ro-
sin, Łódź 1980, s. 356.
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odpowiednio do około 29 300 i 26 000. Opieką objęto równieŜ kobiety
karmiące, którym fundowano bony na obiady w innych kuchniach23.

Niewątpliwym przełomem na drodze tworzenia kolejnych tego
typu obiektów było utworzenie w maju 1915 r. Komitetu Tanich
i Bezpłatnych Kuchen przy GKO. Inicjatorem powołania do Ŝycia
wspomnianej instytucji był Antoni Stamirowski, który podczas ze-
brania delegatów wszystkich łódzkich kuchen, wygłosił referat
na temat dotychczasowej działalności  tychŜe instytucji. Szczególny
nacisk prelegent połoŜył na udoskonalenie systemu sprawiedliwego
rozdzielania nadchodzących darów. To właśnie ta kwestia stała
się głównym powodem zorganizowania Komitetu. Pod jego opieką
znalazły się kuchnie działające przy wszelkiego rodzaju związkach,
stowarzyszeniach itp.24 Kierownictwo organizacji powierzono
ks. Henrykowi Przeździeckiemu. Organizacja posiadała trzy sekcje:
kontroli, gospodarczą i organizacyjną25.

Na początku działalności Komitetu zamierzano wydawać jedynie
obiady płatne. Na posiłki bezpłatne miały być przyznawane w dalszej
kolejności specjalne dodatki. Obiady w kuchniach podlegających
Komitetowi składały się zawsze z zupy z chlebem. Połowę kosztów
posiłków płaciły osoby korzystające, a w przypadku osób ubogich,
KONPB. Drugą połowę dopłacał natomiast Magistrat26. Istotnym był
teŜ fakt, Ŝe tanie kuchnie wraz z innymi instytucjami społecznymi
od samego początku wojny miały pierwszeństwo w otrzymywaniu
produktów Ŝywnościowych sprowadzanych przez władze miasta27.
Za dostarczanie niezbędnych produktów od połowy 1915 r. odpowia-
dała działająca przy Magistracie Delegacja Zaprowiantowania Mia-
sta28, która dostarczała kuchniom produkty spoŜywcze po cenach
                                                

23 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.521, k. 78, Sprawozdanie Kropli Mleka za 1917
i 1918 r.; Pamiętnik Towarzystwa „Kropla Mleka” w Łodzi 1904-1926/7, Łódź 1927,
s. 12.

24 APŁ, GKO, sygn. 10, 1-3, Sprawozdanie z działalności tanich i bezpłatnych
kuchen przy GKO w Łodzi.

25 Zastępcą został inŜ. Stanisław Dietrich, sekretarzem inŜ. Michał Daszewski,
a skarbnikiem Mieczysław Pinkus; Skład Komitetów Obywatelskich w dn.
1 V 1915 r., Łódź 1915, s. 11-12.

26 APŁ, GKO, sygn. 10, k. 5, Sprawozdanie z działalności tanich i bezpłatnych
kuchen przy GKO w Łodzi.

27APŁ, GKO, sygn. 9, k. 14, Sekcja Zaprowiantowania Miasta. Sprawozdanie
z działalności.

28 Po wyborach z 1917 r. obowiązki te przejął Wydział Zaprowiantowania Mia-
sta.
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własnych29. W związku z zaprowadzeniem w mieście kartek na nie-
które produkty, np. cukier, pojawiały się powaŜne problemy z tym
związane. W 1915 r. Delegacja Zaprowiantowania Miasta przekazy-
wała kuchniom i herbaciarniom pewne ilości cukru bez pobierania
wspomnianych kartek. Instytucjom tym wolno było go zuŜywać jedy-
nie pod ścisłą kontrolą i bez prawa sprzedaŜy. Cukier ten mógł być
uŜywany tylko do słodzenia artykułów sprzedawanych lub konsu-
mowanych w tychŜe instytucjach30. Od jesieni 1917 r. kuchnie miały
teŜ otrzymywać bezpłatnie mięso i tłuszcze skonfiskowane nielegal-
nym handlarzom. W tym samym czasie Rada Miejska wezwała Ma-
gistrat do podjęcia energicznych kroków mających na celu polepsze-
nie sytuacji tanich kuchni. Wysuwane postulaty dotyczyły m.in. wy-
dania jednorazowych zapomóg31. Delegacja Zaprowiantowania Mia-
sta roztaczała teŜ nadzór nad kuchniami prywatnymi. RównieŜ
i te placówki otrzymywały pomoc materialną od miasta, o ile zgodziły
się na moŜliwość kontrolowania ich prac. Wspomniane kontrole od-
bywały się dwa razy w miesiącu32.

Pomoc materialna od miasta ulegała czasowym zmniejszeniom.
W 1916 r. postanowiono ograniczyć wydawanie bezpłatnych posiłków
do 50 000 dziennie latem i 75 000 zimą. Magistrat uwaŜał teŜ za nie-
zbędne obniŜenie dopłat do obiadów. Miały one wynosić 6 fen
w przypadku porcji dla dorosłych i 4,5 fen dla porcji dziecięcych33.
Na posiedzeniach Rady Miejskiej często poruszano teŜ kwestię wy-
dawania chleba. Zwracano uwagę, Ŝe ludność stołująca się w kuch-
niach powinna otrzymywać go za okazaniem obowiązujących w mie-
ście kart chlebowych34.

Sprawne funkcjonowanie tanich kuchni było paraliŜowane przez
problemy gospodarcze, a takŜe róŜnorakie przepisy obowiązujące

                                                
29 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.795, k. 2, Protokół posiedzenia Delegacji Niesienia

Pomocy Biednym z dn. 25 IX 1917 r.
30 GŁ 25 XI 1915, nr 313, s. 3.
31 APŁ, AmŁ, Rada Miejska (dalej: RM), sygn. 12.095, k. 5, Odpis protokołu po-

siedzenia Rady Miejskiej z dn. 18 X 1917 r.
32 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.795, k. 2, Protokół posiedzenia Delegacji Niesienia

Pomocy Biednym z dn. 13 IX 1915 r.
33 DNPB uznało te kwoty za niewystarczające i domagało się ich podwyŜszenia

odpowiednio na 7 i 5 fen, APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.139, k. 3, Pismo Delegacji Nie-
sienia Pomocy Biednym do Magistratu z dn. 15 II 1916 r.

34 APŁ, AmŁ, RM, sygn. 12.098, k. 7, Protokół posiedzenia Rady Miejskiej
z dn. 25 X 1917 r.
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w czasie wojny. Aby poprawić kondycję tych instytucji, 1 czerwca
1917 r. na posiedzeniu Rady Miejskiej radny Aleksy RŜewski wystą-
pił ze specjalną deklaracją, w której wzywał Magistrat do zwiększe-
nia racji Ŝywnościowych i objęcia stałego zaprowiantowania kuchni.
W przypadku niemoŜności realizacji wspomnianych próśb, radny
domagał się terminowych wypłat zasiłków. A. RŜewski domagał się
teŜ, aby Magistrat wystarał się u władz niemieckich o specjalne
przepustki pozwalające na wwóz do miasta darów w naturze pocho-
dzących od okolicznych ziemian, którzy wspomagali tanie kuchnie.
Radny postulował takŜe o zrównanie wielkości porcji tzw. obiadów
szkolnych z ogólnymi35. O ile w dwóch pierwszych kwestiach Magi-
strat obiecał w miarę moŜliwości przychylić się do wniosku, to przy-
padku przepustek uznano, Ŝe sprawa ta nie leŜy w kompetencjach
Magistratu, a jedynie w gestii władz okupacyjnych36.

 Krytyczny dla działalności tanich kuchni okazał się rok 1917.
Mimo licznych działań podejmowanych przez zwolenników jadłodaj-
ni, nie udało się zwiększyć dotacji miejskich. W październiku 1917 r.
Komitet Tanich Kuchen otrzymał od Magistratu jednorazową po-
Ŝyczkę w wysokości 70 360 mk37. Mimo to sytuacja stale się pogar-
szała się. W 1917 r. zlikwidowano siedem kuchni działających przy
związkach zawodowych. Pociągnęło to za sobą zwolnienie 116 za-
trudnionych w nich osób. W tym samym czasie ustała teŜ pomoc fi-
nansowa od Łódzkiej Miejscowej Rady Opiekuńczej, co dodatkowo
pogłębiało deficyt kuchni, a liczba wydawanych obiadów spadła
o połowę38. Często pojawiały się teŜ spory dotyczące cen, jakie kuch-
nie płaciły za przekazywane im produkty. W październiku 1917 r.
Rada Miejska zniosła np. przywileje dotyczące cen chleba. Odtąd
zarządy kuchen musiały uiszczać za niego opłaty wedle cennika pie-

                                                
35 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17 835, k. 1, Deklaracja w sprawie tanich kuchen

wniesiona na posiedzeniu Rady Miejskiej dn. 1 VI 1917 r. przez radnego A. RŜew-
skiego.

36 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.835, k. 3, Pismo Magistratu do Prezydium Rady
Miejskiej z dn. 10 I 1918 r.

37 APŁ, AmŁ, Wydział Prezydialny (dalej: WP), sygn. 13 709, k. 83, Sprawozda-
nie z prac Magistratu za X 1917 r.

38 W. L. Karwacki, Łódzka organizacja…, s. 345.
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karni spółdzielczych39. We wrześniu 1918 r. tanie kuchnie płaciły
za funt chleba 30 fen40.

Wobec zwiększającego się zapotrzebowania na posiłki w tanich
kuchniach, pojawiały się teŜ problemy z zapewnieniem placówkom
chociaŜby naczyń kuchennych. Zarządy placówek pozyskiwały
je z róŜnych źródeł. Przykładowo tania kuchnia działająca przy Sto-
warzyszeniu Techników wykorzystywała naczynia zakupione nie-
gdyś przez Magistrat na wypadek mobilizacji. Były one przed wojną
złoŜone w budynku w Parku Źródliska, który zajmowała wspomnia-
na kuchnia41. PowaŜnym zagroŜeniem dla istnienia kuchen były teŜ
masowe rekwizycje metali urządzane przez niemieckie władze oku-
pacyjne. Często zabierano teŜ wyposaŜenie kuchni, np. kotły42. Osta-
tecznie sprawę rekwizycji kotłów uregulowano w październiku
1915 r., kiedy to miejscowe Prezydium Policji uwzględniło prośbę
Zarządu Kuchen domagającego się zwolnienia placówek z konieczno-
ści dostaw przedmiotów miedzianych43.

Stałego wzrostu popularności tanich kuchni wśród łodzian naleŜy
doszukiwać się przede wszystkim w fakcie, Ŝe nawet osoby korzy-
stające tam z płatnych obiadów nie ponosiły ich całkowitych kosztów.
Przykładowo w marcu 1915 r. w taniej kuchni prowadzonej przy
Stowarzyszeniu Techników obiad kosztował 3 kop. Według wyliczeń
zarządu placówki kaŜdy taki posiłek przynosił jej 1,18 kop deficytu.
Dziennie ze wspomnianej kuchni korzystało około 4 000 osób44.

W związku z faktem, Ŝe przez tanie kuchnie przewijały się co-
dziennie tysiące ludzi, których higiena osobista pozostawiała często
wiele do Ŝyczenia, w 1917 r. Niemieckie Prezydium Policji w Łodzi
wydało rozporządzenie nakładające na zarządy kuchen obowiązek
sprawdzania zaświadczeń o odbytych kąpielach i zabiegach dezyn-
fekcyjnych od osób stołujących się. Osoby korzystające z opisywanych
jadłodajni miały przedstawiać wspomniane zaświadczenia minimum

                                                
39 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 709, k. Sprawozdanie Magistratu za X 1917 r.
40 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 11 372, k. 12, Protokół posiedzenia Komisji Stałej

z dn. 4 IX 1918 r.
41 APŁ, GKO, sygn. 92, k. 31, Pismo Stowarzyszenia Techników do Komitetu

Tanich Kuchen.
42 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17 833, k. 1, Pismo Magistratu do Delegacji Niesienia

Pomocy Biednym z dn. 25 II 1916 r.
43 GŁ 27 X 1915, nr 264, s. 3.
44 APŁ, GKO, sygn. 88, k. 22, Sprawozdanie taniej kuchni Stowarzyszenia

Techników ( 26 X 1914 – 1 III 1915).
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raz na cztery tygodnie. Pomimo Ŝe wprowadzone zarządzenie było
postrzegano jako bardzo poŜyteczne, było zarazem wyjątkowo trudne
do realizacji ze względu na niedostateczną liczbę zakładów kąpielo-
wych na terenie Łodzi. Z tego powodu naleŜy przypuszczać, Ŝe nie
było ono restrykcyjnie przestrzegane45. Opisywane zarządzenie zo-
stało ostatecznie cofnięte w październiku 1917 r. Rada Miejska ar-
gumentowała tę decyzję faktem, Ŝe przepis naraŜał tanie kuchnie
i ich zarządców na liczne kary finansowe46. Niemniej powszechna
niechęć mieszkańców miasta do korzystania z zakładów kąpielowych
nadal pozostawała powaŜnym problemem, takŜe dla zarządców ja-
dłodajni. Czasem pojawiały się teŜ pomysły zachęcania bywalców
kuchni do większej troski o higienę. MoŜliwość posilenia się w tanich
kuchniach miała być zachętą do częstszego odwiedzania miejscowych
łaźni. W 1916 r. Rada Związków i Stowarzyszeń Robotniczych pro-
ponowała, aby osoby korzystające z kąpieli otrzymywały bony do ta-
nich kuchen i herbaciarni47.

W poszczególnych placówkach wprowadzano natomiast własne
zarządzenia mające na celu podniesienie warunków higienicznych
panujących w kuchniach, np. wydawano pracownikom rękawiczki,
białe stroje słuŜbowe czy teŜ regularnie dezynfekowano pomieszcze-
nia karbolem. W 1916 r. zarząd jednej z kuchni dziecięcych nakazał,
by stołujące się w niej dzieci miały krótko ostrzyŜone włosy48.

Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe z tanich kuchni korzystali teŜ zuboŜali
przedstawiciele sfer inteligenckich, np. bezrobotni nauczyciele czy
urzędnicy, którzy krępowali się swojego połoŜenia, w sierpniu 1915 r.
uruchomiono Tanią Higieniczną Kuchnię dla Inteligencji przy
ul. Nawrot 23. Inicjatorem jej powstania był ks. Wincenty Tymie-
niecki49. Począwszy od września 1914 r., działała teŜ przez jakiś czas
podobna placówka uruchomiona z inicjatywy malarza Wacława No-
winy-Przybylskiego. Oferowała ona obiady w cenie 25 kop. Jej sie-

                                                
45 APŁ, AmŁ, Wydział Zdrowotności Publicznej (dalej: WZP), sygn. 19.310, k. 3,

Wyciąg z posiedzenia komitetu Tanich Kuchen z dn. 6 VI 1917 r.
46 APŁ, AmŁ, RM, sygn. 12 095, k. 5, Odpis protokołu posiedzenia Rady Miej-

skiej z dn. 18 X 1917 r.
47 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17 939, k. 67, Pismo Rady Związków i Stowarzyszeń

Robotniczych do Delegacji Niesienia Pomocy Biednym z dn. 25 II 1916 r.
48 GŁ 8 II 1916, nr 38, s. 3; ibidem, 2 III 1916, nr 61, s. 2.
49 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.519, k. 13, Tania kuchnia dla inteligencji; T. Gra-

liński, Ks. dr Wincenty Tymieniecki. Biskup łódzki. Jego Ŝycie i działalność, Łódź
1935, s. 9.
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dziba mieściła się w stołówce Stowarzyszenia Techników50. Podobne
jadłodajnie organizowano teŜ z myślą o osobach wyznania mojŜeszo-
wego. Tania kuchnia dla inteligencji Ŝydowskiej została uruchomio-
na przy ul. Rzgowskiej 5 staraniem śydowskiego Towarzystwa „Po-
moc” Górnego Rynku. Podobny charakter miała teŜ zapewne jadło-
dajnia powołana z myślą o zuboŜałych pedagogach działająca przy
Stowarzyszeniu Nauczycieli śydów przy ul. Południowej 2051. Naj-
prawdopodobniej wspomniane jadłodajnie mogły liczyć na nieco
większe dostawy produktów. W sprawozdaniu Wydziału Zaprowian-
towania Miasta z marca 1918 r. czytamy, Ŝe w tym czasie zwykłe
kuchnie otrzymywały po 2 g masła na kaŜdy posiłek, podczas gdy
w tym samym czasie kuchnie dla inteligencji otrzymywały 15 g ma-
sła na dwa dni bezmięsne52. Warto zauwaŜyć, Ŝe podobne kuchnie
dla zuboŜałej inteligencji działały teŜ w innych miastach. Podobnie
jak w Łodzi, ceny posiłków w tychŜe kuchniach były kilkakrotnie
wyŜsze niŜ w pozostałych jadłodajniach53.

Niektóre kuchnie przeznaczone były dla określonej grupy ludno-
ści, np. uczniów czy teŜ członków określonych stowarzyszeń. Często
stosowany był teŜ podział według wyznań. Większość z nich miała
jednak charakter ogólny (tzn. mieszany).

Czasem tworzono jadłodajnie z myślą o dzieciach uczęszczających
do miejscowych szkół. Na terenie miasta działało kilka kuchni dla
młodzieŜy ze szkół średnich czy teŜ uczniów szkół elementarnych54.
Kuchnie te niekiedy były teŜ udostępniane w godzinach wieczornych
uczniom, którzy w domach rodzinnych ze względu na brak oświetle-
nia nie mieli warunków do odrabiania lekcji55.

                                                
50 „Rozwój” (dalej: R) 15 IX 1914, nr 209, s. 2.
51 APŁ, AmŁ, Wydział Statystyczny (dalej: WS), 23.574, k. 352, śydowskie To-

warzystwo „Pomoc” Górnego Rynku; GŁ 14 X 1914, nr 243, s. 2.
52 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.709, k. 338, Sprawozdanie Wydziału Zaprowianto-

wania Miasta za III 1918 r.
53 Przykładowo w okresie pierwszej wojny światowej w Piotrkowie Trybunal-

skim jadłodajnie dla ludu wydawały codziennie średnio 894 obiady, a średnia cena
posiłku wynosiła 14 halerzy. W tym samym czasie tanie kuchnie dla inteligencji
wydawały dziennie około 300 obiadów w cenie około 50 halerzy, A. Piasta, Piotrków
Trybunalski w latach pierwszej wojny światowej, Piotrków Trybunalski 2007, s. 100.

54 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18 519, k. 11, Tania Kuchnia dla uczącej się młodzie-
Ŝy; ibidem, Tania Kuchnia dla dzieci szkół elementarnych.

55 Przykładowo uczniowie Gimnazjum A. Zimowskiego mogli korzystać z po-
mieszczeń taniej kuchni przy ul. Sienkiewicza 46, APŁ, Gimnazjum Prywatne Mę-
skie im. A. Zimowskiego, sygn. 29, k. nlb, Rozporządzenie szkolne z dn. 5 XI 1917 r.
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Tabela 2.
Liczba tanich kuchni działających przy Sekcji Kobiet

KONPB w marcu 1916 r.

Rodzaj kuchni Ilość

Mieszane 38
śydowskie 21
Katolickie 14
Ewangelickie 7
Mariawickie 3
Razem 83

Źródło: APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.039, Sprawozdanie Sekcji Ko-
biet KONPB za czas 1 XII 1915 do 1 III 1916 r.

Wybrane kuchnie miały charakter koszerny. Część z nich działało
np. w okresie świąt Ŝydowskich, np. Tania Kuchnia Pesachowa przy
ul. Zielonej 20. Utrzymywała się ona ze zbiórek organizowanych
w okresie przedświątecznym56. Podobny charakter miała placówka
zorganizowana w 1916 r. przy ul. Piotrkowskiej 26 pozostająca pod
nadzorem Zarządu Taniej Kuchni Wielkanocnej, która, jak określili
ją zarządcy, czynna jest tylko przed Wielkanocą, aby wspierać pod-
upadłych obywateli57. Niektóre z placówek organizowanych z myślą
o ludności Ŝydowskiej wydawały posiłki wyłącznie dla dzieci. Jadło-
dajnia taka działała np. przy śydowskim Towarzystwie Pomocy Gór-
nego Rynku w lokalu przy ul. Zarzewskiej 958. Podobną kuchnię pro-
wadziło teŜ Towarzystwo Zwolenników Niesienia Pomocy Biednym
Dzieciom śydowskim59.

Własne tanie kuchnie organizowały często inne związki wyzna-
niowe. Tanie kuchnie działały np. przy parafiach katolickich Naj-

                                                
56 Kwestujący na rzecz placówki mogli zbierać fundusze wyłącznie w soboty,

gdyŜ niedziele były zarezerwowane dla KONPB, APŁ, GKO, sygn. 92, k. 97, Pismo
Komitetu Tanich Kuchen do Taniej Kuchni Pesachowej z dn. 23 II 1915 r.

57 APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23 574, k. 372, Zarząd taniej Kuchni Wielkanocnej.
58 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18 519, k. 18, Sprawozdanie Łódzkiej Miejscowej Ra-

dy Opiekuńczej za 1917 r.; ibidem, WS, sygn. 23 574, k. 352, śydowskie Towarzy-
stwo „Pomoc” Górnego Rynku.

59 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.519, k. 18, Sprawozdanie Łódzkiej Miejscowej Ra-
dy Opiekuńczej za 1917 rok.
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słodszego Serca Jezusowego, św. Anny, ewangelickich, św. Jana
i św. Trójcy60.

Swoje jadłodajnie posiadały teŜ organizacje dobroczynne,
np. Łódzkie śydowskie Towarzystwo Dobroczynności61, które w cza-
sie trwania Wielkiej Wojny wydawało rocznie 409 tysięcy obiadów.
Posiłki te wydawano zarówno w siedzibie kuchni przy ul. Zachodniej
20, jak i mieszkaniach prywatnych62. Dwie własne jadłodajnie w lu-
tym 1918 r. utworzył teŜ z myślą o swoich pracownikach Magistrat.
Placówki mieściły się przy ul. Jekaterynburskiej (ob. ul. Jerzego)
i Przejazd (ob. ul. Tuwima)63.

Z działalności tanich kuchni korzystały teŜ inne instytucje miej-
skie wspierające najuboŜszych. Delegacja Niesienia Pomocy Biednym
kierowała tam osoby wychodzące z domów izolacyjnych64.

Wybrane kuchnie uwzględniały wymagania dietetyczne osób cho-
rych. W 1918 r. staraniem Sekcji Kobiet KONPB uruchomiono trzy
kuchnie specjalne65. Regulamin opracowany przez dr. Stanisława
Skalskiego przewidywał, Ŝe ze wspomnianych jadłodajni korzystać
mogły osoby skierowane tam przez lekarzy66. Skierowania takie mo-

                                                
60 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.519, k. 7, Sprawozdanie Kuchni i Ochrony przy pa-

rafii Najsłodszego Serca Jezusowego za 1917 r.; ibidem, k. 9, Tania kuchnia i ochro-
na przy parafii św. Anny; ibidem, k. 10, Tania Kuchnia przy parafii św. Trójcy; ibi-
dem, k. 10, Tania kuchnia przy parafii św. Jana; K. Chylak, Z dziejów społeczności
katolickich w Łodzi w czasie I wojny światowej, [w:] Operacja łódzka…, s. 123-124.

61 Łódzkie śydowskie Towarzystwo Dobroczynności – organizacja dobroczynna
działająca w latach 1899–1939. W czasie pierwszej wojny światowej wspierało pod-
upadłych kupców i przedsiębiorców, wydawało świąteczne zapomogi, prowadziło teŜ
własne tanie kuchnie i Bezprocentową Kasę poŜyczkową, K. Badziak, J. Walicki,
śydowskie organizacje społeczne w Łodzi ( do 1939 roku), Łódź 2002, s. 94-97.

62 APŁ, GKO, sygn. 31, k. 34, Pismo ŁśTD do GKO z dn. 12 II 1915 r.
63 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.657, k. 1, Pismo Magistratu do Wydziału Zapro-

wiantowania Miasta z dn. 8 II 1918 r.; ibidem, k. 2, Wyciąg z protokołu posiedzenia
Wydziału Budowlanego z dn. 19 II 1918 r.; APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.709, k. 233,
Sprawozdanie Magistratu za I 1918 r.

64 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.709, k. 246, Sprawozdanie Wydziału Dobroczynności
Publicznej za i 1918 roku.

65 Wcześniej Sekcja Kobiet wydawała osobom chorym produkty Ŝywnościowe.
Rozdawnictwo to ustało w momencie uruchomienia kuchen, APŁ, AmŁ, WP, sygn.
13.713, Pismo Magistratu do Wydziału Zdrowotności Publicznej
z 28 III 1918 r.

66 Kuchnie te znajdowały się przy ul. Al. Kościuszki 67 (587 korzystających
w pierwszym miesiącu działalności), ul. Starozarzewskiej (ob. ul. S. Przybyszew-
skiego) 49 (479 korzystających) oraz przy Rynku Bałuckim 10 (329 korzystających),



Działalność tanich kuchni i herbaciarni w Łodzi…
_______________________________________________________________

105

gły uzyskiwać osoby oczekujące na miejsce w szpitalu, dzieci cierpią-
ce na krzywicę, chorzy rekonwalescenci (po pobycie w szpitalu trwa-
jącym od 4 do 6 tygodni), kobiety przed i po połogu (do 6 tygodni),
pacjenci cierpiący na ostre stadia chorób nerkowych i Ŝołądkowych,
a takŜe osoby dotknięte silną anemią67. Z myślą o dzieciach cierpią-
cych np. na dolegliwości układu pokarmowego, w kwietniu 1916 roku
przy Komisji Międzyzwiązkowej Robotników Chrześcijan urucho-
miono kuchnię kleikową. Pomysł ten spotkał się z duŜym poparciem
ze strony miejscowego środowiska lekarskiego68. Specjalne bony do
tej kuchni rozdawały teŜ przychodnie działające przy Kropli Mleka69.

Pracownicy niektórych kuchni oprócz wydawania posiłków
w swoich lokalach rozwozili je teŜ po mieście. Jedną z nich była
kuchnia wędrowna działająca przy Komisji Międzyzwiązkowej,
w której najpierw wydawano obiady w lokalu przy ul. Średniej 14
(ob. ul. Pomorska), a później posiłki rozwoŜono do kilku szkół miej-
skich70.

W sprawozdaniach poszczególnych jadłodajni znajdujemy bar-
dziej szczegółowe menu opisywanych kuchni. Na przełomie 1914
i 1915 r. Towarzystwo Zwolenników Niesienia Pomocy Głodnym
Dzieciom oferowało swoim podopiecznym posiłek składający się
z porcji zupy (kartoflanka, kapuśniak lub krupnik) lub teŜ z kaszy
z chlebem. W sobotę kaŜde dziecko mogło dodatkowo liczyć na porcję
mięsa71. Częstą praktyką było dodawanie do zupy kawałka chleba.
Porcje zupy określano zazwyczaj na 0,75 litra72. Faktem było jednak,
Ŝe wartość odŜywcza pokarmów wydawanych w tanich kuchniach nie
była wystarczająca. Z tego powodu róŜne organizacje apelowały
do władz miejskich o jej podniesienie. W piśmie Rady Związków
                                                                                                                      

APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.845, k. 4, Streszczenie działalności Sekcji Kobiet od po-
czątku jej załoŜenia.

67 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17.845, k. 14, Regulamin kwalifikujący na obiady die-
tetyczne z dn. 19 IX 1918 r.

68 APŁ, Kropla Mleka (dalej: KM), sygn. 2, k. 18, Sprawozdanie Kropli Mleka za
1916 r.

69 APŁ, KM, sygn. 3, Sprawozdanie Kropli Mleka za IV 1916 r.
70 „Nowy Kurier Łódzki” (dalej: NKŁ) 23 X 1916, nr 291, s. 2.
71 Wspomniana kuchnia mieściła się przy ul. Andrzeja 39. Fundusze na jej

działalność pochodziły z dobrowolnych składek, APŁ, GKO, sygn. 88, Sprawozdanie
Towarzystwa Zwolenników Niesienia Pomocy Głodnym Dzieciom z rozdawnictwa
bezpłatnych obiadów III/IV 1915 r.

72 APŁ, GKO, sygn. 93, k. 50, Sprawozdanie Podsekcji śywnościowej Sekcji
szkolnej z dn. 4 III 1915 r.
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i Stowarzyszeń Robotniczych z 1916 r. domagano się podwojenia
wartości tychŜe obiadów, a takŜe podwojenia liczby obiadów bezpłat-
nych73. Sytuacja tanich kuchni uległa znacznemu pogorszeniu
1917 r. W październiku 1917 r. Rada Miejska postulowała o zwięk-
szenie racji mąki z 1 do 4 łutów do kaŜdego wydawanego obiadu,
a takŜe zniesienia obowiązku dostarczania kartek chlebowych przez
robotników stołujących się w tanich kuchniach74. Sytuacji nie po-
prawiał fakt, Ŝe kuchnie jako instytucje społeczne miały pierwszeń-
stwo w otrzymywaniu mięsa. W styczniu 1918 r. ilość te wyliczano
na 10 g mięsa, ew. 3 g tłuszczu na kaŜdy posiłek75. Wiosną tego sa-
mego roku nastąpiły teŜ zmiany w dostawie mąki, która miała być
odtąd wydawana po porozumieniu się Komitetu Tanich Kuchen
z Komitetem Rozdziału Chleba i Mąki76. W tym czasie kolejnemu
zmniejszeniu uległy racje ziemniaków. Na kaŜdy posiłek miało przy-
padać 320 g77.

W związku z rosnącym deficytem artykułów Ŝywnościowych, na-
leŜy przypuszczać, Ŝe w niektórych kuchniach mogło dochodzić
do róŜnego rodzaju naduŜyć. W anonimowych skargach napływają-
cych zarówno do Komisji Międzykuchennej, jak i władz miasta, za-
rzucano kierownictwu poszczególnych placówek kradzieŜ Ŝywności.
Mimo to kontrole przeprowadzane w celu wyjaśnienia spraw nie po-
twierdzały tych zarzutów. ObniŜanie się jakości wydawanych posił-
ków tłumaczono wzrostem cen i pogłębiającymi się problemami
aprowizacyjnymi78. Znacznie częstsze były natomiast przypadki
ujawniania w opisywanych placówkach procederu wprowadzania
do obiegu fałszywych kart chlebowych. Na początku 1918 r. w jednej
z kuchen na 1 633 aŜ 777 było sfałszowanych. Wspomniana kuchnia
została poddana dokładnej kontroli. Groziło jej całkowite wstrzyma-

                                                
73APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17 939, k. 67, Pismo Rady Związków i Stowarzyszeń

Robotniczych do Delegacji Niesienia Pomocy Biednym z dn. 25 II 1916 r.
74 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 656, k. 59, Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady

Miejskiej z dn. 25 X 1917 r.
75 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 656, k. 38, Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady

Miejskiej z dn. 3 I 1918 r.
76 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 661, k. 9, Protokół posiedzenia Komisji Stałej przy

Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki z dn. 25 III 1918 r.
77 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 761, k. 15, Pismo Wydziału Ziemniaczanego do Mi-

nisterstwa Aprowizacji KP z dn. 6 II 1918 r.
78 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 14 105, k. 290, Pismo Wydziału Prezydialnego do Dele-

gacji Niesienia Pomocy Biednym z dn. 1 V 1917 r.
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nie dostaw artykułów Ŝywnościowych79. W trakcie kontroli pracowni-
cy kuchni tłumaczyli, Ŝe mieli problemy z odróŜnieniem kart orygi-
nalnych od fałszywych80. W związku z tym, Ŝe wprowadzanie
do obiegu podrobionych kart chlebowych było najprostsze właśnie
w kuchniach, od marca 1918 r. Komitet Rozdziału Chleba i Mąki
postanowił zawiesić rozdawnictwo chleba w tychŜe placówkach81.

Co pewien czas władze miejskie kontrolowały wybrane tanie
kuchnie. Podczas jednej z kontroli, przeprowadzonej w lutym 1915 r.,
zanotowano, Ŝe wszystkie lokale są czyste, a wydawane posiłki
smaczne. Kontrolujący zanotowali jednak powszechne niezadowole-
nie pracowników tychŜe kuchni z niskiej jakości ziemniaków82. Tanie
kuchnie wizytowali teŜ przedstawiciele władz okupacyjnych,
np. Prezydent Policji, Matthias von Oppen83.

Istotnym problemem były teŜ lokale, w których funkcjonowały
opisywane kuchnie. Na początku wojny zakładano je zwykle w sie-
dzibach zarządzających nimi stowarzyszeń. Z czasem, gdy rosło za-
potrzebowanie na kolejne jadłodajnie, poszukiwano nowych pomiesz-
czeń. Częstą praktyką było wynajmowanie ich od osób prywatnych84.
Niekiedy zdarzały się przypadki bezpłatnego udostępniania pomiesz-
czeń zarówno w obiektach naleŜących do osób prywatnych,
jak i łódzkich firm85.
                                                

79 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 713, k. 24, Pismo Łódzkiego Komitetu Rozdziału
Chleba i Mąki do Wydziału Prezydialnego z dn. 24 I 1918 r.

80 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 713, k. 25, Pismo Magistratu do Komitetu Tanich
Kuchni z dn. 7 II 1918 r.

81 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 713, k. 207, Protokół posiedzenia Komisji stałej przy
Komitecie Rozdziału Chleba i Mąki z dn. 18 III 1918 r.

82 APŁ, GKO, sygn. 93, k. 23, Sprawozdanie z kontroli 6 tanich kuchen
z dn. 22 II 1915 r.

83 GŁ 15 II 1915, nr 37, s. 3.
84 W lipcu 1915 r. felietonista „Nowego Kuriera Łódzkiego”, ukrywający się pod

pseudonimem „Bonzay”, w felietonie Mieszkania staniały, opisał przebieg najmu
lokalu dla taniej kuchni: (…) Do właściciela domu w okolicach Górnego Rynku przy-
szedł delegat z tanich kuchen robotniczych celem wynajmu lokalu na kuchnię (…).
Gość obejrzał lokal, składający się z czterech pokojów i zapytał o cenę. Gospodarz
chrząknął parę razy, jak człowiek, który nie jest pewny czy warunki jego nie wydadzą
się nazbyt wygórowane i rzekł: - Ja pieniędzy nie Ŝądam… tylko… tylko Ŝebym
z rodziną dostawał obiady z tej waszej kuchni. Tranzakcja doszła do skutku. W kon-
trakcie zapisano: „Cena lokalu: cztery obiady dziennie, składające się z zupy i kawał-
ka chleba…”, NKŁ, 30 VII 1915, nr 206, s. 3.

85 W fabryce K. Buhle przy ul. Aleksandrowskiej 26 ulokowano Tanią Kuchnię
dla dzieci szkolnych , GŁ 17 IV 1915, nr 91, s. 2.
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Na zasadach zbliŜonych do tanich kuchen w czasie Wielkiej Woj-
ny funkcjonowały teŜ tanie herbaciarnie. Obok wydawania gorących
napojów, uboga ludność odwiedzająca tanie herbaciarnie mogła teŜ
zwykle liczyć na kromkę chleba86. W lokalach tych oprócz herbaty i
pieczywa wydawano czasem równieŜ zupy87. Sprawozdanie herba-
ciarni działającej przy Gminie śydowskiej wspomina takŜe o sprze-
daŜy ciastek czy marmolady88. Niekiedy w wybranych placówkach
moŜna było zakupić masło89. Z myślą o osobach pozbawionych w do-
mach ogrzewania i moŜliwości podgrzania wody wprowadzono teŜ
sprzedaŜ wrzątku90. Jak podkreślali pomysłodawcy, sprzedaŜ pod-
grzanej wody miała ponadto uchronić ubogą ludność od problemów
Ŝołądkowych91. Pomimo Ŝe podobnie jak tanie kuchnie, herbaciarnie
miały słuŜyć ubogiej ludności, ich zakładanie i utrzymanie napoty-
kało na więcej problemów. Dla lepszej koordynacji działalności her-
baciarni we wrześniu 1915 r., przy Stowarzyszeniu Techników, po-
wołano Zarząd Tanich Herbaciarni, na którego czele stanął pastor
Juliusz Dietrich oraz ks. Zaleski. Planowano wtedy załoŜenie sieci
herbaciarni ze szczególnym uwzględnieniem krańców miasta. KaŜda
z placówek miała pozostawać pod nadzorem powołanych do tego
opiekunek i opiekunów. Dodatkowo kaŜda z herbaciarni miała mieć
swoją gospodynię lub gospodarza, którzy to pobierali wynagrodze-
nie92. Stanowiska te rozdzielano zazwyczaj między osoby najbardziej
                                                

86 Najczęściej wydawano suchy chleb, chociaŜ w korespondencji niektórych lo-
kali, np. prowadzonym przez Łódzkie Stowarzyszenie Pracowników Handlowych
śydów, znajdujemy wzmianki o cenach chleba z masłem (3 kop.) lub serem (2 kop.),
APŁ, GKO, sygn. 31, k. 126, Pismo Łódzkiego Stowarzyszenie Pracowników Han-
dlowych śydów do GKO z dn. 15 IV 1915 r.

87 Jesienią 1914 r. w Taniej Herbaciarni Robotniczych Związków Zawodowych
jedna szklanka herbaty kosztowała 1 kop, podobnie jak bułka. W tym samym czasie
w taniej herbaciarni dla handlowców za 2 kop. otrzymać moŜna było herbatę oraz
kawałek chleba z masłem, J. Fijałek, J. Indulski, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku
1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990, s. 277; R 11 IX 1914, nr 206,
s. 2.

88 GŁ 3 III 1916, nr 62, s. 2.
89 GŁ 24 VIII 1915, nr 220, s. 3; ibidem, 19 VII 1916, nr 197, s. 3.
90 GŁ 19 X 1915, nr 276, s. 3; ibidem, 2 III 1916, nr 61, s. 2.
91 GŁ 23 III 1916, nr 82, s. 3.
92 Stanowiska w tanich kuchniach i herbaciarniach uchodziły za niezwykle in-

tratne, gdyŜ osoby je piastujące miały prawo do bezpłatnych posiłków. Sprawowanie
takiej funkcji mogło budzić zazdrość. Pełniąca funkcję gospodyni w herbaciarni „Zo-
rza”, Antonina Tomczak-Tomaszewska tak charakteryzowała w liście do brata swoje
relacje z podwładnymi: (…) W herbaciarni mi idzie dosyć dobrze. Tylko Panny
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potrzebujące, głównie wdowy. Komisja zakupiła teŜ specjalne samo-
wary, które umoŜliwiały tanie gotowanie duŜej ilości wody93.

Z zachowanej korespondencji wynika, Ŝe kierownictwa tych pla-
cówek miały znaczne problemy z uzyskaniem np. pomocy finansowej
od miasta. W związku z faktem, Ŝe herbata w czasie wojny była to-
warem wysoko deficytowym, jesienią 1917 r. Delegacja Zaprowian-
towania Miasta zaproponowała jej zamianę np. na bulion lub
barszcz94. Po wprowadzeniu barszczu, niektóre spośród herbaciarni
oferowały go wraz z ziemniakami95. W 1916 r., w związku z brakiem
cukru, herbaciarnia Towarzystwa Techników wydawała Ŝur kraszo-
ny słoniną96. Instytucje te próbowały teŜ wyjednać sobie dostawy
np. kart chlebowych. Niestety sprawa ta była skomplikowana
i w grudniu 1917 r. Łódzki Komitet Rozdziału Chleba i Mąki odmó-
wił wydania kart chlebowych97. Podobnie rzecz się miała z cukrem.
Herbaciarnie nie mogły otrzymywać cukru bez tzw. karty cukrowej.
Wyjątek stanowiły pewne niewielkie ilości przekazywane pod ściśle
określonymi warunkami98. W 1915 r. kaŜdy bywalec herbaciarni mu-
siał więc dostarczyć kartę o wartości 0,5 f w zamian za co uzyskiwał
prawo do otrzymania osiemnastu szklanek herbaty99. Podobnie było
w kolejnych latach100. Jesienią 1917 r. herbaciarnie otrzymywały
cukier w ilości 1 funta na trzydzieści szklanek herbaty101. Na począt-
ku 1918 r. Wydział Zaprowiantowania Miasta wydał rozporządzenie
                                                                                                                      

ogromnie mi zazdroszczą, Ŝe sobie mogę dać radę. I chodziły na mnie na skargę do
biura Ŝe im kaŜe herbatę podać i ogień palić (…), Archiwum rodziny Miągowskich
(dalej: ArM), List Antoniny Tomczak-Tomaszewskiej do brata Feliksa Tomczak-
Tomaszewskiego z dn. 10 III 1918 r.

93 GŁ 23 III 1916, nr 82, s. 2.
94 APŁ, Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności (dalej: ŁChTD),

sygn. 198, Pismo Delegacji Zaprowiantowania Miasta do Zarządu Herbaciarni  przy
Rynku Bałuckim z dn. 10 IX 1917 r.

95 W herbaciarni Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w 1917 r. porcja
barszczu kosztowała 15 fen, natomiast porcja wraz z ziemniakami 30 fen, GŁ 25 X
1917, nr 294, s. 3.

96 GŁ 24 III 1916, nr 83, s. 5.
97 APŁ, ŁChTD, sygn. 198, k. nlb, Pismo Łódzkiego Komitetu Rozdziału Chleba

i Mąki do ŁChTD z dn. 20 XII 1917 r.
98 Zasady były identyczne z tymi stosowanymi wobec tanich kuchni.
99 GŁ 6 I 1915, nr 5, s. 2.
100 APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 17 939, k. 205, Pismo Rady Związków i Stowarzyszeń

Robotniczych do Delegacji Niesienia Pomocy Biednym z dn. 6 VI 1916 r.
101 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 709, k. 45, Raport Wydziału Cukrowego

za X 1917 r.
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ustalające, Ŝe herbaciarnie, którym przyznawano wcześniej cukier
bez kartek, miały odtąd otrzymywać w ten sposób zaledwie 15%
zgłaszanego zapotrzebowania. Resztę musiały pokryć kartkami102.
System wydawania cukru herbaciarniom ulegał ciągłym zmianom
i juŜ w sprawozdaniach za marzec 1918 r. znajdujemy informację,
Ŝe wspomniane instytucje otrzymywały 1,5 funta cukru na kaŜde
trzydzieści szklanek napoju103. Herbaciarnie miały teŜ określony
na 2 funty miesięcznie przydział nafty104.

   Podobnie jak i w przypadku tanich kuchni, tak i tu często do-
chodziło do naduŜyć. W grudniu 1916 r. badano np. sprawę zbyt wy-
górowanych cen herbaty w lokalu przy Wodnym Rynku, gdzie
szklanka herbaty kosztowała 6 kop., podczas gdy w innych herba-
ciarniach nie przekraczała 2 kop.105 Herbaciarnie regularnie były teŜ
okradane. W październiku 1917 r. w herbaciarni „Pracy” wykryto
np. proceder systematycznego wynoszenia produktów Ŝywnościowych
przez zatrudnionego w niej stróŜa nocnego106. Wśród przepisów czy
teŜ zwyczajów zaprowadzanych w poszczególnych herbaciarniach
bywały takie, które uchodziły za dość nietrafne. Przykładem mógł
być zwyczaj Ŝądania od klientów herbaciarni Towarzystwa Techni-
ków przy ul. Rokicińskiej dawania kaŜdorazowo zastawu za naczynia
w wysokości 10 kop. Pomysł ten budził kontrowersje, gdyŜ często
zdarzało się, Ŝe odwiedzający lokal nie posiadali wymaganej kwo-
ty107.

Swoje herbacianie prowadziły głównie związki zawodowe. Pierw-
szą łódzką herbaciarnię uruchomiło Robotnicze Stowarzyszenie
Oświatowe „Światło”, które juŜ jesienią 1916 r. dysponowało sied-
mioma tego typu lokalami108. Podobną aktywność na tym polu wyka-
zywały m.in. Stowarzyszenie SpoŜywców „Wyzwolenie”, Stowarzy-

                                                
102 APŁ, ŁChTD, sygn. 198, k. nlb, Pismo Wydziału Zaprowiantowania Miasta

do ŁChTD z dn. 12 II 1918 r.
103 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13 709, k. 34, Sprawozdanie Wydziału Zaprowianto-

wania Miasta za marzec 1918 r.
104 APŁ, ŁChTD, sygn.198, k. nlb, Pismo Wydziału Zaprowiantowania Miasta

do ŁChTD z dn. 20 X 1917 r.
105 APŁ, ŁChTD, sygn. 198, k. nlb, Pismo W. Drozdowskiego do ŁChTD

z dn. 29 XII 1916 r.
106 GŁ 9 X 1917, nr 278, s. 3.
107 GŁ 23 II 1916, nr 53, s. 3.
108 P. Samuś, op. cit., s. 173.
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szenie Techników w Łodzi czy Stowarzyszenie SpoŜywców „Zorza”109.
Podobne działania podejmowały teŜ miejscowe parafie,
np. p. w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Rzgowskiej110. Wspo-
mniane herbaciarnie urządzano zwykle w budynkach podlegających
nadzorującym je stowarzyszeniom itp. Niekiedy do tego celu wyko-
rzystywano inne nadające się ku temu obiekty. W październiku
1914 r. Towarzystwo „Bratnia Pomoc” uruchomiło tanią herbaciarnię
przy ul. Cegielnianej 23 w siedzibie szkoły dla osób głuchonie-
mych111. Herbaciarnie, podobnie jak tanie kuchnie, notowały wysoką
frekwencję112. Najwięcej osób odwiedzało opisywane lokale między
6 a 8 wieczorem. Większą liczbę klientów notowano teŜ w chłodne
dni113. Niekiedy opisywane herbaciarnie generowały teŜ nieznaczne
zyski dla instytucji, którym podlegały114.

Herbaciarnie, podobnie jak i kuchnie, miały teŜ pełnić funkcję
miejsca, gdzie uboga ludność mogłaby się ogrzać. Jesienią 1917 r.
Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe „Światło” zwróciło się do De-
legacji Niesienia Pomocy Biednym z prośbą o utworzenie ogrzewalni.
Pomysł został zrealizowany przy jednej z herbaciarni przy
ul. Wschodniej 18115. Podobna ogrzewalnia działała teŜ przy Gminie
śydowskiej przy ul. Południowej 36116. Przy niektórych z nich orga-

                                                
109 APŁ, AmŁ, WS, sygn. 23 582, k. 66, Stowarzyszenie Techników w Łodzi.
110 J. Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńcza Łódzkiego Chrześcijańskiego

Towarzystwa Dobroczynności (1885-1940), Łódź 2011, s. 119.
111 NKŁ, 31 X 1914, nr 254, s. 3.
112 Przykładowo tania herbaciarnia działająca przy Robotniczym Stowarzysze-

niu Oświatowym „Światło” od początku wojny do stycznia 1917 r. wydala 630 802
szklanki herbaty oraz 481 241 porcje zupy, W. L. Karwacki, op. cit., s. 309.

113 GŁ 23 III 1916, nr 82, s. 3.
114 Antonina Tomczak-Tomaszewska, zatrudniona w herbaciarni Stowarzysze-

nia SpoŜywców „Zorza” przy ul. Rokicińskiej, tak charakteryzowała w maju 1918 r.
sytuację w placówce: (…) i teraz w herbaciarni idzie dobrze targ i są dosyć duŜe [ob-
roty – A.S.] po 155 marek i wiencej, tylko niewiem jak mi ten miesiąc wyjdzie bo tera
kartofle gotujemy bardzo duŜo ich odchodzi i mleka dostałam teŜ w niektórem pół
brakuje (…). Herbata od 1 Maja zdroŜała z cukrem po 15 f., z mlekiem 15 fen.,
barszcz po 10 fen ale i tak na tem nie stracimy bo i tak idzie wiencej niŜ dawniej (…),
ArM, List Antoniny Tomczak-Tomaszewskiej do brata, Feliksa Tomczak-Tomaszew-
skiego z dn. 5 V 1918 r.

115 Placówka działała jedynie przez kilka miesięcy, a uruchamiania dalszych izb
ogrzewalnych zaniechano ze względu na niską frekwencję oraz skomplikowane wy-
magania policyjno-sanitarne, APŁ, AmŁ, WOS, sygn. 18.676, k. 32, Wyciąg posie-
dzenia Magistratu z dn. 17 XII 1917 r.

116 GŁ 8 II 1916, nr 38, s. 3.
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nizowano np. czytelnie prasy czy teŜ punkty sprzedaŜy biletów,
np. na odczyt dla łódzkich robotników117. Niestety, niektóre
ze wspomnianych lokali bywały przykrywką do innego rodzaju dzia-
łalności. W 1915 r. w dwóch herbaciarniach przy ul. Konstantynow-
skiej 37 i 70 wykryto miejsce uprawiania hazardu, a takŜe handlu
Ŝywym towarem118.

Herbaciarnie bywały teŜ miejscem spotkań osób zaangaŜowanych
w działania społeczne i konspiracyjne. W herbaciarni naleŜącej do
Stowarzyszenia SpoŜywców „Zorza”119 przy ul. Rokicińskiej 94, pro-
wadzonej przez członków Narodowego Związku Robotniczego (dalej:
NZR), odbywały się narady jego członków. Tam teŜ 11 listopada
1918 r. członkowie Komendy Bojowej (dalej: KB) NZR oczekiwali
na sygnał do rozpoczęcia akcji rozbrajania Niemców na ulicach Ło-
dzi120. W składzie KB NZR był m.in. pracownicy „Zorzy”, Feliks Tom-
czak-Tomaszewski oraz Andrzej Kaźmierczak121.

Działalność tanich kuchni i herbaciarni była ściśle związana ze
stale pogarszającymi się moŜliwościami aprowizacyjnymi. Biorąc pod
uwagę, Ŝe władze okupacyjne systematycznie zmniejszały przydziały
produktów, w znacznym stopniu odbijało się to na wartości odŜyw-
czej serwowanych posiłków. Przykładowo w porcji obiadowej
z 1917 r. znajdowało się zaledwie 42 g białka, 2 g tłuszczu i 294 g
węglowodanów, co znacznie odbiegało od ogólnie przyjętych norm
                                                

117 GŁ 30 XI 1915, nr 318, s. 2; ibidem, 16 XI 1916, nr 317, s. 5.
118 GŁ 23 III 1915, nr 69 s. 3; ibidem, 3 V 1915, nr 107, s. 4.
119 Stowarzyszenie SpoŜywców „Zorza” – załoŜone w 1907 r. na Widzewie. Głów-

ny lokal mieścił się przy ul. Kresowej 2. „Zorza” posiadał sześć sklepów oraz piekar-
nię, a takŜe tzw. tanią herbaciarnię. W 1910 r. „Zorza” skupiała 219 członków, APŁ,
AmŁ, WOS, sygn. 17.856, Adresy kooperatyw, W. L. Karwacki, Związki zawodowe
i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi do roku 1914, Łódź 1970, s. 277, 380.

120 Jeden z uczestników zdarzeń wspominał po latach: (…) W tym samym czasie
przeprowadzona akcja na Widzewie nie mnie dodatnie dała rezultaty. Uległa ona
co prawda pewnemu opóźnieniu, a to z tej racji, iŜ Feliks Tomczak-Tomaszewski
czekał na wiadomość z centrum miasta oraz na pomoc, która mu z Komendy Głównej
przyrzeczono. W herbaciarni przy ul. Rokicińskiej 94 zebrano 40 ludzi. Broni było
b. mało (…). Pozostawiając rezerwę w herbaciarni ruszył natychmiast Tomczak-
Tomaszewski na najbliŜszy Komisariat policji, a wparty akcją oddziału Szymańskie-
go zdobył go, obsadził swoimi ludźmi i akcję-wespół z pozostawionym Stolarskim-
prowadził na Widzewie dalej (…), B. Fichna, Rozbrajanie Niemców w Łodzi
11 XI, [w:] Rok 1918 we wspomnieniach męŜów stanu, polityków i wojskowych,
opr. J. Borkowski, Warszawa 1987, s. 228.

121 ArM, List Antoniny Tomczak-Tomaszewskiej do brata, Feliksa Tomczak-
Tomaszewskiego z dn. 18 V 1918 r.; W. L. Karwacki, Walka o władzę…, s. 43.
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Ŝywieniowych. W związku z faktem, Ŝe wydawane w tanich kuch-
niach posiłki były ubogie m.in. w składniki mineralne, witaminy oraz
tłuszcze, wśród ludności Łodzi zaczęła szerzyć się puchlina głodo-
wa122.

PowaŜnym problemem był teŜ brak opału. Tanie kuchnie i herba-
ciarnie otrzymywały go za pośrednictwem GKO, a następnie od De-
legacji Zaprowiantowania Miasta. Nie wszystkie placówki otrzymy-
wały go jednak w równym wymiarze. W październiku 1917 r. tanie
kuchnie i herbaciarnie robotnicze miały prawo do 5 korcy miesięcz-
nie, podczas gdy instytucje Delegacji Niesienia Pomocy Biednym
otrzymywały od 15 do nawet 40 korcy123.

Opisywane tanie kuchnie i herbaciarnie w dramatycznych latach
Wielkiej Wojny działały we wszystkich miastach na ziemiach pol-
skich i podobnie jak w Łodzi, notowały stale rosnącą frekwencję124.

Pomimo poŜytecznej funkcji, jaką niewątpliwie pełniły opisywane
kuchnie, naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe miały one swoich przeciwników.
Jednym z najbardziej zagorzałych krytyków tychŜe instytucji był
znany ze swojego zaangaŜowania w sprawy społeczne pastor Rudolf
Gundlach125, który często podkreślał negatywny wpływ spoŜywania

                                                
122 Wystarczające racje Ŝywnościowe wynosiły w przypadku osoby dorosłej:

70-100 g białka, 80-100 g tłuszczu oraz 500 g węglowodanów, J. Fijałek, J. Indulski,
op. cit., s. 277-278; W. L. Karwacki, Łódzka organizacja…, s. 347.

123 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.709, k. 18, Komunikat Deputacji zaprowiantowania
Miasta za X 1917 r.; ibidem, GKO, sygn. 1, k. 168, Sprawozdanie z posiedzenia GKO
z dn. 22 XII 1914 r.

124 Dla przykładu w Warszawie w pierwszej połowie 1916 r. wydano 18,1 mln
obiadów, w 1917 – 35,9 mln, a w 1918 – 24,6 mln, M. Drozdowski, A. Zatorski, Hi-
storia Warszawy, Warszawa 1972, s. 297.

125 Rudolf Gundlach (1850 Paproć DuŜa – 1922 Łódź). W latach 1870-1874 stu-
diował teologię w Dorpacie; 1875 został ordynowany w Warszawie. W latach
1876-1877 administrator parafii w Kamieniu, 1889–1898 pastor w parafii w Wiskit-
kach, od 1898 pastor parafii św. Trójcy z Łodzi. Był bliskim współpracownikiem
J. Burschego. W czasie lokaut zaangaŜował się w pomoc łódzkim robotnikom. Był
nauczycielem w kliku łódzkich szkołach, w czasie wojny pełnił funkcję superinten-
denta generalnego. Starał się budować wizerunek Polaka-ewangelika, postulując
m.in. o wprowadzenie większej liczby naboŜeństw w języku polskim. Podczas synodu
w 1917 r. stanął na czele protestujących przeciwko germanizacji kościoła ewangelic-
kiego na ziemiach polskich. Był prezesem Muzeum Sztuki i Nauki w Łodzi. śonaty
z Pauliną Manitius, z którą miał ośmioro dzieci, APŁ, Parafie i stowarzyszenia
z Terenu Łódzkiej Diecezji ewangelicko-Augsburskiej, sygn. 14, k. 2, Akta personal-
ne pastora Rudolfa Gundlacha; H. Czembor, Ewangelicy-Polacy w Łodzi w okresie
międzywojennym, [w:] Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regio-



Aneta Stawiszyńska
_______________________________________________________________

114

posiłków w gronie przypadkowych osób, stołujących się w tanich
kuchniach. Podkreślał jednocześnie znaczenie spoŜywania posiłków
w gronie najbliŜszych jako praktyki cementującej Ŝycie rodzinne.
Jako alternatywę dla istnienia tanich kuchni pastor proponował
wprowadzenie rozdawnictwa produktów spoŜywczych. Pomysł ten
jednak z powodów pogarszającej się sytuacji aprowizacyjnej i stałego
wzrostu cen produktów spoŜywczych nie mógł być zrealizowany126.

W niezwykle cięŜkich latach pierwszej wojny światowej, kiedy
to statystyczny łodzianin nie był w stanie zapewnić sobie i swojej
rodzinie najbardziej podstawowych produktów Ŝywnościowych, tanie
kuchnie odgrywały bardzo waŜną rolę. Wedle szacunków od 1917 r.
aŜ 80 % ogólnej liczby mieszkańców miasta, a takŜe około 75% dzieci
korzystało z tej formy pomocy. Instytucje te były niewątpliwie jed-
nym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia zjawiska masowego
głodu127.

Summary

The operation of inexpensive beaneries and tearooms

in Lodz during the First World War

One of the biggest problems that Lodz must have coped with
during the First World War was the provisional problems
and the increased level of hunger among citizens. Even in the first
month of the War, people started opening so-called inexpensive
beaneries, in which poorer citizens could receive a warm meal, being
in majority of cases soup and a slice of bread for a small payment
or for free. Those small establishments were created especially close
to various professional and social organizations. Even though there

                                                                                                                      

nie, red. B. Milerski, K. Woźniak, Łódź 1998, s.140; Mowa wygłoszona nad grobem
śp. ks. radcy Gundlacha wypowiedziana przez Generalnego Superintendenta
ks. Pastora Burschego, [w:] Pastor Rudolf Gundlach. Seine Leben und Wirken. Ein
Gedenkblatt auf Seine Grab, Łódź 1922, s. 34; T. Stegner, Pastorzy Królestwa Pol-
skiego na studiach teologicznych w Dorpacie, Warszawa 1993, s. 11.

126 Pastor Gundlach nie był zapewne jedynym przeciwnikiem tanich kuchni
w ówczesnych władzach miejskich. W artykule z grudnia 1915 r., dotyczącym po-
czątków działalności tanich kuchni czytamy: (…) Były GKO, poddając się podszep-
tom Ŝywiołów wstecznych, uznał początkowo kuchnie jako instytucje rozbijające Ŝycie
rodzinne (…), GŁ 12 XII 1915, nr 330, s. 1.

127 APŁ, AmŁ, WP, sygn. 13.864, k. 2, Pismo Magistratu do ks. Lubomirskiego
z dn. 8 X 1917 r., J. Fijałek, J. Indulski, op. cit., s. 277.
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were significant problems that beaneries must have coped with, they
were extremely important and prevented thousands of people from
dying due to starvation. It is estimated that even 80% of Lodz citi-
zens took advantage of them.
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Michał Ceglarek
(Wydział Historii UP JP II, Kraków)

Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypo-
spolitej. Zarys historyczny Pułku Ułanów Tatarskich

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie muzułmańskie duszpa-
sterstwo wojskowe w II Rzeczpospolitej1 oraz rys historyczny Pułku
Ułanów Tatarskich, a następnie 1. Szwadronu Ułanów Tatarskich
działającego w ramach 13. Pułku Ułanów Wileńskich, w których
to formacjach słuŜyli polscy wyznawcy islamu.

II Rzeczpospolita była państwem, w którym 36% społeczeństwa
stanowili przedstawiciele mniejszości narodowych i religijnych. Naj-
bardziej zróŜnicowanymi pod tym względem były ziemie przygra-
niczne oraz rejony północno-wschodniej Polski2. Prawo polskie
uznawało odmienność zarówno etniczną, jak i religijną3 poszczegól-
nych mniejszości.

Jedną z najmniejszych grup etniczno-wyznaniowych4 w II RP
była mniejszość tatarska5. Liczyła ona około 5-6 tysięcy wyznawców

                                                
1 Pojęcie Druga Rzeczpospolita (II RP) odnosi się do nazwy państwa polskiego

funkcjonującego w latach 1918-1939. Czas ten określa chronologię, zaś granice pań-
stwowe tworzą zakres terytorialny podejmowanego problemu badawczego.
Zob. W. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, Słownik Historii XX wieku, Kraków
1992, s. 290.

2 U. Wróblewska, Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości na-
rodowych, grup etnicznych wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie
w II RP, „Nauka” 2011, 2, s. 109.

3 Wyznania: rzymskokatolickie, greckokatolickie, ewangelicko-augsburskie, sta-
roobrzędowe, prawosławne, judaistyczne, islamskie oraz karaimskie zostały prawnie
uznane przez państwo polskie. Zob. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
nr 60 z 1933 r. poz. 455.

4 Wyjaśnienia domaga się pojęcie mniejszości narodowej i etnicznej. OtóŜ, przez
mniejszość narodową rozumiemy grupę obywateli polskich o odrębnym pochodzeniu,
która tradycyjnie zamieszkuje terytorium Polski, ale pozostaje w mniejszości
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islamu sunnickiego6. Stanowili oni w duŜym stopniu grupę zasymi-
lowaną, która wykazywała duŜy poziom lojalności wobec państwa
polskiego. Jako osadnicy pojawili się najpierw w Wielkim Księstwie
Litewskim7 w 1397 r., kiedy to ksiąŜę Witold zagwarantował im wol-
ność w wyznawaniu swojej religii i nadał ziemie w zamian za słuŜbę
wojskową. Mogli teŜ budować meczety i zakładać mizary (cmenta-
rze). Na ziemiach Korony Polskiej8 jako osadnicy Tatarzy pojawili się
dopiero w XVII w., kiedy to w podzięce za udział w wojnie polsko-
tureckiej w 1673 r.9 król Jan III Sobieski nadał im na własność zie-
mie10. Tatarzy wykazywali się lojalnością wobec swojej przybranej
ojczyzny. Walczyli po stornie polskiej z Zakonem KrzyŜackim, brali
udział w wyprawach Stefana Batorego, w wojnie polsko-szwedzkiej
(1655–1670), wojnie polsko-rosyjskiej (1792), insurekcji kościusz-
kowskiej, powstaniach narodowych, wojnie polsko-rosyjskiej
1919-1920 oraz kampanii wrześniowej 1939 r.11 Największe skupiska

                                                                                                                      

w stosunku do ludności o pochodzeniu polskim. NaleŜący do mniejszości narodowej
pragną zachować swój język, obyczaje, tradycje, kulturę, religię i świadomość reli-
gijną. Z kolei mniejszość etniczna charakteryzuje się wszystkimi wymienionymi
wcześniej cechami mniejszości narodowej, lecz jako grupa etniczna nie posiada wła-
snego państwa i kraju rodzinnego. Zob. S. Łodziński, Ochrona praw osób naleŜących
do mniejszości narodowych i etnicznych – perspektywa europejska, Warszawa 2002,
s. 8.

5 Ludność tatarska bierze swój początek od najeźdźców mongolskich z armii Ba-
tu-chana, którzy w XIII w. dokonali szeregu podbojów (ziemie ruskie, Bułgaria,
Węgry, ziemie polskie). Mongołowie stworzyli ogromne imperium. Osiedliwszy
się na stepach (stepy kipczackie – od Dniestru, Bohu i Dniepru aŜ po Kirgizję),
szybko zasymilowali się z ludnością tureckojęzyczną. Od ludności tej przejęli język,
religię (islam) oraz kulturę. Zob. P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje,
obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986, s. 13.

6 A. Konopacki, śycie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 71; U. Wróblewska, op. cit., s. 118.

7 Głównie w okolicach Wilna, Grodna, Kowna i Trok. Zob. M. B. Topolska, Grupy
etniczne na ziemiach litewsko-białorusko-ukraińskich – Karaimi, Tatarzy, Ormianie,
śydzi, Polacy – od XV do XVIII wieku, [w:] Przemiany zachodnioeuropejskiego po-
granicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem (polsko-litewsko-
białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku), Zielona Góra 2009,
s. 236-240.

8 Rejony osadnictwa Tatarów to: Wołyń, Podole i Suwalszczyzna.
9 Tatarzy wzięli udział, po stronie polskiej, w bitwie pod Chocimiem w 1673 r.
10 A. Kołodziejczyk, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i is-

lamu w Polsce w XVII-XX wieku. W 600-lecie osadnictwa tatarskiego na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Siedlce 1997, s. 9-35.
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Tatarów w II Rzeczpospolitej znajdowały się w województwach: no-
wogródzkim12, wileńskim13 i białostockim14. Mniejsze grupy wystę-
powały w województwach: poleskim15, wołyńskim16 i lubelskim17.
Spis powszechny ludności przeprowadzony w 1921 r. pokazywał, Ŝe
ludność tatarska (w zdecydowanie mniejszym stopniu) zamieszkuje
takŜe województwa: kieleckie, lwowskie, łódzkie, stanisławowskie
oraz warszawskie (głównie Warszawa)18.

1. Geneza muzułmańskiego duszpasterstwa wojskowego
w II RP

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. niosło ze sobą
konieczność sformowania silnej armii dla obrony granic i odradzają-
cej się państwowości. Polska wyszła z pierwszej wojny światowej ja-
ko państwo wielonarodowościowe i wielowyznaniowe. Pluralistyczna
struktura narodowościowa i wyznaniowa dotyczyła takŜe armii pol-
skiej. Dlatego teŜ polski rząd, mając na uwadze duchowe potrzeby
armii i jej specyfikę, wprowadził słuŜbę duszpasterską dla wszyst-

                                                                                                                      
11 T. Stefaniuk, Czy istnieje „polski islam”? O islamie i muzułmanach w Polsce,

„Teofil. Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów” 2006, 2 (24), s. 4.
12 Tutaj występowały jedyne w Polsce osady zamieszkane wyłącznie przez lud-

ność tatarską. Tatarzy mieszkali przede wszystkim w: Nowogródku, Słonimie, Klec-
ku, Lachowiczach, Mirze, Lidzie. Zob. J. Tochterman, Ilość, rozmieszczenie i struktu-
ra zawodowa Tatarów w Polsce, „Wiadomości Geograficzne” 1935, 8-10, s. 57.

13 Wilno (dzielnica Łukiszki), powiat wileńsko-trocki, miasto Widze (powiat bra-
sławski). Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939. śycie społeczno-kulturalne i
religijne, Warszawa 1990, s. 59.

14 Białystok, Grodno, Sokółka, Skiedel. Zob. M. Orłowicz, Przewodnik ilustrowa-
ny po województwie białostockim, Białystok 1937, s. 371.

15 Powiat łuniniecki zamieszkiwało w 1921 r. 61 Tatarów. W latach trzydzie-
stych województwo poleskie miała zamieszkiwać juŜ tylko jedna rodzina tatarska.
Zob. A. Miśkiewicz, op. cit., s. 60, 175.

16 Powiat równieński zamieszkiwało 58 osób wyznania islamskiego. Zob. M. Or-
łowicz, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929, s. 273.

17 Powiat bialski był zamieszkany przez 14 osób pochodzenia tatarskiego.
Zob. M. Górny, Monografia powiatu bialskiego, Biała Podlaska 1939, s. 83-84.

18 W Warszawie istniała przed 1914 r. kolonia muzułmańska. W 1919 r. liczyła
ona 260 osób wyznania islamskiego, zaś w 1938 r. 197. A. Miśkiewicz, op. cit., s. 60,
64.
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kich wyznań19. JuŜ dnia 18 stycznia 1919 r. przy konsystorzu polo-
wym ustanowiono szefów wyznań niekatolickich: protestanckiego,
prawosławnego i mojŜeszowego20.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 23 czerwca 1919 r.
utworzono Sekcję Religijno-Wyznaniową, chcąc w ten sposób otoczyć
opieką religijną Ŝołnierzy wszystkich wyznań. Nowo utworzona Sek-
cja, obejmująca wyznania niekatolickie, weszła w skład Departamen-
tu I Mobilizacyjno-Organizacyjnego na czele z majorem Bronisławem
Pierackim21. Wśród referentur wyznaniowych w punkcie piątym po-
jawia się referentura wyznania mahometańskiego (muzułmańskie-
go)22. Naczelni duchowni poszczególnych wyznań pod względem woj-
skowo-administracyjnym zaleŜni byli od Ministerstwa Spraw Woj-
skowych przez szefa Sekcji Religijno-Wyznaniowej. W materii ko-
ścielno-dogmatycznej podlegali odpowiednim władzom cywilno-
duchownym23. Dnia 18 września 1919 r. przy Sekcji tej utworzono
Wydział Opieki nad Grobami Wojskowymi24. Szefem Wydziału został
kpt. Jan Krawczyński.

W wyniku reorganizacji Departamentu I Mobilizacyjno-Organiza-
cyjnego, przeprowadzonej dnia 1 marca 1920 r., Sekcja Religijno-
Wyznaniowa utworzyła samodzielną Sekcję Wyznań Obcych25.
Od dnia 24 marca 1920 r. instytucja ta nosiła nazwę: Sekcja Wyznań
Niekatolickich i Opieki nad Grobami Wojennymi26. Sekcji podlegały
Główne Urzędy Duszpasterskie: Wyznania Ewangelicko-
Augsburskiego, Ewangelicko-Unijnego, Ewangelicko-Reformowane-

                                                
19 Szerzej o strukturze wyznaniowej w II Rzeczpospolitej traktuje K. Krasowski,

Związki wyznaniowe w II Rzeczpospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa
1988, s. 106.

20 Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 10, poz. 374 z 10.01.1919 r.
21 Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 71, poz. 2313 z 28.06.1919 r.
22 Ibidem, poz. 2313.
23 Ibidem, poz. 2313; T. Böhm, Organizacja wojskowej słuŜby duszpasterskiej

wyznań niekatolickich w II Rzeczpospolitej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993,
4, s. 47; Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej
(1918-1939), Toruń 2000, s. 137.

24 Dodatek Tajny do Dziennika Rozkazów Wojskowych Nr 10, poz. 104
z 18.09.1919 r.

25 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Oddział I Naczel-
nego Dowództwa Wojska Polskiego, sygn. I. 301.7.52, Schemat organizacyjny Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych, załącznik 7 do rozkazu L. 1792/Org. z 20.02.1920 r.

26 CAW, Szef Sztabu Głównego, sygn. I. 303.1.27, Podział czynności Minister-
stwa Spraw Wojskowych, załącznik nr 4 do rozkazu L. 1792/1920.



Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej…
_______________________________________________________________

121

go, Wyznania Prawosławnego, Wyznania Starokatolickiego Kościoła
Mariawickiego, Wyznania MojŜeszowego i Wyznania Mahometań-
skiego27. Z dniem 12 sierpnia 1921 r. Minister Spraw Wojskowych
powołał Wydział Wyznań Niekatolickich28.

2. Wyznanie muzułmańskie w strukturach Wojska Pol-
skiego

Minister Spraw Wojskowych, rozkazem z dnia 25 października
1919 r., powołał do Ŝycia Wojskowy Urząd Duszpasterski dla Wy-
znania Mahometańskiego. Ten sam rozkaz zawiera ogólne postano-
wienia dotyczące mułły wojskowego:

1. Celem zaspokojenia potrzeb religijnych osób wojskowych wy-
znania mahometańskiego zostaje stworzony w W.P. Wojskowy Urząd
Duszpasterski dla wyznania mahometańskiego.

2. Na czele Urzędu Duszpasterskiego dla wyznania mahometań-
skiego stoi Naczelny Mułła Wojskowy, który jest równocześnie referen-
tem wyznania mahometańskiego w Sekcji Religijno-Wyznaniowej
M.S. Wojsk.

3. Kandydata na Mułłę Wojskowego przedstawia Ministerstwu
Spraw Wojsk. Departament Wyznań Ministerstwa Wyznań i Oświe-
cenia Publicznego.

4. Mianuje Mułłę Wojskowego Naczelny Wódz.
5. Mułła Wojskowy po przyjęciu go do wojska polskiego składa

przepisaną przysięgę i od tej chwili podlega władzom wojskowym
w myśl wojskowych przepisów słuŜbowych.

6. Mułłę Wojskowego obowiązuje karność i dyscyplina, jak
wszystkie inne osoby wojskowe w myśl wojskowych przepisów słuŜbo-
wych.

7. Mułła wojskowy jako najwyŜszy duszpasterz mahometański
w W.P. jest zaleŜnym pod względem wojskowo-administracyjnym
przez Szefa Sekcji Religijnej Wyznań od Ministra Spraw Wojsko-

                                                
27 CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych

1919-1939, sygn. I. 300.20.3, Rozkaz Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego
nr 1792/1920, rozdział 3, s. 12: spis władz wojskowych.

28 T. Böhm, op. cit., s. 50; Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 138. Z kompetencji Wy-
działu Wyznań Niekatolickich dnia 20 listopada 1922 r. wyłączono Główny Urząd
Opieki nad Grobami Wojennymi, przekazując go Ministerstwu Robót Publicznych.
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wych, w sprawach czysto duchownych zaś działa w myśl przepisów
swojej Wiary i Świętego Koranu.

Obowiązki i zadania Mułły Wojskowego:

8. Do obowiązków Mułły Wojskowego naleŜy:
a) Spełnianie wszelkich posług religijnych wobec wojskowych

wyznania mahometańskiego oraz ich rodzin;
b) Zdawanie Szefowi Sekcji Religijnej Wyznań raportów i spra-

wozdań co pewien z góry określony czas i referowanie kwestii kościel-
no-religijnych swego wyznania oraz wojskowych wyznania mahome-
tańskiego.

9. Mułła Wojskowy prowadzi akta stanu cywilnego według od-
powiedniego formularza, następnie o kaŜdym akcie zawiadamia za-
rząd właściwej gminy wyznaniowej kaŜdego z wojskowych.

10. Mułła Wojskowy otrzymuje urlop od Szefa Sekcji Religijnej
Wyznań jedynie po uprzednim przedstawieniu swego zastępcy na czas
choroby lub urlopu.

11. Oprócz ogólnych postanowień dla Mułły Wojskowego wyjdzie
w najbliŜszym czasie opracowana przez Sekcję Religijną Wyznań
M.S. Wojsk. instrukcja wewnętrzna dla Mułłów Wojskowych29.

Poddając analizie zadania mułły wojskowego, naleŜy pamiętać,
iŜ islam nie wykształcił duchowieństwa w rozumieniu chrześcijań-
skim. Nie prowadzono specjalnego kształcenia przyszłych duchow-
nych. Duchowny był wybierany spośród wiernych. Kandydat na to
stanowisko musiał spełniać określone kryteria. Jako przewodnik
duchowy i urzędnik zarazem miał za zadanie dbać o rozwój oraz stan
moralny podległej mu społeczności. Obecność duchownego była rów-
nieŜ bardzo waŜnym ogniwem, które łączyło daną społeczność,
w tym przypadku Ŝołnierzy.

Pierwszym kapelanem wyznania muzułmańskiego w Wojsku Pol-
skim został mianowany w 1919 r. Sinatulla Chabibullin30. Pełnił
                                                

29 Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 93, poz. 3583 z 25.10.1919 r. W dokumen-
tach ministerstwa pojawia się oczywisty błąd polegający na określeniu religii islam-
skiej mianem wyznanie mahometańskie. Jest to termin niewłaściwy w stosunku do
wyznawców islamu, albowiem Mahomet uznawany jest za proroka, a nie Boga
i z tego względu powyŜsza nazwa stanowi pogwałcenie szahady.

30 Sinatulla Chabibulin od 1890 r. pracował jako mułła pomocniczy w warszaw-
skim okręgu wojskowym, pomagając kapelanowi wojskowemu wyznania muzułmań-
skiego Siunjajewowowi, a od 1910 r. mulle Chafizowowi. Zob. M.T. śuk, Kapelani
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funkcję naczelnego mułły wojskowego i referenta wyznania muzuł-
mańskiego w stopniu kapitana31. Dnia 18 grudnia 1920 r. Minister-
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołało na
funkcję nieetatowego imama w Wojsku Polskim Mirsaida Chafizo-
wa32. Tymczasem Ministerstwo Spraw Wojskowych w styczniu
1923 r., ze względu na małą liczbę Ŝołnierzy wyznających religię mu-
zułmańską, zlikwidowało Główny Urząd Duszpasterski Wyznania
Mahometańskiego. W dokumentach Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego zapisano jednak, Ŝe w razie potrzeby
Muzułmański Związek Religijny w Polsce moŜe uzyskać etat dla
mułły wojskowego w strukturach Wojska Polskiego33. Po likwidacji
etatowego mułły wojskowego opiekę religijną sprawował nad Ŝołnie-
rzami wyznania islamskiego tymczasowy mułła wojskowy jako
tzw. lotny kapelan. Dnia 23 sierpnia 1926 r. Muftijat zwalnia Mir-
saida Chafizowa i mianuje tymczasowym imamem wojskowym As-
fandjora Fazlajewa. W 1933 r. Fazlajew otrzymuje do pomocy muez-
zina Kebira Kembirowa34.

Kiedy w czerwcu 1936 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych utwo-
rzyło w ramach 13. Pułku Ułanów Wileńskich Szwadron Ułanów
Tatarskich, zaistniała potrzeba ustanowienia kapelana dla tegoŜ
Szwadronu. Dnia 13 lipca 1937 r. Muftijat wystąpił pisemnie do Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o skiero-
wanie kapelana dla 1 Szwadronu Ułanów Tatarskich. Rok później,
dnia 13 maja 1938 r., Ministerstwo Spraw Wojskowych przekazało
komunikat o mianowaniu pomocniczym kapelanem wojskowym dla

                                                                                                                      

muzułmańscy w Wojsku Polskim, „Wojsko i Wychowanie” 1996, 6, s. 52; A. Koło-
dziejczyk, op. cit., s. 61 i n.; Z. Waszkiewicz, Naczelni rabini i imamowie Wojska
Polskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] Historia duszpasterstwa wojskowego na zie-
miach polskich, red. J. Ziółek i in., Lublin 2004, s. 441.

31 CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych
1919-1939, sygn. I. 300.20.3, Rozkaz Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego
nr 1792/1920, rozdział 3, s. 12: spis władz wojskowych; M. T. śuk, op. cit., s. 52.

32 T. śuk, op. cit., s. 52; Z. Waszkiewicz, op. cit., s. 441; A. Kołodziejczyk, op. cit.,
s. 61 i n. Mirsaid Chafizow ukończył orenburską szkołę muzułmańską. W 1914 r.
został powołany do wojska rosyjskiego jako kapelan wyznania muzułmańskiego
i wysłano go na front. Do Warszawy wrócił w 1919 r.

33 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, sygn. 888, pismo nr 484, k. 13 i n.

34 M.T. śuk, op. cit., s. 52-53.
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Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego Alego Woronowicza35. Przed
Woronowiczem nad Ŝołnierzami wyznania muzułmańskiego
w 13. Pułku Ułanów Wileńskich duchową opiekę sprawował imam
meczetu w Wilnie Ibrahim Smajkiewicz. Wybuch drugiej wojny świa-
towej dnia 1 września 1939 r. sprawił, Ŝe zarówno 13. Pułk Ułanów
Wileńskich wraz z 1 Szwadronem, jak i duszpasterstwo muzułmań-
skie przestały funkcjonować. 13 Pułk został rozformowany, a mułła
wojskowy Ali Woronowicz w 1941 r. został aresztowany przez NKWD
i prawdopodobnie zamordowany36.

3. Liczebność Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego

Tabela 1
Liczebność Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego

w czasie trwania wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920
Jednostka terytorialna Oficerowie Szeregowi
Okręg generalny Warszawa - 1
Okręg generalny Lublin 5 4
Okręg generalny Kielce - 1
Okręg generalny Grodno 4 68
Okręg generalny Mińsk - 1
Razem 9 75

Źródło: CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych,
sygn. I. 300.20.8, Wykaz osób wojskowych wyznań niekatolickich w okręgach ge-
neralnych. W Okręgach Generalnych: Łódź i Kraków nie odnotowano Ŝołnierzy
wyznania muzułmańskiego. Patrz takŜe: A. Mazur, Duszpasterstwo polowe w
latach 1914-1921, Warszawa 2004, s. 216; Z. Waszkiewicz, Naczelni rabini i ima-
mowie Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] Historia duszpasterstwa woj-
skowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek i in., Lublin 2004, s. 426.

                                                
35 AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,

sygn. 2898, s. 53, Prośba Muftijatu z dnia 13 lipca 1937 r. do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego o mianowanie kapelana muzułmańskiego
dla 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Ali Woronowicz w 1929 r. ukończył Szkołę Pod-
chorąŜych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1932 r. ukończył
orientalistykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studiował równieŜ na
Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze (1933-1935). Od roku 1937 był imamem muzuł-
mańskiej wspólnoty w Warszawie. Zob. M. T. śuk, op. cit., s. 53; Z. Waszkiewicz,
op. cit., s. 442; A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 66-67.

36 M. T. śuk, op. cit., s. 53.
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Po roku 1926 do Wojska Polskiego przyjęto znaczną liczbę ofice-
rów-muzułmanów. W 36 pułku piechoty, który stacjonował w War-
szawie, słuŜbę pełnili Azerowie: płk Kazum-Bek DŜangir Bej oraz
płk Sztabu Generalnego Israfil-Bej Isfafileff Michammed, a takŜe
Dagestańczyk, ppor. Umaszef HadŜi Jusuf Bek37.

Tabela 2
Liczebność Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego w 1927 r.

Jednostka terytorialna Oficerowie Szeregowi
Dowództwo okręgu korpusu
nr 1 Warszawa

4 3

Dowództwo okręgu korpusu
nr 2 Lublin

2 1

Dowództwo okręgu korpusu
nr 3 Grodno

1 24

Dowództwo okręgu korpusu
nr 5 Kraków

1 -

Dowództwo okręgu korpusu
nr 6 Lwów

1 -

Dowództwo okręgu korpusu
nr 7 Toruń

3 4

Dowództwo okręgu korpusu
nr 9 Brześć

4 -

Dowództwo okręgu korpusu
nr 10 Przemyśl

1 -

Korpus Ochrony Pogranicza - 3
Razem 17 55

Źródło: CAW, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Departament Dowodzenia
Ogólnego, sygn. I. 300.22.45, Liczebność wyznaniowa oficerów i szeregowych. Ba-
danie przeprowadzono dnia 15 lutego 1927 r. W Dowództwach Okręgów Korpu-
sów: Łódź i Poznań nie odnotowano Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego. Patrz
takŜe: Z. Waszkiewicz, Naczelni rabini…, s. 427.

W 1930 r. w garnizonie warszawskim słuŜyli m.in.: kpt. Stankie-
wicz Josuf-Bine Jan (w słuŜbie sanitarnej), por. Nauruz Islam Girej
(1 pułk szwoleŜerów), por. Obuchowski Mahmet Mateusz (w Depar-
tamencie Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych), kpt. Hur-
ko-Romeyko Stefan Mustafa (w Centrum Wyszkolenia Piechoty
w Rembertowie), ppłk Bahedin Emir Hasan Chursz (studia w WyŜ-
                                                

37 A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 49.
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szej Szkole Wojennej), rotmistrz Jedigar Veli Bek (podobnie jak
Chursz odbywał studia). Oficerowie wyznania islamskiego stacjono-
wali takŜe w garnizonie w Modlinie38.

4. Pułk Ułanów Tatarskich w latach 1919-1939

W Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej w styczniu 1919 r. na roz-
kaz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego rozpoczęło się formowa-
nie pułku tatarskiego. Werbunek do jednostki prowadził Centralny
Komitet Tatarski oraz Komitet Obrony Kresów Wschodnich39. Sztab
Generalny Wojska Polskiego dnia 25 stycznia 1919 r. zgodził się na
utworzenie jednostki tatarskiej40. Sformowany Oddział Jazdy Tatar-
skiej nazywany był takŜe Pułkiem Jazdy Tatarskiej. Dnia 14 lutego
1919 r. w Ostrowie Mazowieckim zostaje utworzony pierwszy szwa-
dron Oddziału i 23 lutego trafia do Białegostoku. W kwietniu 1919 r.
pułk liczy juŜ dwa szwadrony i dwa plutony karabinów maszyno-
wych. Dowódcą pułku zostaje płk Eugeniusz Śląski41. W początkach
maja 1919 r. Oddział obejmuje posterunki na linii demarkacyjnej
z Niemcami na odcinku Balia – Cerkowna – Norej – Nowy Dwór –
Nowo-Kamienna – Chinowy42.

Dnia 2 lipca 1919 r. Ŝołnierze Oddziału Jazdy Tatarskiej złoŜyli
przysięgę wojskową. Kapelanem tegoŜ Oddziału został Sinatulla
Chabibullin. Był on mianowany przez Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych naczelnym mułłą wojskowym i referentem wyznania muzuł-
mańskiego w stopniu kapitana43. Sinatulla Chabibullin do czasu ob-
jęcia urzędu naczelnego kapelana wojskowego wyznania muzułmań-

                                                
38 Ibidem, s. 49.
39 V. B. Jedigar, Zarys historii wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów im. Mustafy

Achmatowicza, Warszawa 1925, s. 7.
40 Podstawę do formowania dał rozkaz nr 41 Sztabu Generalnego z 1919 r.

Zob. K. Bassara, Muzułmanie w obronie II Rzeczypospolitej w 1920 roku, „Przegląd
Tatarski” 2011, 2, s. 11.

41 K. Waluś, J. Waluś, Tatarski Pułk Ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza
i jego pamiątkowe medale, „Biuletyn Numizmatyczny” 2010, 1, s. 49.

42 Ibidem, s. 49; A. Miśkiewicz, op. cit., s. 29.
43 CAW, Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw Wojskowych

1919-1939, sygn. I. 300.20.3, Rozkaz Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyjnego
nr 1792/1920, rozdział 3, s. 12: spis władz wojskowych; M. T. śuk, op. cit., s. 52. Zob.
takŜe: A. Pogorzelski, Problem imamatu wojskowego oraz sytuacja prawna Ŝołnierzy
wyznania muzułmańskiego w Wojsku Polskim w latach 1918–1939, [w:] Rocznik
Tatarów Polskich, t. VI, Gdańsk 2000.
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skiego w Wojsku Polskim był imamem wojsk rosyjskich. Pułk liczył
w tym czasie 12 oficerów i 478 podoficerów44.

Kilka miesięcy później, dnia 16 września 1919 r., Pułk Jazdy Ta-
tarskiej zmienia nazwę na Pułk Ułanów Tatarskich im. Mustafy
Achmatowicza. Zabieg ten był moŜliwy dzięki wstawiennictwu u Na-
czelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Achmatowicza,
prawnika i senatora, przyjaciela Marszałka45. Dowódcą pułku
od dnia 20 stycznia 1920 r. został gen. Aleksander Romanowicz.
W połowie roku 1920 do tej formacji zbrojnej zostają wcieleni górale
z Kaukazu i AzerbejdŜanu (6 oficerów i 226 szeregowych)46.

W czasie od września 1919 r. do kwietnia 1920 r. Pułk Tatarski
walczy na Polesiu w ramach 9 Dywizji Piechoty. Względnie spokojny
czas Ŝołnierze wykorzystują na szkolenie oraz werbunek nowych
ochotników47.

Dnia 3 maja 1920 r. 3 szwadron tatarski wchodzi do Kijowa.
W tym czasie Pułk Tatarski operacyjnie naleŜy do 7. Brygady Ka-
walerii pod komendą gen. Aleksandra Romanowicza48. Dnia 1 czerw-
ca 1920 r. wojska bolszewickie kontratakują. W tym czasie tatarscy
Ŝołnierze walczą nad rzeką Teteriew. Osłaniają polskie siły wzdłuŜ
linii kolejowej Kijów – Korosteń oraz bronią przepraw przez rzeki
Uszę i UboŜeć. W czasie walk Pułk ponosi dotkliwe straty. W czerw-
cu 1920 r. liczy jeden szwadron konny i jeden szwadron pieszy –
łącznie ponad 100 Ŝołnierzy49. Dnia 16 lipca 1920 r. zapada decyzja
o wycofaniu Pułku Tatarskiego w głąb kraju w celu odpoczynku
i uzupełnienia stanu osobowego. Dnia 23 lipca 1920 r. Ŝołnierze do-
cierają do Płocka. Tutaj Pułk przechodzi reorganizację i uzupełnia
straty50. Po uzupełnieniach liczy 14 oficerów i 393 szeregowych, po-
                                                

44 V. B. Jedigar, op. cit., s. 10–16.
45 K. Waluś, J. Waluś, op. cit., s. 49. Pułk Jazdy Tatarskiej utworzono na mocy

rozkazu nr 113 z dnia 16 września 1919 r.; S. Hordejuk, Józef Piłsudski i Tatarzy
polscy, „Echo Studzianki” 2010, 4, s. 1.

46 CAW, Pułk Ułanów Tatarskich, sygn. I. 321.42.14, s. 20; K. Waluś, J. Waluś,
op. cit., s. 50.

47 V. B. Jedigar, op. cit., s. 13.
48 J. Wasiutyński, Zarys historji wojennej 17. pułku ułanów gnieźnieńskich,

Warszawa 1929, s. 7, 9. W skład VII Brygady Kawalerii wchodził takŜe 1 Pułk
SzwoleŜerów Józefa Piłsudskiego. Od 25 kwietnia 1920 r. VII Brygada prowadziła
walki na Ukrainie.

49 K. Waluś, J. Waluś, op. cit., s. 50.
50 Ibidem, s. 50. Osiąga gotowość bojową w następującym składzie: 1 szwadron

(dowódca rotmistrz Dackiewicz), 2 szwadron (porucznik Kałaszyński), 3 szwadron
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nadto 7 oficerów, 130 szeregowych piechoty i 140 szeregowych ka-
walerii ze szwadronu zapasowego51.

W początkach sierpnia 1920 r. Pułk Tatarski bierze udział
w obronie dolnej Wisły. Wchodzi w skład Grupy Operacyjnej „Dolna
Wisła” pod dowództwem gen. Mikołaja Osiowskiego. Dnia 7 sierpnia
rotmistrz Churszow wraz z oddziałem dokonuje zwiadu w kierunku
Płońska. Podczas powrotu w Bodzanowie zostaje rozlokowany jeden
szwadron, by zabezpieczyć łączność z Wyszogrodem, zaś na odcinku
od Dobrzynia do Płocka pozostaje drugi szwadron i część szwadronu
technicznego. Dnia 12 sierpnia 1920 r. Tatarzy walczą pod Sochaci-
miem i Bielskiem. Gwałtowany atak na Płock siły rosyjskie przy-
puszczają 18 sierpnia 1920 r. Zacięte walki trwają do dnia następne-
go. 19 sierpnia 1920 r. o godzinie 11 siły rosyjskie zostają odrzucone.
W walkach o Płock zginęło 56 Ŝołnierzy tatarskich (w tym 2 ofice-
rów), a kilkudziesięciu zostało rannych52.

Po przesunięciu się linii frontu, dnia 10 września 1920 r., na sku-
tek braku zdolności bojowej i niskiego stanu osobowego, Pułk Ula-
nów Tatarskich im. Mustafy Achmatowicza uległ rozformowaniu.
Część Ŝołnierzy tatarskich z rozwiązanej formacji (około 200 ludzi)
zostaje wcielona do 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Pod koniec wrze-
śnia 1920 r., na wskutek interwencji u Naczelnego Wodza, sformo-
wano Dywizjon Muzułmański. Jego skład osobowy stanowili przede
wszystkim kawalerzyści z Pułku Tatarskiego Ułanów i ze szwadronu
zapasowego 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Dowództwo nad stacjo-
nującą w Krośniewicach jednostką objął oficer pochodzenia kauka-

                                                                                                                      

(porucznik Iskander Achmatowicz) i 4 szwadron (porucznik Antoniewski), szwadron
cięŜkich karabinów maszynowych (rotmistrz Połtorzycki), szwadron techniczny
(porucznik Kałłaura), szwadron sztabowy (porucznik Lisiecki), szwadron marszowy
(rotmistrz Rychter).

51 K. Waluś, J. Waluś, op. cit., s. 50. Szwadron zapasowy pułku utworzony został
w połowie 1919 r. Powodem jego tworzenia była zwiększająca się liczba zgłaszają-
cych się muzułmańskich ochotników. Dnia 19 marca 1920 r. szwadron zapasowy
Tatarskiego Pułku Ułanów został przeniesiony z Grodna do Wilna. Prowadził dzia-
łania zbrojne w rejonie Kanału Augustowskiego i na Grodzieńszczyźnie. Po ofensy-
wie armii bolszewickiej nad Berezyną i Autą wojska polskie zostały wyparte z okolic
Dzisny. Wobec zagroŜenia Wilna zapadła decyzja o ewakuacji Ŝołnierzy tatarskich
do Płocka. Zob. K. Bassara, op. cit., s. 12.

52 K. Bassara, op. cit., s. 13. O udziale Ŝołnierzy tatarskich w obronie Płocka
w 1920 pisze G. Gołębiewski, Muzułmanie w II Rzeczypospolitej – Tatarski Pułk
Ułanów w obronie Płocka w 1920 r. (Nieznane relacje), „Rocznik Muzułmański”
2011, 8, s. 50-65.
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skiego ppłk Bahajeddyn Emir Hassan Chursz. Dnia 30 września
1920 r. Dywizjon Muzułmański przenosi się z Krośniewic do Łuniń-
ca53. W listopadzie 1920 r. liczy około 400 Ŝołnierzy. Przechodzi sze-
reg reorganizacji, aŜ w końcu, dnia 10 grudnia 1920 r., zostaje wcie-
lony do 3. Pułku Strzelców Konnych. W roku następnym, w wyniku
demobilizacji dnia 6 lipca 1921 r., zostaje zredukowany do szwadro-
nu. Od tego czasu szwadron pełni słuŜbę asystencyjną przy polskiej
podkomisji granicznej. W dniu 2 lutego 1922 r. zostaje wcielony
do 10. Pułku Strzelców Konnych, który stacjonował w Łańcucie54.

Odmienny los spotkał tych Ŝołnierzy, którzy zostali wcieleni
do 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Na prośbę działaczy tatarskich
ze Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP wskrzeszono jed-
nostkę tatarską w Wojsku Polskim. Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych rozkazem nr 9 z dnia 9 czerwca 1936 r. nadało 1 szwadronowi
13. Pułku Ułanów Wileńskich nazwę Szwadron Ułanów Tatarskich55.
Dowódcą został rotmistrz Michał Bogdanowicz. Po otrzymaniu roz-
kazu podjęto działania zmierzające do przekształcenia 1 szwadronu
w Szwadron Ułanów Tatarskich56. Dnia 13 grudnia 1936 r. Ŝołnierze
tatarscy składają przysięgę. Biorą w niej udział: imam Wilna Ibra-
him Szmajkiewicz, zastępca muftiego Wojska Polskiego płk Jakub
Romanowicz, redaktor „śycia Tatarskiego” Stefan Tuhan Baranow-
ski i prof. Aleksander Jeliaszewicz57. W lipcu 1937 r. szwadron
otrzymał buńczuk58.

Wiosną 1939 r. 13. Pułk Ułanów Wileńskich wchodził w skład
Wileńskiej Brygady Kawalerii. Całość operacyjnie przynaleŜała
do Armii „Prusy”. W końcu sierpnia 1939 r. 13. Pułk wraz ze Szwa-
dronem Ułanów Tatarskich przetransportowano do miejscowości
                                                

53 K. Waluś, J. Waluś, op. cit., s. 55.
54 Ibidem, s. 55; K. Bassara, op. cit., s. 14; V. B. Jedigar, op. cit., s. 45-46.
55 CAW, Akta 13 pułku ułanów, sygn. I. 321.13.12., Rozkaz dzienny nr 69 z dn.

20.06.1936 r., s. 1, pkt. 3.
56 CAW, Akta 13 pułku ułanów, sygn. I. 321.13.12., Rozkaz dzienny nr 69

z dn. 20.06.1936 r., s. 1. O Szwadronie Ułanów Tatarskich w latach 1936-1939 pisze
szerzej: Z. Kosztyła, Szwadron Ułanów Tatarskich w latach 1936-1939, „Wojskowy
Przegląd Historyczny” 1986, 4, s. 205-216. Szwadron Ułanów Tatarskich był forma-
cją o duŜej samodzielności. Jego skład stanowiły trzy plutony liniowe. Oprócz pluto-
nów liniowych skład szwadronu stanowiły: poczet dowódcy oraz druŜyna gospodar-
cza. Etat szwadronu liczył ok. 100 ludzi (pełen etat wynosił 120 ludzi). SłuŜba za-
sadnicza w szwadronie, podobnie jak w całej kawalerii, trwała 23 miesiące.

57 K. Waluś, J. Waluś, op. cit., s. 55.
58 Symbol władzy dawnych chanów tatarskich.
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Gałkówek pod Łodzią. Dnia 1 września formacja ta osiąga okolice
Piotrkowa Trybunalskiego. Rozbicie Armii „Prusy” w rejonie Piotr-
kowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego sprawia, Ŝe jed-
nostka 13. Pułku musi się wycofywać wzdłuŜ południowego brzegu
Pilicy. Dnia 19 września Ŝołnierze Pułku Wileńskiego uczestniczą
w powstrzymaniu niemieckiego natarcia pod Włodawą, a 23 wrze-
śnia w bitwie pod Suchowolą na Lubelszczyźnie. Kilkanaście dni
później, dnia 28 września 1939 r., pod Medyką zapada decyzja o roz-
formowaniu jednostek wojskowych, wśród nich Szwadronu Ułanów
Tatarskich59. Po demobilizacji wielu polskich Tatarów przeszło
do podziemia i walczyło w formacjach zbrojnych zarówno na Zacho-
dzie, jak i na Wschodzie.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z czerwca 1919 r. został
zatwierdzony czasowo ubiór pułku Jazdy Tatarskiej. Mundur ten
składał się z:

A) Dla szeregowców:

1. Kurtka – ułańska przepisowa z jasnoniebieskimi wypustkami,
na kołnierzu jasnoniebieski proporczyk szerokości 3 cm, długości
8 cm, rysunku tatarskiego (zwęŜający się okrągło ku końcowi w jedno
ostrze); na proporczyku Ŝółty metalowy półksięŜyc i gwiazda pięcio-
ramienna. Naramienniki z Ŝółtą wypustką.

2. Spodnie – przepisowe szare do butów z niebieską wypustką.
3. Płaszcz – przepisowy, jak dla wszystkich rodzajów broni, pro-

porczyk na kołnierzu i naramienniki – jak na kurtce.
4. Czapka – kroju przyjętego w pułku, z okutym daszkiem, otok

czapki jasnoniebieski, górna wypustka Ŝółta; na przodzie czapki pod
przepisowym orzełkiem Ŝółty metalowy półksięŜyc i gwiazda pięcio-
ramienna.

5. Obuwie – buty wysokie z ostrogami.
6. Kordony – (etyszkiet) – przepisowe, jak dla ułanów (tylko przy

stroju paradnym).
7. Proporczyki na lance – kroju i barwy takiej, jak na kołnierzu.

                                                
59 K. Grygajtis, Zarys dziejów Szwadronu Ułanów Tatarskich (1936–1939),

„Mówią Wieki” 1977, 9, s. 18.
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B) Dla oficerów:

Wszystko jak dla Ŝołnierzy, z dodaniem przepisowej oficerskiej
gwiazdki i podpinki, oraz jasnoniebieskich wypustek na płaszczu;
naramienniki na jasnoniebieskim podkładzie z Ŝółtą wypustką doko-
ła. Poza słuŜbą mogą oficerowie nosić, zgodnie z „Przepisami Umun-
durowania” r. 1917, długie przepisowe spodnie czarne.

Uwaga: Orzełek na czapce, guziki, oficerskie naramienniki, pod-
pinka, gwiazdka (noszona nad półksięŜycem), temblak i kordony –
przepisowe metalowe białe60.

Od 1936 r., kiedy powstał Szwadron Ułanów Tatarskich 13. Puł-
ku Ułanów Wileńskich, Ŝołnierze tej formacji nosili proporczyki
na patkach mundurów w kolorze róŜowym z chabrowym wąskim
paskiem pośrodku. Elementem wyróŜniającym był dodatkowo pozła-
cany emblemat w formie półksięŜyca z gwiazdą61. Koloru róŜowego
był równieŜ otok na czapkach rogatywkach oficerów i szeregowych.

Rys. 1. Proporzec 1 Szwadronu Ułanów Tatarskich 13 Pułku Ułanów Wileńskich
(Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).

a) przysięga wojskowa

Rota przysięgi wojskowej w Wojsku Polskim juŜ od momentu jego
powstania stanowiła waŜną kwestię. Wielowyznaniowość Wojska
Polskiego sprawiała problemy natury organizacyjnej, związane
z procedurą odbierania i składania przysięgi przez Ŝołnierzy poszcze-

                                                
60 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 71, poz. 2316

z 28.06.1919 r.
61 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6, poz. 66

z 24.02.1928 r.
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gólnych wyznań62. Kwestię merytoryczną i metodyczną przysięgi
składanej przez Ŝołnierzy Wojska Polskiego rozwiązało rozporządze-
nie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia
22 marca 1928 r. Od tego czasu obowiązywała zasada, Ŝe Ŝaden Ŝoł-
nierz nie moŜe być zmuszony do złoŜenia przysięgi lub przyrzeczenia
(w przypadku niewierzących), jeśli tekst i rytuał ich składania jest
sprzeczny z wyznaniem, do którego przysięgający prawnie naleŜy63.
Zasady te znalazły potwierdzenie w cywilnym Kodeksie Postępowa-
nia Karnego (artykuł 111). Zostały takŜe wniesione do ostatniego
przed drugą wojną światową Kodeksu Wojskowego Postępowania
Karnego (artykuł 83) wydanego w 1936 r.64

Do roku 1928 przysięgę wojskową rekrutów odbierał dowódca lub
wyznaczony oficer w obecności duchownego danego wyznania65.
Po proteście biskupa polowego ks. Stanisława Galla oraz naczelnych
kapelanów wojskowych poszczególnych wyznań niekatolickich, jak
równieŜ szefa Biura Wyznań Niekatolickich, złoŜonym w 1927 r.
przeciw zasadzie przyjmowania przysięgi przez dowódcę jednostki,
od lipca 1928 r. w Wojsku Polskim przyjęto zasadę, Ŝe przysięgę woj-
skową odbierali tylko duchowni poszczególnych wyznań w obecności
dowódcy jednostki66.

Rekruci po ukończeniu pierwszego wyszkolenia, tj. około dwa
miesiące po wcieleniu do jednostki wojskowej, składali przysięgę
wojskową. ZaprzysięŜenie miało charakter uroczysty. Poprzedzało
je naboŜeństwo z kazaniem okolicznościowym mułły wojskowego.
Przysięgę odbierali duchowni wojskowi. W przypadku wyznania mu-
zułmańskiego był to mułła wojskowy.

Rota przysięgi dla Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego brzmiała
następująco:

                                                
62 Dekretem Rady Regencyjnej, w grudniu 1918 r., wprowadzono treść przysięgi

wojskowej dla wszystkich Ŝołnierzy, bez róŜnicy wyznania. śołnierze, niezaleŜnie od
wyznania, przysięgali na: Pana Boga Wszechmogącego (…) Ojczyźnie (…) Państwu
Polskiemu i Radzie Regencyjnej. Zob. Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej
Nr 1, poz. 2 z 28.10.1918 r.

63 T. A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypo-
spolitej Polskiej (1918-1939), Toruń 1997, s. 147.

64 Ibidem, s. 147.
65 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 32, poz. 343

z 22.10.1925 r.
66 T. A. Kowalski, op. cit., s. 147.
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Przysięgam Panu Bogu Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić,
stać na straŜy honoru Ŝołnierza polskiego, prawu i prezydentowi Rze-
czypospolitej być uległym, rozkazy dowódców i przełoŜonych wiernie
wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, do ostatniego tchu w pier-
siach za sprawę Ojczyzny mej walczyć i w ogóle tak postępować, abym
mógł Ŝyć i umierać jak prawy Ŝołnierz polski.

Bereetium Mine Allachivy veresulihi illeelizime a hatdeteum
minel musiurkine. Billagi. Wałłagi. Tałłagi. Amin67.

b) dni świąteczne Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego
Wyznawcy islamu w Polsce obchodzili dwa najwaŜniejsze święte

muzułmańskie: Ramazan-Bajram (na zakończenie postu miesiąca
ramazanu) i Kurban-Bajram (święto ofiary na pamiątkę gotowości
proroka Ibrahima do poświęcenia w ofierze Allahowi swojego syna).
Obchodzili takŜe Dzień Aszury (dzień pokuty i postu), Mewlud-
Bajram (dzień urodzin Muhammada) i Nowy Rok ery muzułmań-
skiej. Ze względu na ruchomość tych świąt, kaŜdego roku przypadały
one w innym terminie68. śołnierze wyznania muzułmańskiego w cią-
gu roku kalendarzowego obchodzili jedenaście dni świątecznych.

Chcąc uniknąć komplikacji w organizacji Ŝycia wewnętrznego
Ŝołnierzy i sprawnie dowodzić, dowódcy wojskowi musieli dostosować
prawo i rozkazodawstwo do potrzeb religijnych poszczególnych wy-
znań. Wymagało to ujednolicenia kalendarza dni świątecznych
i wcześniejszego go podawania w rozkazach wojskowych. Od roku
1920 kalendarz obejmował wszystkie wyznania w Wojsku Polskim.

W roku 1920 Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego zwolniono
od cięŜkich zajęć i robót, na ile słuŜba na to pozwala w dniach
17 i 18 czerwca (Ramazan)69. W roku 1921 Ŝołnierze muzułmańscy
zostali zwolnieni na islamskie święto Maarać (Wniebowstąpienie
Proroka Muhammada) w dniach 27 i 28 marca70.

Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1928 r.
podaje następujące święta dla Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego:

                                                
67 „Almanach Oficerski na rok 1923/1924”, Warszawa 1923, s. 20-21.
68 A. Miśkiewicz, op. cit., s. 100.
69 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 19, poz. 192

z 08.06.1920.
70 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 10, poz. 205

z 15.03.1921.



Michał Ceglarek
_______________________________________________________________

134

1) 22 lutego (środa) – pierwszy dzień Ramazanu – postu (30 dni);
2) 23, 24 i 25 marca (piątek, sobota, niedziela) – Ramazan-Baj-

ram;
3) 30 i 31 maja (środa i czwartek), 1 i 2 czerwca (piątek i sobota)

– Kurban-Bajram;
4) 19 czerwca – I-ego Mucharema, początek 1347 r. ery muzuł-

mańskiej;
5) 28 czerwca (czwartek) – Aszura-Bajram;
6) 28 sierpnia (wtorek) – Mewlud – Narodzenia Muhammada

Proroka71.
Tabela 3

Dni świąteczne Ŝołnierzy wyznania muzułmańskiego
w roku 1936:

Kwartały Liczba dni świątecznych
I 6
II 1
III 0
IV 4

Razem 11

Źródło: T.A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbroj-
nych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), Toruń 1997,
s. 150.

W całej historii muzułmańskiego duszpasterstwa wojskowego
w Wojsku Polskim II Rzeczpospolitej islamscy kapelani wojskowi
troszczyli się przede wszystkim o narodowe i moralne uświadamia-
nie Ŝołnierzy. Poprzez swoją działalność oświatowo-wychowawczą
przekonywali podległych im Ŝołnierzy, aby wypełniali powinności
wobec Ojczyzny, zapoznawali ich z etyką Ŝycia społecznego, jak rów-
nieŜ uczyli tolerancji dla innych wyznań. Posługiwali zarówno wśród
wojsk przebywających na froncie, jak i tych na zapleczu frontu.
WaŜną metodą pracy kapelanów wojskowych wyznania muzułmań-
skiego było takŜe nadawanie uroczystej oprawy świętom religijnym,
państwowym i wojskowym.

Funkcjonowanie muzułmańskiego duszpasterstwa wojskowego
w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Wojsku Polskim było
                                                

71 Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 6, poz. 65
z 24.02.1928.
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dowodem na sprzyjającą atmosferę swobodnego wykonywania prak-
tyk religijnych przez Ŝołnierzy. Stosowana przez władze wojskowe
polityka tolerancji religijnej niewątpliwie do tego się przyczyniała.
Takie podejście w wychowaniu religijno-moralnym wielowyznanio-
wej armii polskiej II Rzeczpospolitej niewątpliwe przyczyniło się
do wielu bohaterskich postaw Ŝołnierzy, zwłaszcza w chwilach naj-
większego zagroŜenia w latach 1919–1920, jak równieŜ w wojnie
obronnej 1939 r.

Summary

Muslim army chaplaincy in the Second Republic of Poland.
An outline of the history of the Tartar Lancer Regiment

Because of the unusual mixture of religions in Polish society
during the Second Republic, military and state authorities believed
regulation of religious practices in the armed forces was necessary.

As part of this regulation, the army provided Muslim chaplains
to provide pastoral care to soldiers of the Islamic faith. After Poland
regained independence in 1918, representatives of Polish Muslims
worked to create a separate military unit in the Polish armed forces
for Muslim soldiers.

In 1919 a regiment of Tartar cavalry was formed. On September
16, 1919, it changed its name to the Tartar Cavalry Regiment after
Mustafa Achmatowicz. It served in the Polish-Russian war during
1919 and 1920. Since 1936, Polish Muslims have done their military
service in the First Troop of the Thirteenth Vilnius Cavalry Regi-
ment.

The office of military mullah functioned throughout the entire
existence of the Tartar army unit in the Polish Army of the Second
Republic. The Muslim military chaplaincy in the Interbellum
(1918-1939) is evidence of the favorable atmosphere for free religious
practice within the military at that time.
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Kamil Piskała
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego

Zygmunta Zaremby

Zygmunt Zaremba (1895-1967) uchodzi za jednego z najwybit-
niejszych polityków międzywojennej PPS. Działalność polityczną
rozpoczynał jeszcze jako nastolatek, najpierw w Związku MłodzieŜy
Postępowo-Niepodległościowej (ZMP-N), a później w PPS-Opozycji1.
W latach pierwszej wojny światowej wyjechał w głąb Rosji; po obale-
niu caratu zaangaŜował się w płynące burzliwym nurtem Ŝycie poli-
tyczne tamtejszej emigracji polskiej. Był wówczas jednym z liderów
charkowskiego Zjednoczenia Socjalistycznego Polskiego i członkiem
Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS w Rosji2. W 1918 r. po-
wrócił do Warszawy, stając się szybko jednym z najaktywniejszych
działaczy w środowisku stołecznych socjalistów. Posiadał wówczas
opinię radykała, co jednak nie przeszkodziło mu wejść we wrześniu
1918 r. do Centralnego Komitetu Robotniczego PPS3.

W niepodległej Polsce jego kariera uległa na krótki czas pewnemu
spowolnieniu, jednak juŜ od połowy lat dwudziestych zaczął wyrastać
na jedną z waŜniejszych postaci w ruchu socjalistycznym. UwaŜany
był powszechnie za osobę niezwykle dynamiczną, wszechstronną
i skorą do bezkompromisowych sądów. Ten zestaw cech sprawiał,
Ŝe traktowano go jako wyraziciela radykalnych i opozycyjnych
względem kierownictwa PPS nastrojów w partii. Owa „opozycja”
ze strony Zaremby, choć często ostra w warstwie werbalnej, miała
                                                

1 O początkach swojej politycznej działalności Zaremba obszernie pisze w tomie
wspomnień z młodości, patrz: Z. Zaremba, Wspomnienia. Pokolenie przełomu, Kra-
ków 1983.

2 A. Friszke, Zygmunt Zaremba – polityk socjalistyczny, [w:] Z. Zaremba, Listy
1946–1967, oprac. O. Blatonowa, A. Friszke, Warszawa 2000, s. 8.

3 J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892–1948, Warszawa 1983, s. 186.
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zawsze „lojalny” charakter i nie groziła jego wystąpieniem z partii4.
Akceptował bez zastrzeŜeń katalog wartości i zasad, na których
oparty był program PPS, starając się jednocześnie nadać bieŜącej
polityce partii bardziej bezkompromisowy i stanowczy charakter.
Z czasem jednak opozycja Zaremby wobec linii realizowanej przez
większość członków kierownictwa PPS wyraźnie zmalała, aby wkrót-
ce w ogóle zaniknąć. Sprzyjał temu, z jednej strony, dokonujący
się od początku lat trzydziestych proces radykalizacji całej partii,
któremu ulegać musieli teŜ jej przywódcy, a z drugiej fakt umacnia-
nia pozycji samego Zaremby w obrębie elity kierowniczej ruchu so-
cjalistycznego5. Jego radykalizm w latach trzydziestych został przeli-
cytowany przez takich działaczy jak Stanisław Dubois, Adam Próch-
nik czy Bolesław Drobner, a on sam stawał się powoli głównym, obok
Mieczysława Niedziałkowskiego, wyrazicielem „oficjalnego” stanowi-
ska programowego partii6.

Predyspozycje miał ku temu niemałe, był bowiem utalentowanym
publicystą i znakomitym polemistą. Andrzej Jaeschke, autor poświę-
conej mu monografii, pisał: Inni – zapewne – górowali nad nim inte-
lektualnym poziomem wypowiedzi. Jednak – sądząc z zachowanych
relacji – spośród publicystów PPS to właśnie Z. Zaremba był najbar-
dziej popularny. I wynikało to z faktu, Ŝe pisał językiem prostym, ja-
snym wyraŜał istotę ideologii PPS, oddawał nadzieje i emocje człon-
ków tej partii7. O popularności Z. Zaremby, a zarazem uznaniu, ja-
kim darzono go jako publicystę i ideologa, świadczy fakt powierzenia
mu w 1936 r. kierownictwa nowo powołanego Zespołu Czasopism
PPS, w którego gestii leŜała redakcja i druk wszystkich partyjnych

                                                
4 Obserwujący z ramienia władz bezpieczeństwa kongres PPS w 1934 r., infor-

mator notował: Zaremba, przy całym swym radykalizmie, pozostaje działaczem ściśle
związanym z PPS, z jej tradycją, cieszącym się pełnym zaufaniem swych prawico-
wych towarzyszy, por. XXIII Kongres PPS (1934 r.) w materiałach i relacjach agen-
turalnych Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę, oprac. H. Marek, „Z pola walki”
1958, nr 1, s. 192.

5 W Centralnym Komitecie Wykonawczym PPS zasiadał nieprzerwanie
od 1926 r., wcześniej był teŜ jego członkiem w latach 1918-1920, a w latach
1924-1926 był zastępcą członka, por. J. Kaczanowska, Skład władz naczelnych PPS
1919-1939, „Z pola walki” 1969, nr 4, s. 149-156.

6 A. Jaeschke, Myśl społeczno-polityczna Zygmunta Zaremby w latach
1916-1967, Kraków 1992, s. 17.

7 Ibidem, s. 243.
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pism, za wyjątkiem kierowanego przez M. Niedziałkowskiego „Ro-
botnika” i jego terenowych mutacji8.

Jako publicysta w latach trzydziestych Zaremba szczególnie duŜo
uwagi poświęcał problematyce gospodarczej. W partii cieszył się –
uzasadnioną chyba – opinią eksperta ekonomicznego9, posiadającego
największy wpływ na formułowanie programu gospodarczego PPS10.
Z tą problematyką związane teŜ będą rozwaŜania podjęte w niniej-
szym artykule. Przedmiot naszego zainteresowania stanowić będzie
sformułowana przez Zarembę w latach trzydziestych koncepcja głę-
bokiej przebudowy polskiej gospodarki. Znalazła ona swój najpełniej-
szy wyraz w ksiąŜce BezdroŜa kapitalizmu i drogowskazy przyszłości
(Warszawa 1933), która stanowiła próbę zarysowania kształtów sys-
temu gospodarczego, mającego zastąpić chwiejący się kapitalizm.
To charakterystyczne, Ŝe właśnie okres wielkiego kryzysu sprzyjał
snuciu w szeregach PPS rozwaŜań nad mechanizmami, które będą
rządzić przyszłą gospodarką socjalistyczną. Wcześniej problematyki
takiej nie podejmowano, argumentując Ŝe byłyby to – trącące utopi-
zmem – próby „wymyślania” przyszłości, której kształt jest niemoŜ-
liwy do przewidzenia11. Jednak podczas wielkiego kryzysu publicy-
stykę socjalistów zdominowało przekonanie, Ŝe kapitalizm przecho-
dzi kryzys strukturalny, a wobec tego koniecznym jest jego całkowite
zniesienie12. Miał to być sposób na rozwiązanie problemów gospodar-
                                                

8 Więcej informacji o organizacji Zespołu Czasopism PPS i wydawanych przez
niego pismach: A. Notkowski, Pod znakiem trzech strzał. Prasa Polskiej Partii Socja-
listycznej w latach 1918-1939, Kraków 1997, s. 115-130.

9 Określenia takiego uŜywa, zresztą bardzo zasadnie, Andrzej Jaeskche w cyto-
wanej juŜ pracy, zob. A. Jaeschke, op. cit., s. 102.

10 Nie jest przypadkiem, Ŝe był autorem referatów na tematy gospodarcze pod-
czas XXII (1931) i XXIII (1934) Kongresu PPS. Jemu teŜ przypadło w udziale pre-
zentowanie na forum sejmu, zgłoszonego przez klub socjalistyczny, kompleksowego
planu walki ze skutkami kryzysu gospodarczego (1931).

11 B. Siwik pisał w 1920 r. na łamach pepeesowskiej „Trybuny”: Jak będzie wy-
glądał ustrój socjalistyczny wiemy równie mało jak katolik wierzący wie o niebie.
Materialistyczne pojmowanie dziejów i Kapitał Marksa równie mało powiedzą nam
w tym względzie, jak religia katolicka i Pismo Święte o Królestwie Niebieskim,
cyt. za S. Michałowski, Polscy socjaliści, [w:] Więcej niŜ niepodległość. Polska myśl
polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2005, s. 273.

12 O przesłankach postawionej przez socjalistów tezy o strukturalnym charakte-
rze kryzysu i jej znaczeniu dla kształtu myśli gospodarczej PPS piszę obszerniej
w: K. Piskała, „Kapitalizm stanął bezradny wobec własnej potęgi...” czyli polscy so-
cjaliści o sposobach walki z Wielkim Kryzysem (1929-1935), [w:] Polityka a ekono-
mia, red. M. Kalata, M. Ślepowroński, Kraków 2012, s. 291-294.
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czych i zabezpieczenie przed powrotem widma kryzysu, traktowane-
go jako immanentna cecha kapitalizmu. Wobec przekonaniu o ry-
chłym upadku dotychczasowego porządku społeczno-ekonomicznego,
poczęły się pojawiać, mniej lub bardziej udane, próby opisania me-
chanizmów nowego systemu13. Spośród nich wizja Zaremby była bez
wątpienia nie tylko najpełniejsza i najbardziej szczegółowa, ale jed-
nocześnie odpowiadała teŜ chyba w większości nastrojom panującym
w samej PPS i odcisnęła wyraźne piętno na nowym programie partii,
przyjętym w lutym 1937 r. W dalszej części tekstu podejmiemy wo-
bec tego próbę rekonstrukcji przesłanek wizji gospodarczej przebu-
dowy, zaproponowanej przez Zarembę, a takŜe omówimy główne za-
łoŜenia formułowanego przez niego programu. W ostatniej części ar-
tykułu podjęta zostanie próba częściowej krytyki jego stanowiska
i wskazania najsłabszych stron opracowanego przez niego modelu.

Mechanizm kryzysu według Zaremby

Trudno dziś jednoznacznie określić źródła, z których czerpał Za-
remba inspirację podczas przygotowywania swoich prac ekonomicz-
nych, nie miał bowiem w zwyczaju zbyt często powoływać się w od-
syłaczach na publikacje innych autorów. Sam jednak – jako socjali-
sta – uwaŜał się za zwolennika teorii Karola Marksa. Jeśli wierzyć
przekazom pamiętnikarskim, to juŜ jako nastoletni członek ZMP-N
wnikliwie studiował Kapitał, zachęcając jednocześnie do tego takŜe
swoich kolegów14. Wydaje się, Ŝe jego sposób rozumienia marksizmu
był w ogólnych zarysach podobny do tego, który proponowali główni
teoretycy II Międzynarodówki przed 1914 r. Świadczyłoby o tym
choćby silne podkreślanie przez Zarembę istnienia historycznych
prawidłowości, czyniących socjalizm naturalnym „spadkobiercą” ka-
pitalizmu, a takŜe eksponowanie anarchicznego charakteru gospo-

                                                
13 Najbardziej interesujące były rozwaŜania Oskara Langego oraz Daniela Gros-

sa. Ten pierwszy przedstawił swój model gospodarki socjalistycznej w jednym
z rozdziałów zbiorowej pracy Gospodarka-polityka-taktyka-organizacja socjalizmu
(Warszawa 1934), Gross zaś swoje poglądy wyłoŜył w sposób najpełniejszy w broszu-
rze Socjalistyczny plan przejścia z kryzysu do koniunktury. W związku z socjali-
styczną przebudową ustroju gospodarczego, Bielsko 1936.

14 T. Katelbach, który przez pewien czas był członkiem jednego z warszawskich
kół ZMP-N, wspominał, Ŝe stojący na jego czele, kilkunastoletni wówczas, Zaremba
kazał uczyć się na pamięć członkom koła całych stronnic z „Kapitału”, T. Katelbach,
Spowiedź pokolenia, Gdańsk 2001, s. 25.
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darki kapitalistycznej, przywiązanie do idei gospodarki planowej
i wiara w moŜliwość wykorzystania aparatu państwa burŜuazyjnego
jako wygodnego narzędzia, za pomocą którego dokona się proces so-
cjalizacji gospodarki.

Dla publicysty PPS ostatecznym wyjaśnieniem wszelkich zała-
mań gospodarczych w kapitalizmie była – konstytutywna dla tego
systemu – zasada prywatnej własności środków produkcji i dąŜenie
do maksymalizacji osiąganego zysku15. Zgodnie z logiką, jaką propo-
nuje tzw. teoria podkonsumpcji, podzielana przez wielu marksistow-
skich ekonomistów, kapitalizmowi zawsze grozi widmo nadproduk-
cji16. Zgodnie z tą teorią zbyt wysoka w stosunku do popytu produk-
cja jest ostateczną przyczyną nawiedzających gospodarkę periodycz-
nych kryzysów. To jednak, zdaniem Zaremby, jedynie część wyja-
śnienia. Kryzys, który wybuchł w 1929 r., pod wieloma względami
róŜnić się miał od poprzednich. Odmienność wynikała z działania
dwóch nowych czynników: postępującej racjonalizacji produkcji oraz
zmniejszenia moŜliwości eksportu do krajów nierozwiniętych.
W pierwszym rzędzie przyjrzyjmy się problemowi racjonalizacji
i ciekawym argumentom wysuwanym w tej sprawie przez Zarembę.

Po pierwszej wojnie światowej, na fali radykalnych nastrojów
społecznych, kapitaliści w całej Europie stali się, w obawie przed
rewolucją, znacznie bardziej ustępliwi niŜ wcześniej. Dzięki temu,
zdaniem Zaremby, zaraz po wojnie udało się doprowadzić w wielu
krajach, w tym takŜe w Polsce, do ustawowego wprowadzenia ośmio-
godzinnego dnia pracy i znacznej rozbudowy prawodawstwa socjal-
nego17. Determinacja robotników w obronie raz uzyskanych przywi-
lejów sprawiła, Ŝe kapitaliści, zgodnie z logiką systemu, zmuszeni
zostali do poszukiwania nowych sposobów na osiągnięcie wyŜszych
zysków. Cel ten zrealizowano dzięki wzrostowi wydajności pracy,

                                                
15 Z sejmowej trybuny Zaremba mówił: Jestem socjalistą i nie uznaję moŜności

rozwiązania rzeczywistego zagadnień gospodarczych na płaszczyźnie prywatnej wła-
sności, Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu (dalej: SSS), III okres, pos.
39 z dn. 10 XII 1931 r., ł. 43.

16 Podstawowe załoŜenia teorii podkonsumpcji, jej przesłanki obecne w pracach
K. Marksa, a takŜe debaty toczone później na ten temat w ruchu socjalistycznym
szczegółowo opisuje P. Sweezy, Teoria rozwoju kapitalizmu, Warszawa 1964,
s. 252-290.

17 Z. Zaremba, Racjonalizacja, kryzys, proletariat, Warszawa 1933, s. 1-3.
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osiągniętemu drogą tzw. racjonalizacji18. Racjonalizacja ta odbywała
się na dwóch poziomach: ulepszenia organizacji pracy oraz technolo-
gicznej modernizacji środków produkcji. Rozwiązanie to, jak wska-
zywał publicysta PPS, przyniosło spodziewane rezultaty – po pew-
nym czasie nie tylko udało się zrekompensować „straty” poniesione
w związku z rozbudową praw pracowniczych, ale jeszcze znacząco
zwiększono osiągane zyski19. Tak zdefiniowana przez Zarembę racjo-
nalizacja pociągnęła za sobą zmianę proporcji w udziale poszczegól-
nych grup społecznych w całości dochodu społecznego. Okazało się
bowiem, jak dowodził Zaremba, Ŝe odnotowany wzrost wydajności
pracy był znacznie większy niŜ wzrost płac robotników. Ponadto
technologiczna modernizacja zakładów pociągnęła za sobą zmniej-
szenie zatrudnienia, co zaowocowało wzrostem liczby bezrobotnych.
Rzeczywisty udział warstw pracujących w całości dochodu społeczne-
go uległ więc znaczącemu ograniczeniu20. Konsekwencją było rela-
tywne zmniejszenie się zdolności konsumpcyjnych społeczeństwa
– rozumował dalej Zaremba – a wobec tego realizacja części uzyska-
nej przez kapitalistów nadwartości drogą sprzedaŜy towarów na ryn-
ku wewnętrznym okazała się niemoŜliwa.

Tutaj ujawniało się działanie drugiego ze wspomnianych czynni-
ków decydujących o swoistości opisywanego przez Zarembę kryzysu,
czyli załamanie się moŜliwości eksportu. Podczas poprzednich kryzy-
sów, zdaniem publicysty PPS, ostatecznym ratunkiem dla „dławiące-
go się” z powodu nadprodukcji kapitalizmu, był wywóz nadwyŜki
towarów. Zaremba wskazywał, Ŝe przełamanie kryzysu, który
w 1875 r. dotknął Europę, moŜliwe było przede wszystkim dzięki
eksportowi do przechodzących przyspieszoną industrializację Stanów

                                                
18 Zaremba był przekonany, Ŝe dąŜenie do racjonalizacji, które zdominowało po-

wojenną gospodarkę kapitalistyczną, oznacza głęboką zmianę w stosunkach produk-
cji. Pisał: Jeśli wprowadzenie maszyny parowej do przemysłu stanowiło rewolucję
połowy zeszłego stulecia, to współczesna racjonalizacja rewolucję tę pogłębiła do
rozmiarów otchłani, zdolnej pochłonąć wszystkich i wszystko, ibidem, s. 11.

19 Jednocześnie Zaremba zwracał uwagę, Ŝe przedsiębiorstwa, nie dysponując
zazwyczaj wystarczającą ilością własnych środków, sfinansowały zakup nowych
maszyn z uzyskanych kredytów, tym samym, wobec surowego egzekwowania dłu-
gów przez banki, stały się duŜo bardziej wraŜliwe na wszelkie wahania koniunktury
i wynikające z nich opóźnienia w zbycie wyprodukowanych towarów, ibidem,
s. 23-26.

20 Ibidem, s. 29.
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Zjednoczonych21. Do zmiany sytuacji przyczyniła się jednak pierwsza
wojna światowa, która zaburzyła dotychczasowy porządek wymiany
międzynarodowej. Podczas gdy mocarstwa Starego Kontynentu
krwawiły na frontach, największe państwa pozaeuropejskie przeŜy-
wały okres prosperity, co wiązało się z dynamiczną rozbudową ich
przemysłu. Gospodarki takich państw jak Brazylia, Argentyna, Chi-
ny czy Japonia mogły juŜ nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie wła-
snych rynków wewnętrznych, ale stały się groźnym konkurentem dla
starych europejskich potęg równieŜ w handlu międzynarodowym.

W tej sytuacji spełniać zdawały się przewidywania Karola Mark-
sa. Wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu osiągnęły swój szczyt, po-
stęp technologiczny i wzrost produkcji zamiast dobrobytu przyniosły
nieznaną wcześniej nędzę. Kapitalizm – pisał Zaremba – wskazuje
dziś, Ŝe stanął w zasadniczej sprzeczności z postępem technicznym,
a to jest wyrokiem śmierci dla kaŜdego ustroju gospodarczego22. Trze-
ba przy tym zaznaczyć, Ŝe Zaremba nie był zwolennikiem prostego
automatyzmu i nie wierzył w samoczynne, wynikające z praw dzie-
jowych przejście do socjalizmu. Nawiązując do znanej myśli Marksa,
pisał: Dzieje ludzkie, jakkolwiek człowieka kształtują warunki jego
Ŝycia społecznego, dokonywają się przez ludzi23. Był przekonany,
Ŝe o nowy ustrój będzie trzeba stoczyć walkę, a ewentualne zwycię-
stwo sił pragnących utrzymania kapitalizmu moŜe doprowadzić
do zagłady ludzkości.

 Zaremba podkreślał, Ŝe przebieg i skala wielkiego kryzysu wy-
raźnie świadczyły o pomyłce, jaką popełnili w swych rachubach teo-
retycy socjalizmu. śywiona przez wielu z nich wiara w powolne,
ewolucyjne przejście do nowego ustroju, które zresztą ostatecznie
dopełniłoby się w chwili, gdy kapitalizm osiągnąłby najwyŜszy po-
ziom rozwoju, ogarniając jednocześnie cały świat, okazała się złudna.
Zaremba pisał: Przerachowaliśmy siły swego przeciwnika [tj. kapita-
lizmu – K.P.]. Przeceniliśmy jego zdolność twórczą i zdrowie. Wy-
obraŜaliśmy sobie dziedzictwo socjalizmu inaczej: nie ruiny przemy-
                                                

21 Z. Zaremba, BezdroŜa kapitalizmu i drogowskazy przyszłości, Warszawa 1933,
s. 14-15; idem, Stara Ameryka i Nowa Atlantyda, „Robotnik” 21 V 1932, s. 2.

22 Idem, Racjonalizacja…, s. 44.
23 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 7; Marks pisał: Ludzie sami tworzą swoją historię,

ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz
w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, jakie zostały im dane i przykazane,
K. Marks, Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte, [w:] idem, Dzieła wybrane,
t. 2, Warszawa 1947, s. 182.
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słu – ale najwyŜszy jego rozwój, nie armię 25 milionów bezrobotnych –
lecz powszechne skoszarowanie proletariatu w wielkich fabrykach,
nie bunt goryczy i beznadziejność nędzy – lecz śmiałe sięgnięcie po
realizację ideału. Wobec niespotykanej wcześniej skali kryzysu, który
z miesiąca na miesiąc pogarsza połoŜenie warstw pracujących, nale-
Ŝało, jego zdaniem, zapomnieć o dawnych przestrogach przed socjali-
zowaniem nędzy. Zamiast tego publicysta PPS, nieco teatralnie
i dla efektu, nawoływał: musimy chwytać ster Ŝycia, w przeciwnym
wypadku nędza zniszczy wszystko i wszystkich24. Poza ogromnym
ładunkiem retorycznym, w tych słowach kryje się myśl, towarzyszą-
ca Zarembie przez cały okres wielkiego kryzysu, i kluczowa dla zro-
zumienia zajętego przezeń stanowiska. Oto kapitalizm – dowodził
w kolejnych artykułach Zaremba – doszedł do granic swych moŜliwo-
ści. Wielki kryzys pokazuje, Ŝe nie tylko nie jest w stanie dalej się
rozwijać, ale Ŝe stał się wręcz siłą niszczącą, uniemoŜliwiającą efek-
tywne wykorzystanie tych zasobów, które juŜ udało się wytworzyć
ludzkości. Przykładów potwierdzających taką tezę kryzysowa rze-
czywistość dostarczała bez wątpienia sporo. Zaremba wyciągał z tego
wniosek, Ŝe koniecznym stało się jak najszybsze obalenie przeŜywa-
jącego agonię kapitalizmu. Dowodził, Ŝe im szybciej to nastąpi, tym
mniejsze szkody zostaną poczynione25.

Pierwsze kroki rządu robotniczo-chłopskiego

Niezdolny do dalszej egzystencji kapitalizm miał zostać zastąpio-
ny przez nowy systemem gospodarczy, którego budowniczym w Pol-
sce będzie rząd robotniczo-chłopski26. Jednocześnie Zaremba zastrze-

                                                
24 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 32-33.
25 Zob. SSS, III, pos. 119 z dn. 23 II 1934, ł. 93; Z. Zaremba, Na bezdroŜach kapi-

talizmu nie ma ocalenia, „Robotnik” 15 II 1935, s. 3.
26 Zaremba nie był w stanie określić, jaką drogą dojdzie do powołania rządu ro-

botniczo-chłopskiego, zapewne jednak miał na myśli masowe wystąpienia (trudno
powiedzieć, czy pokojowe) skierowane jednocześnie przeciwko rządowi oraz kapitali-
stom. Podczas debaty budŜetowej w 1933 r. przestrzegał rząd tymi słowy: Łudzicie
się Panowie spokojem, który tu był reklamowany. Ten spokój w społeczeństwie pol-
skim szczęśliwie się kończy. Nie ma moŜliwości skończenia przez samobójstwo z ma-
sami społecznymi. Jednostki mogą się załamywać i mogą ginąć z własnej ręki, masy
społeczne nie giną nigdy śmiercią samobójczą, one muszą się bronić, muszą ustąpić
przed przepaścią i cofnąć się, by uderzyć w tych, którzy gospodarką kierują. Prze-
wodnią myślą w tej walce będzie nasze hasło: rząd robotniczo-chłopski, który prze-
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gał, Ŝe nowy ustrój, wobec „przedwczesnego” krachu kapitalizmu,
nie będzie od razu pełną realizacją idei socjalistycznej. Proponował
określać zatem nowy porządek mianem ustroju przejściowego, w któ-
rym to, co dojrzało do gospodarki wspólnej, zostanie uspołecznione.
Co jeszcze tkwi w fazie rozdrobnionej gospodarki prywatnej, zostanie
zorganizowane ku poŜytkowi drobnych producentów i całego społe-
czeństwa27. Zarys, szczególnie nas tutaj interesujących mechani-
zmów funkcjonowania gospodarki okresu przejściowego, publicysta
PPS zaprezentował w ostatnim rozdziale swojej pracy BezdroŜa kapi-
talizmu i drogowskazy przyszłości.

Pierwszym, a zarazem teŜ chyba najwaŜniejszym problemem,
przed którym stanąłby prorokowany przez Zarembę rząd robotniczo-
chłopski, miała być sprawa likwidacji masowego bezrobocia. Przyjęło
ono wówczas zarówno w Polsce, jak i w innych państwach europej-
skich, pokaźne rozmiary i było jednym z najdotkliwiej odczuwanych
skutków gospodarczego załamania. Jednocześnie bezradność władz
wobec tego problemu potwierdzała, według publicysty PPS, syste-
mową niezdolność kapitalizmu do pozytywnego zagospodarowania
istniejących zasobów – w tym wypadku siły roboczej28. Na kartach
swej ksiąŜki Zaremba dowodził, Ŝe natychmiastową poprawę sytuacji
przynieść mogłoby przede wszystkim skrócenie czasu pracy do sze-
ściu godzin dziennie, połączone z utrzymaniem poziomu dotychcza-
sowych wynagrodzeń29. Takie rozwiązanie słuŜyłoby zarazem posze-
rzeniu rynku wewnętrznego oraz pobudzeniu całej gospodarki po-
przez zwiększenie zatrudnienia. DąŜenie do likwidacji bezrobocia
przyświecało równieŜ postulatowi wprowadzenia przez nowy rząd
(robotniczo-chłopski) ubezpieczeń emerytalnych (dla osób, które
przekroczyły sześćdziesiąty rok Ŝycia) oraz ustawowe zakazanie pra-
cy młodocianych poniŜej piętnastu lat. Zaremba szacował, Ŝe prze-
prowadzenie takich radykalnych reform zaowocowałoby wzrostem
liczby miejsc pracy o 440 tysięcy, dzięki czemu nie tylko ograniczono
by wyraźnie skalę bezrobocia, ale równieŜ szybko uległby poszerze-
niu rynek wewnętrzny. Rozwiązaniu innych problemów odziedziczo-
nych po kapitalizmie słuŜyć miały energiczne reformy obliczone na

                                                                                                                      

ciwstawiamy wszelkiej frazeologii klas posiadających, SSS, III, pos. 79
z dn. 4 II 1933, ł. 51-52.

27 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 33.
28 Zob. SSS, III, pos. 134 z dn. 12 II 1935, ł. 32-33.
29 Z. Zaremba, Rozszerzyć rynek pracy, „Robotnik” 15 IX 1932 r., s. 2.
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zmniejszenie kosztów kredytu i likwidację lichwy, a takŜe redukcję
kosztów administracji i płac kadry kierowniczej w przedsiębior-
stwach. Jednocześnie w dalszej perspektywie Zaremba postulował
podniesienie płac oraz powiązanie dalszego ich wzrostu ze wskaźni-
kiem produkcji30.

Wizja ustroju przejściowego

Wszystkie te działania, zdaniem autora BezdroŜy kapitalizmu…,
prowadzić miały do likwidacji najbardziej palących problemów, jakie
pozostawił po sobie pogrąŜony w kryzysie kapitalizm. Przed nowym
system – owym ustrojem przejściowym – stawiał jednak zadanie
znacznie donioślejsze. Celem powinno być wytworzenie w jego ra-
mach mechanizmu zapewniającego stabilny i harmonijny wzrost
gospodarczy. Kapitalizm, jako system oparty na dąŜeniu do maksy-
malizacji zysku, do realizacji takiego zadania okazał się bowiem zu-
pełnie niezdolny. Powodzenie ustroju przejściowego zaleŜeć miało,
jego zdaniem, od trzech czynników: głębokiej zmiany podstawy spo-
łecznej rządów, wprowadzenia gospodarki planowej i radykalnej
przebudowy struktury własnościowej31.

a) przemiany w strukturze własności i centralne planowanie
Gospodarka okresu przejściowego, której wizję Zaremba szkicuje

z duŜą starannością w BezdroŜach kapitalizmu…, miała być gospo-
darką trójsektorową, z dominującą rolą państwa. Państwo, rządzone
przez siły reprezentujące interesy warstw pracujących, dokonać
miało wywłaszczenia wielkich właścicieli ziemskich oraz znacjonali-
zować wielki przemysł. Zaremba nie określił nigdzie dokładnie, ja-
kich rozmiarów zmianę stosunków własnościowych miał na myśli,
wydaje się jednak, Ŝe dokonać musiałaby się ona na duŜą skalę, tak
aby zapewnić państwu decydującą rolę w kierowaniu gospodarką
i planowaniu dalszego rozwoju32. Do takiego twierdzenia podstawy
daje choćby przedstawiony przez Zarembę (bardzo ogólnikowo) spo-
sób zorganizowania wielkiego przemysłu w gospodarce przejściowej.
Zaremba postulował tutaj wykorzystanie w znacznej mierze mecha-

                                                
30 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 98-117.
31 Z. Zaremba, Racjonalizacja…, s. 52.
32 Por. Z. Zaremba, Z zagadnień współczesnej ekonomiki, „Robotniczy Przegląd

Gospodarczy” 1931 r., nr 5, s. 105.
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nizmów działania wypracowanych przez kapitalistyczne zrzeszenia
producenckie. Publicysta PPS przewidywał, Ŝe wszystkie upaństwo-
wione zakłady funkcjonujące w ramach określonej gałęzi przemysłu
przymusowo włączone zostałyby do jednego kartelu, pozostającego
pod kontrolą państwa. Taki kartel, obejmujący całą gałąź produkcji
(np. kartel węglowy, kartel samochodowy czy kartel cementowy),
stanowić miał kluczowe ogniwo gospodarki okresu przejściowego33.

Głównym zadaniem rządu robotniczo-chłopskiego, decydującym
zresztą o powodzeniu całego projektu przebudowy, miało być stwo-
rzenie mechanizmów centralnego planowania w gospodarce. Zarem-
ba, podobnie jak wielu innych ówczesnych socjalistów34, wierzył,
Ŝe zastosowanie mechanizmów planowania umoŜliwi wyeliminowa-
nie zagroŜenia kolejnymi kryzysami i zharmonizowanie rozwoju po-
szczególnych gałęzi produkcji. Plan gospodarczy, w wersji propono-
wanej przez Zarembę, miał ustalać przede wszystkim stosunek po-
między nakładami na wytwarzanie środków konsumpcji i środków
produkcji. Dzięki obserwacji polityki gospodarczej Związku Radziec-
kiego, Zaremba mógł zwrócić uwagę na ryzyko wiąŜące się z forsow-
ną industrializacją i „przeinwestowaniem” w przemyśle. Proponowa-
na przez niego koncepcja gospodarki planowej przewidywała od-
mienne rozłoŜenie akcentów. Rząd robotniczo-chłopski w pierwszej
kolejności powinien skupić swoją uwagę na uruchomieniu oraz peł-
nym wykorzystaniu mocy produkcyjnych juŜ istniejących zakładów,
a tym samym na zwiększeniu konsumpcji społeczeństwa. Jego zda-
niem rzecz przedstawiała się stosunkowo prosto. Kapitalizm,
ze względu na swą anarchiczną naturę, nie był w stanie w sposób
maksymalny wykorzystywać istniejącej bazy produkcyjnej. UmoŜli-
wić miał to natomiast ustrój przejściowy, który rynkową anarchię
zastąpiłby racjonalnym planem. Tak więc samo proste uruchomienie
pełnych mocy produkcyjnych, stosunkowo łatwe w ramach ustroju
przejściowego, miało przynieść znaczny wzrost poziomu konsumpcji.
Jednocześnie Zaremba podkreślał, Ŝe takŜe w dalszej perspektywie
planowanie miało przede wszystkim skupiać się na systematycznym
wzroście poziomu Ŝycia ludności, zaś rozbudowa aparatu produkcji

                                                
33 Idem, BezdroŜa…, s. 126-127, 132.
34 Podobne stanowisko zajmowały równieŜ uchwały Socjalistycznej Międzynaro-

dówki Robotniczej, por. Międzynarodowy ruch socjalistyczny w okresie międzywojen-
nym. Dokumenty programowe, wybór i oprac. J. Tomicki, Warszawa 1975, s. 94-95.
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słuŜyłaby jedynie realizacji tego zadania, a nie stawała się celem
samym w sobie35.

b) zarządzanie gospodarką
Bardzo szeroki zakres kompetencji państwa w sprawach gospo-

darczych mógł, co oczywiste, grozić biurokratyzacją i oderwaniem
grup zarządzających Ŝyciem gospodarczym od rzeczywistych potrzeb
społeczeństwa. Zaremba doskonale zdawał sobie sprawę z tego za-
groŜenia, wierzył jednak, Ŝe uda się uniknąć tych niekorzystnych
tendencji poprzez szerokie wprowadzenie do zarządzania gospodarką
czynnika społecznego36. Dość szczegółowo rozwaŜał sposób, w jaki
miałoby to się dokonać. Na poziomie pojedynczych zakładów pracy
przewidywał wprowadzenie do ciał zarządzających odpowiedniej
liczby delegatów załogi. W przypadku wspomnianych juŜ przez nas
karteli, obejmujących całe gałęzie przemysłu, zarządy miały składać
się z reprezentantów trzech stron: organizacji zawodowych, spoŜyw-
ców i państwa. Największy udział w podejmowaniu decyzji przypa-
dałby przedstawicielom strony społecznej, dla członków delegowa-
nych przez państwo Zaremba rezerwował rolę mediatora w ewentu-
alnych sporach37. Chcąc maksymalnie zdemokratyzować proces kie-
rowania Ŝyciem gospodarczym, przy równoczesnym uniknięciu zna-
nej z początków władzy radzieckiej w Rosji anarchii w dziedzinie
organizacji produkcji, publicysta PPS przestrzegał przed pozbawie-
niem poszczególnych przedsiębiorstw fachowego kierownictwa. Do-
wodził konieczności wyraźnego określenia obowiązków i zadań kadry
zarządzającej, co zapewniłoby, jego zdaniem, stabilność przedsię-
biorstw, a zarazem ułatwiałoby rozliczanie ich dyrekcji z osiąganych
wyników38.

                                                
35 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 129-131, zob. A. Jaeschke, op. cit., s. 110-111.
36 Por. E. Jeliński, Myśl a rzeczywistość. O pewnych osobliwościach polskiej my-

śli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej, Poznań 1994, s. 146.
37 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 131-132.
38 Zaremba dostrzegał, Ŝe wraz z postępami racjonalizacji kapitaliści przestali

w wielu przypadkach bezpośrednio kierować swoimi przedsiębiorstwami, doszło
do rozdzielenia własności i zarządzania. W efekcie wytworzyła się warstwa zawodo-
wych kierowników-specjalistów, którzy odpowiednio opłacani będą mogli pełnić
swoje funkcje z powodzeniem równieŜ w ramach gospodarki planowej. Dzięki temu
wierzył, Ŝe moŜliwe stanie się uniknięcie strat związanych ze zmianą właściciela
zakładów przemysłowych, idem, Racjonalizacja…, s. 47.
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Wobec wspomnianego ryzyka nadmiernej biurokratyzacji, klu-
czowego znaczenia nabierała kwestia jawności Ŝycia gospodarczego
i łatwego dostępu do pełnej informacji na temat polityki ekonomicz-
nej rządu. Pisał na ten temat: Gospodarka planowa w ustroju przej-
ściowym stanowi etap ku gospodarce uspołecznionej, musi więc być
jawna dla kaŜdego członka społeczeństwa, by wychowywać go w świa-
domości procesów gospodarczych i zbliŜać chwilę całkowitego uspo-
łecznienia. Poza tym posunięcia, decydowane przez kierownictwo
produkcji w zakresie płac i cen, to przecieŜ najŜywotniejsze interesy
mas. Dlatego teŜ u podstaw całej organizacji całej produkcji planowej
musi istnieć załoŜenie jawności i kontroli. Swobodny dostęp do pełnej
informacji na temat zarządzania gospodarką miał być gwarancją
rzeczywistej i trwałej kontroli społecznej nad polityką ekonomiczną
państwa39.

c) system bankowy i polityka finansowa
Tworząc plany gospodarczej przebudowy, Z. Zaremba duŜą uwagę

poświęcał problemom systemu bankowego i kredytowego. W przeci-
wieństwie do Daniela Grossa, socjalistycznego senatora z Bielska-
Białej40, a zarazem jednego z czołowych publicystów ekonomistycz-
nych PPS, nie wierzył, Ŝe reforma systemu finansowego moŜe stać
się najwaŜniejszym elementem transformacji gospodarczej41. Sektor
bankowy miał zostać, według przewidywań Zaremby, upaństwowio-
ny. Krok ten uwaŜał za konieczne dopełnienie aktu przejęcia wiel-
kich zakładów produkcyjnych, a zarazem za warunek powodzenia
całego planu. W ustroju przejściowym system bankowy tworzyć
miały pocztowe kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze i państwo-

                                                
39 Idem, BezdroŜa…, s. 134.
40 Zob. B. Winnicka, Gross Daniel Bernard, [w:] Słownik Biograficzny Działaczy

Polskiego Ruchu Robotniczego, t. 2, red. F. Tych, Warszawa 1987.
41 Por. np. D. Gross, Droga do socjalizmu, „Robotnik” 6 VI 1931 r., s. 2; idem, In-

flacja bez dewaluacji, „Robotnik” 26 I 1930 r., s. 1. Do polemiki między Grossem
a Zarembą doszło podczas XXII Kongresu PPS. Zaremba, z ramienia władz partii,
referował zagadnienie Kryzys gospodarczy, bezrobocie a klasa robotnicza. Jego dia-
gnozę przyczyn kryzysu Gross uznał za nietrafną, a wskazane przez Zarembę sposo-
by walki z gospodarczym załamaniem określił mianem etatystycznych. Poglądy
Grossa znalazły niewielkie poparcie pośród delegatów, Kongres zdecydowaną więk-
szością przegłosował przyjęcie rezolucji w sprawach gospodarczych opartej na tezach
referatu Zaremby, B. Głowacki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej 1929-1935,
Warszawa 1979, s. 171-173.
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we. Nadzór nad całością pozostawałby w rękach, zaleŜnego od rządu,
Banku Polskiego, pełniącego funkcje banku centralnego. Taka kon-
strukcja pozwalać miała na wyeliminowanie, typowych dla kapitali-
zmu, nieprodukcyjnych zysków z kredytu, nazywanych przez Zarem-
bę najbardziej niemoralną i nieuzasadnioną stroną gospodarki kapi-
talistycznej. W gospodarce planowej maksymalny koszt kredytów
wyznaczać miały wydatki przeznaczane na organizacyjne utrzyma-
nie całego aparatu kredytowego – wszelki zysk byłby wobec tego wy-
kluczony. Tani i dostępny kredyt pozwoliłby, według publicysty PPS,
znacznie zdynamizować Ŝycie gospodarcze42.

Autor BezdroŜy kapitalizmu… za przedwczesne uwaŜał próby
ustalenia szczegółowych zasad polityki finansowej realizowanej
w okresie przejściowym. Zwracał jedynie uwagę na konieczność
utrzymania względnie stałej wartości pieniądza jako czynnika klu-
czowego dla płynnego funkcjonowania gospodarki. Przestrzegał,
Ŝe polityka finansowa państwa robotniczo-chłopskiego nie moŜe pójść
po linii najmniejszego oporu i pozornie ułatwić sobie zadanie przez
naduŜywanie prasy drukarskiej43. Stabilna waluta – rozumował Za-
remba – to rzecz konieczna dla zdrowej gospodarki, jest to bowiem
miernik wartości, a takŜe podstawa rachunkowości i wszelkiego go-
spodarczego planowania. Pozytywnie na utrzymanie stałego kursu
złotego wpływać miało szczególnie uporządkowanie przez rząd ro-
botniczo-chłopski wymiany z zagranicą. Zaremba, tak jak zresztą
większość socjalistów, zdecydowanie opowiadał się za zaprowadze-
niem państwowego monopolu w handlu zewnętrznym44. Krok taki
traktował jako konieczne dopełnienie całego planu gospodarczej
przebudowy. Państwowa kontrola nad wymianą z zagranicą przede
wszystkim pozwalać miała na racjonalizację handlu zewnętrznego,
a tym samym likwidować szkodliwe z punktu widzenia społeczeń-
stwa dopłaty dumpingowe; według jego przewidywań byłaby to rów-
nieŜ ochrona przed spekulacją płynącą z zewnątrz oraz wszelkimi
naciskami obliczonym na restytucję kapitalizmu w Polsce. Monopol
w tym wypadku stanowić miał takŜe, zdaniem Zaremby, remedium
na jeden z powaŜniejszych problemów polskiej gospodarki doby kry-

                                                
42 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 146-148.
43 Ibidem, s. 149.
44 Nawiązując do uchwały XXII Kongresu PPS, Zaremba podkreślał konieczność

zapewnienia wpływu na kierowanie handlem zagranicznym organizacjom zawodo-
wym i spółdzielczym, ibidem, s. 142.
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zysu, czyli wywóz kapitałów. Swoje rozwaŜania nad organizacją
handlu zagranicznego kończył konstatacją, Ŝe przyniesie ona powaŜ-
ne korzyści całemu społeczeństwu, nie zaś tylko wąskiej grupie eks-
porterów korzystających z dopłat dumpingowych, jak ma to miejsce
w kapitalizmie45.

d) handel wewnętrzny
Według koncepcji publicysty PPS, głębokie reformy miały w go-

spodarce planowej objąć równieŜ sferę handlu wewnętrznego. Zada-
niem, które stawiał przed nowym aparatem wymiany, było zapew-
nienie moŜliwie szybkiego obrotu towarami i odpowiednie zaopatrze-
nie wszystkich zakątków kraju. Ponadto, autor BezdroŜy kapitali-
zmu… postulował maksymalne ograniczenie kosztów funkcjonowa-
nia handlu, który miał zostać zorganizowany przez rząd robotniczo-
chłopski na trzech zasadniczych poziomach. NajwyŜszy, odpowiada-
jący roli, jaką pełnią w systemie kapitalistycznym wielcy hurtowni-
cy, miały stanowić biura handlowe państwowych karteli. To one by-
łyby odpowiedzialne za rozsyłanie towarów do poszczególnych rejo-
nów kraju i ich skład w duŜych, obsługujących pokaźną liczbę kon-
sumentów magazynach. Kolejne dwa poziomy aparatu dystrybucyj-
nego, odpowiadające w zasadzie roli spełnianej dotychczas przez
średnich i drobnych hurtowników, miały być, według Zaremby, zdo-
minowane przez spółdzielnie spoŜywców, poszerzających sukcesyw-
nie zasięg swojego oddziaływania i liczbę zrzeszanych członków46.
W BezdroŜach kapitalizmu… pisał: Spółdzielcza organizacja spoŜyw-
ców z chwilą przejścia do gospodarki planowej stanie się podstawą
nowego aparatu wymiany (…) Na nią spadnie (…) obowiązek spo-
łecznej organizacji sprzedaŜy detalicznej47. Od państwa wymagał
wspierania spółdzielczości i, jednocześnie, kontroli nad wykonaniem
przez kooperatywy powierzonych im zadań.

Zgodnie z przewidywaniami Zaremby część handlu detalicznego
pozostawałaby w nowych warunkach nadal rękach prywatnych48.
Powody tej swoistej „niekonsekwencji” były dwa. Pierwszym z nich
                                                

45 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 140-144.
46 Zaremba dobrze znał realia funkcjonowania ruchu spółdzielczego, był

m.in. wieloletnim członkiem zarządu Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spół-
dzielczych, por. S. Piechowicz, Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych,
Warszawa 1963.

47 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 138.
48 A. Jaeschke, op. cit., s. 118.
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była niemoŜność natychmiastowego rozwinięcia sieci sklepów i hur-
towni spółdzielczych do rozmiarów zapewniających satysfakcjonują-
cą obsługę całej ludności kraju. Zachowanie obecnych juŜ na rynku
małych, zazwyczaj rodzinnych firm handlowych było wobec tego ko-
niecznością. Drugi powód wynikał z chęci empirycznego sprawdzenia
wyniku konkurencji między spółdzielniami a handlem prywatnym.
Zaremba wierzył, Ŝe zwycięsko z tej swoistej rywalizacji wyjdą spół-
dzielnie, wobec czego liczba drobnych handlarzy, niewytrzymujących
konkurencji, będzie sukcesywnie malała. Przewidywał, Ŝe przeniosą
się oni do sektorów produkcyjnych, przede wszystkim do rozwijają-
cego się przemysłu49.

e) rzemiosło i drobna wytwórczość
W swoich rozwaŜaniach Zaremba poświęcał sporo uwagi równieŜ

sprawom rzemiosła oraz drobnej wytwórczości. Podobnie jak w przy-
padku handlu, takŜe tutaj przemiany zachodzić miały stopniowo
i powoli. W BezdroŜach kapitalizmu… wskazywał na niezwykłą siłę
fałszywego przekonania o własnej samodzielności, panującego po-
wszechnie wśród drobnych posiadaczy. Jego zdaniem jednak było
to jedynie złudzenie maskujące rzeczywistą zaleŜność od wierzycieli,
hurtowników, pośredników itp. Przed postępującą pauperyzacją tej
warstwy, nieuchronną w warunkach dalszego trwania kapitalizmu,
uratować miało powstanie rządu robotniczo-chłopskiego i gospodarka
planowa50. Dla Zaremby warunkiem wstępnym udanej przebudowy
rzemiosła była jego racjonalizacja, której efektem powinno być defi-
nitywne zlikwidowanie znacznej liczby najgorzej prosperujących
i najmniejszych warsztatów. Ich dawni właściciele mieli otrzymać
moŜliwość zatrudnienia w rozwijającym się przemyśle. Pisał na ten
temat: Dzisiejszego nadmiaru samodzielnych rzemieślników rzemio-
sło nigdy nie będzie w stanie utrzymać. Otworzenie moŜności porzu-
cenia marnej wegetacji przy stołku szewskim czy prymitywnym
warsztacie ślusarskim i otrzymania pracy w fabryce stworzy dopiero
dla uszczuplonej w ten sposób liczby rzemieślników moŜność podnie-

                                                
49 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 138-139.
50 Podczas jednej z debat sejmowych Zaremba przekonywał, Ŝe w świecie kapi-

talistycznym sklepikarze drobni i rzemieślnicy są zawsze czynnikiem, który jest od-
dany w ofierze Molochowi wielkiego kapitału, SSS, III, pos. 40 z dn. 15 XII 1931 r.,
ł. 40.



Drogowskazy przyszłości? – wizja ustroju przejściowego…
_______________________________________________________________

153

sienia dochodu ze swej pracy51. „Odchudzone”, zracjonalizowane
i posiadające mocną ekonomiczną podstawę rzemiosło otrzymywać
miało szerokie wsparcie od państwa, przede wszystkim w postaci
taniego kredytu pozwalającego na rozwój zakładu i jego technolo-
giczną modernizację. Ponadto państwo stymulowałoby rozwój spół-
dzielni rzemieślniczych oraz dbało o stworzenie skutecznego mecha-
nizmu zaopatrzenia rzemiosła i obrotu wytworzonymi przez nie pro-
duktami. Zaremba spodziewał się, Ŝe zmiany te nie tylko poprawią
sytuację samych rzemieślników, ale jednocześnie przyniosą korzyści
całemu społeczeństwu, zyska ono bowiem moŜliwość zakupu produk-
tów wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.

f) rolnictwo
Plan przebudowy gospodarczej sformułowany przez Zarembę

przewidywał teŜ rozwiązania dla największego sektora polskiej go-
spodarki, czyli rolnictwa. Swoje poglądy na ten temat Zaremba wyło-
Ŝył najpierw w projekcie programu rolnego PPS, przygotowanym
wspólnie z Marianem Nowickim, a przyjętym na XXIII Kongresie
partii w 1934 r.52 W BezdroŜach kapitalizmu… jedynie rozwinął
i nieco szczegółowiej omówił poszczególne kwestie53. Aby nie rozwo-
dzić się nad tym wątkiem zbyt obszernie, tym bardziej, Ŝe istnieje na
ten temat pokaźna literatura54, ograniczymy się tylko do kilku naj-
waŜniejszych dla Zaremby spraw. Warunkiem wstępnym przebudo-
wy ustroju rolnego miało być, jego zdaniem, wywłaszczenie wielkich
posiadaczy ziemskich i parcelacja większości uzyskanych tą drogą
gruntów. Dokonać się to miało oczywiście bez odszkodowania; górnej
granicy posiadania ziemi Zaremba nie określił dokładnie. Polskie
rolnictwo w ustroju przejściowym podzielone miało być na trzy sekto-
ry: państwowy, spółdzielczy i prywatny. Ten pierwszy miał być naj-
słabszym, liczba gospodarstw państwowych byłaby niewielka, przy-

                                                
51 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 164.
52 Zob. Nasze środki ratunku dla wsi. Programowe stanowisko PPS, „Chłopska

Prawda” 1933 r., dodatek do nr 11, s. 1-2.
53A. Jaeschke, op. cit., s. 122-123.
54 M. Śliwa, Trzy programy Polskiej Partii Socjalistycznej w kwestii agrarnej,

„Z pola walki” 1985, nr 3, s. 15–16; idem, Kwestia rolna i problem sojuszu robotni-
czo-chłopskiego, [w:] Wizje socjalizmu w Polsce do roku 1948, red. J. Tomicki, War-
szawa 1987, s. 339; idem, Myśl agrarna socjalistów polskich w XIX i XX wieku, Kra-
ków 1993; S. Michałowski, Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej
(1918-1939), Lublin 1994, s. 288-291.
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padać im miał w duŜej mierze edukacyjno-doświadczalny charakter.
Stanowiłyby, według poglądu publicysty PPS, ogniska wysokiej kul-
tury rolnej i wzorowej organizacji pracy, promieniując swym pozy-
tywnym wpływem na otoczenie. Liczniejsze gospodarstwa spółdziel-
cze, tworzone dobrowolnie przez chłopów i robotników rolnych, miały
stanowić próbę zastosowania na większą skalę kolektywnych form
gospodarowania ziemią. Szczególną rolę odegrać miały w tych dzie-
dzinach produkcji rolnej, w których wyraźnie widoczna była przewa-
ga duŜych, zmechanizowanych gospodarstw (np. produkcja zboŜowa).
Zaremba był przekonany, Ŝe większa wydajność ekonomiczna spół-
dzielni stanie się zachętą do wstępowania w ich szeregi, wobec czego
kolektywne gospodarstwa będą z czasem zyskiwać coraz większy
udział w globalnej produkcji rolniczej. Trzeci sektor – własność pry-
watna – początkowo miał być, zdaniem Zaremby, zdecydowanie naj-
silniejszy. Przeprowadzona przez rząd robotniczo-chłopski radykalna
reforma rolna miała dać małorolnym i bezrolnym chłopom ziemię
oraz prawo do zachowania indywidualnego gospodarstwa. Procesy
kolektywizacji miały dokonywać się w sposób dobrowolny, sponta-
niczny, a ich źródłem byłby mechanizm ekonomiczny, a nie przymus
państwowy. Tak skonstruowany ustrój rolny, zostałby – według
przewidywań publicysty PPS – obudowany siecią instytucji oświato-
wych (szkoły rolnicze itd.), samopomocowych i spółdzielczych. Wła-
dze miały wspierać rolnictwo tanim kredytem, a takŜe stymulować
jego technologiczny rozwój. Ostatecznego kształtu ustroju rolnego
Zaremba nie przesądzał, wskazywał jedynie, Ŝe wszelkie reformy
muszą być prowadzone z myślą o potrzebach całej gospodarki i przy-
nieść rzeczywistą poprawę bytu ludności wiejskiej55.

g) struktura budŜetu państwa
Zdaniem Zaremby radykalna przebudowa gospodarcza musiała

pociągnąć za sobą powaŜne zmiany w strukturze budŜetu centralne-
go. Konieczność tę wiązał przede wszystkim z niesprawiedliwością
dotychczasowego systemu podatkowego oraz wyraźnym wzrostem
wydatków inwestycyjnych państwa po wprowadzeniu gospodarki
planowej. Dział „dochody” w budŜecie opierać się miał przede
wszystkim na zyskach przynoszonych przez upaństwowione zakłady
przemysłowe i – w znacznie mniejszym stopniu – państwowe gospo-
darstwa. Wpływy z podatków stanowić miały jedynie uzupełnienie.
                                                

55 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 163.
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Z ich płacenia zwolnieni zostaliby zresztą wszyscy, których zarobek
nie przekracza uczciwie obliczonego minimum egzystencji, jak ujmo-
wał to Zaremba, oraz właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni
mniejszej niŜ 5 ha56. Progresywny podatek dochodowy chciał Zarem-
ba nałoŜyć na posiadaczy prywatnych przedsiębiorstw (handlowych,
rzemieślniczych, małych zakładów przemysłowych); danina ta miała
być na tyle wysoka, aby uniemoŜliwić wytworzenie się elementów
wielkokapitalistycznych. Publicysta PPS traktował system podatko-
wy jako skuteczne narzędzie niwelowania róŜnic społecznych, stąd
teŜ w gospodarce planowej przewidywał znacznie mniejszą niŜ do-
tychczas rolę dla podatków pośrednich. Miały one ulec szybkiej re-
dukcji i z czasem zupełnie zniknąć57.

Oprócz zmiany struktury dochodów budŜetowych, Zaremba prze-
widywał, Ŝe wprowadzenie gospodarki planowej pociągnie za sobą
równieŜ powaŜne przeobraŜenia po stronie wydatków państwa.
Swoje rozwaŜania zaczynał od moŜliwych do poczynienia oszczędno-
ści. Największe perspektywy pod tym względem dawało zmniejszenie
budŜetu wojskowego58. Podobnie jak wielu ówczesnych socjalistów,
Zaremba był zwolennikiem powszechnego uzbrojenia ludności i armii
o charakterze milicyjnym, której koszt utrzymania jest znacznie
mniejszy aniŜeli w przypadku wielotysięcznej armii koszarowej59.
Ponadto postulował powaŜnie ograniczenie sum wydawanych na po-
licję; uzasadniał to tym, Ŝe znaczna część dotychczasowych jej funkcji
jest bezpośrednio powiązana z ochroną władzy kapitalistów.
Oszczędności przynieść miało równieŜ odchudzenie administracji,
obniŜenie uposaŜeń grupy najlepiej zarabiających urzędników, a tak-
Ŝe likwidacja źle widzianych przez opinię publiczną funduszy dyspo-

                                                
56 Zob. SSS, III, pos. 98 z dn. 17 III 1933, ł. 49-50.
57 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 149-154.
58 Podczas jednego ze swych ostatnich wystąpień sejmowych Zaremba mówił:

[N]ajwyŜszy czas, aŜeby nie tylko z ław opozycji, Ŝeby nie tylko jako głos pewnej dok-
tryny rozległo się pomiędzy nami wołanie o dostosowanie do sił Państwa budŜetu
wojskowego. Tu teŜ mamy wielkie środki, które powinny być zuŜyte na potrzeby pro-
dukcyjne, na potrzeby gospodarcze, na potrzebę podniesienia dobrobytu obywateli,
nie zaś lokowanie w martwym sprzęcie wojennym, SSS, III, pos. 139
z dn. 20 III 1935, ł. 53.

59 Zaremba proponował zastąpienie regularnych sił wojskowych przez robotni-
czo-chłopską milicję. MoŜna w tym chyba dostrzegać nawiązanie do popularnych
wśród socjalistów idei Jeana Jauresa przedstawionych w rozprawie L’Armée Nouvel-
le, por. A. M. Brzeziński, Jean Jaures – polityk i myśliciel, Łódź 1983, s. 213-216.
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zycyjnych i reprezentacyjnych60. Ostatnim pomysłem Zaremby było
zmniejszenie wydatków na obsługę długu zagranicznego. Jakimi
środkami miało być to osiągnięte? Tutaj Zaremba unikał konkretnej
odpowiedzi.

Publicysta PPS jednocześnie przekonywał, Ŝe dzięki realizacji
wszystkich wymienionych reform, w ustroju przejściowym (…) budŜet
państwowy zacznie spełniać swą właściwą pozytywną rolę gospodar-
czą. Podniesie dobrobyt warstw najuboŜszych i najliczniejszych zara-
zem, budując z nich przez zmniejszanie obciąŜeń podatkowych, silną
masę spoŜywców, jednocześnie zyski produkcji obróci natychmiast na
rzecz całego społeczeństwa, przekształcając do gruntu swą stronę wy-
datkową61.

Krytyka koncepcji Zaremby

Zaremba na tle innych publicystów międzywojennej PPS wyróŜ-
niał się bez wątpienia wszechstronnością i rozległością zaintereso-
wań. Jednocześnie jednak był chyba bardziej typem działacza poli-
tycznego niŜ teoretyka, nawykłego do systematycznej i Ŝmudnej pra-
cy badawczej. Z tego teŜ chyba wynikała pewna powierzchowność
cechująca jego publicystykę i skłonność do nadmiernego upraszcza-
nia wielu problemów62. Taką opinię potwierdzać moŜe równieŜ anali-
za, zrekonstruowanej powyŜej, koncepcji gospodarczej przebudowy,
którą wyłoŜył w BezdroŜach kapitalizmu i drogowskazach przyszło-
ści. Wywody Zaremby raŜą momentami swoją jednostronnością,
a w wielu miejscach wręcz naiwnością. Sporo istotnych kwestii zu-
pełnie umyka jego uwadze, inne traktuje marginalnie, często jedno-
cześnie rozwodząc się obszernie nad sprawami drugorzędnymi.
Ogólnikowość jego wypowiedzi sprawia teŜ, Ŝe często trudna jest jed-
noznaczna interpretacja zajmowanego przez niego stanowiska.
Wszystko to znacząco utrudnia krytyczną analizę jego poglądów.
Wydaje się jednak, Ŝe mimo to moŜna pokusić się o wskazanie kilku
słabych punktów proponowanego przez niego modelu gospodarki
w ustroju przejściowym.

                                                
60 Zob. SSS, III, pos. 139 z dn. 20 III 1935, ł. 52.
61 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 152.
62 Por. M. Śliwa, Idee socjalizmu demokratycznego Zygmunta Zaremby,

[w:] Zygmunt Zaremba (1895-1967), red. A. F. Grabski, J. Kukulski, Piotrków Try-
bunalski 1997, s. 111-112, 123-124.
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Na początek naleŜałoby wyraźnie podkreślić, Ŝe publicysta PPS
kluczową i absolutnie dominującą rolę w Ŝyciu gospodarczym rezer-
wował dla państwa. To ono de facto stałoby się w ustroju przejścio-
wym największym posiadaczem środków produkcji, państwu teŜ
przypaść miało w udziale planowanie podział dochodu społecznego
oraz określanie rozmiarów produkcji poszczególnych dóbr. Tak duŜa
rola przewidziana dla państwa w gospodarce prowokowała do zada-
nia pytania o projektowany ustrój polityczny i mechanizmy rządzące
jego funkcjonowaniem. Na ten temat jednak autor BezdroŜy kapitali-
zmu…, oprócz kilku niewiele mówiących ogólników, nie miał nic
do powiedzenia.

Uderzające jest równieŜ, Ŝe pisząc o reformach, jakie miałby
przeprowadzić rząd robotniczo-chłopski, Zaremba unika choćby prób
oszacowania kosztów, jakie naleŜałoby ponieść przy ich realizacji.
Co ciekawe, gdy w 1931 r. Zaremba referował na posiedzeniu Sejmu
wniosek klubu socjalistycznego, zawierający radykalny plan walki
z kryzysem, równieŜ spotkał się z zarzutem, Ŝe zgłaszane przez niego
postulaty nie zostały poprzedzone próbą obliczenia kosztów ich reali-
zacji63. Dodajmy, Ŝe spora część postulatów obecnych we wniosku
ZPPS pokrywała się z propozycjami, które Zaremba wyłoŜył później
w BezdroŜach kapitalizmu…64. Zdaje się, Ŝe Zaremba zakładał,
iŜ dzięki przejęciu przez państwo zysków dotychczas zawłaszczanych
przez kapitalistów oraz przesunięciom wewnątrz budŜetu, uda się
bez problemu pokryć koszty tak poŜądanych reform jak wprowadze-
nie ubezpieczenia emerytalnego dla robotników czy rozwój infra-
struktury kraju. Czy przekonanie to było uzasadnione? Wydaje się,
Ŝe raczej nie, symptomatyczny jest natomiast fakt niewielkiego zain-
teresowania tym problemem samego Zaremby.

Analizując stworzony przez Zarembę model gospodarki planowej,
zwrócić naleŜy uwagę na faktyczną nieobecność w nim bodźców sty-
mulujących technologiczny postęp. W dłuŜszej perspektywie ozna-
czać mogłoby to załamanie całego systemu. Zaremba przyjmował teŜ,
Ŝe wszystkie zakłady państwowe, albo teŜ ich zdecydowana więk-

                                                
63 Stosowne wyliczenia poczynił poseł BBWR Z. Sowiński, por. SSS, III,

pos. 39 z dn. 10 XII 1931, ł. 14-19; zob. Bezradność obozu sanacyjnego wobec kata-
strofy gospodarczej. Dyskusja w Sejmie w dniu 10 grudnia, „Robotnik” 13 XII 1931.

64 Zob. Wniosek Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów w sprawie walki
ze skutkami kryzysu gospodarczego, Druk sejmowy nr 349 (III kadencja),
http://libr.sejm.gov.pl/ars01/rp2/druki/kad3/00349.pdf.
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szość, będą osiągać zyski, będące jednocześnie podstawą finansowa-
nia dalszego rozwoju gospodarczego. ZałoŜenie to nie wydaje się jed-
nak tak oczywiste i zasadza się na przekonaniu, Ŝe z przyczyn ide-
owych wszyscy pracownicy będą zainteresowani jak najlepszym wy-
konywaniem swoich obowiązków. Wątpliwości budzić muszą teŜ pro-
gnozy Zaremby dotyczące radykalnego obniŜenia kosztów admini-
stracji, jakie miałoby nastąpić po przejęciu władzy przez rząd robot-
niczo-chłopski. Przypuszczać moŜna, Ŝe zaszedłby proces wręcz od-
wrotny – znaczące poszerzenie ekonomicznych zadań państwa za-
owocować musiałoby wyraźnym zwiększeniem liczebności urzędni-
ków. Przewidywane przez publicystę PPS korzyści, odniesione dzięki
zmniejszeniu pensji na najwyŜszych szczeblach administracji, stały-
by się iluzoryczne.

Wskazane przed chwilą słabe strony stworzonego przez Zarembę
modelu wydają się jednak problemami jedynie drugorzędnymi wobec
zaproponowanego przez niego mechanizmu kierowania całym Ŝyciem
gospodarczym. Jak pamiętamy, przewidywał on istnienie centralne-
go ośrodka planowania gospodarczego. Upodabniało to w wielu miej-
scach jego projekt do modelu gospodarki nakazowo-rozdzielczej,
funkcjonującej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Wojciech Rosz-
kowski wylicza cztery elementy definiujące taki system. Są to: hie-
rarchiczna struktura zarządzania, sztywne ustalanie parametrów
działania (ceny, płace, stopy procentowe, kursy walut), miękkie
ograniczenia budŜetowe oraz monopol handlu zagranicznego65. Nie-
konkretność wywodów Zaremby utrudnia jednoznaczną ocenę, w ja-
kim stopniu powyŜsza charakterystyka pasowałaby do stworzonego
przez niego modelu. W przypadku monopolu handlu zagranicznego
zbieŜność jest oczywista. Wydaje się równieŜ, Ŝe projektowana przez
Zarembę gospodarka planowa byłaby zarządzana w sposób hierar-
chiczny, choć zdaje się, Ŝe rozumiał tę hierarchiczność w sposób inny
niŜ ten znany nam z powojennej praktyki. Zaremba przewidywał
równieŜ centralne ustalanie płac i cen66, co wskazuje na to, Ŝe propo-
nowany przez niego model dzieliłby, w pewnym przynajmniej zakre-
sie, z modelem gospodarki nakazowo-rozdzielczej takŜe trzeci defi-
niujący go element. W przypadku miękkich ograniczeń budŜetowych
niewiele moŜemy powiedzieć, Zaremba bowiem, jak juŜ wspomniano,

                                                
65 W. Roszkowski, Gospodarka: wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdziel-

czego, Warszawa 2009, s. 63.
66 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 130.
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nie zastanawiał się zupełnie nad problemem rentowności upaństwo-
wionych przedsiębiorstw. MoŜemy jednak przypuszczać, Ŝe gdyby
zrealizowano jego propozycje to właściciel, czyli państwo, gotów był-
by ponosić dodatkowe koszty, aby tylko powstrzymać nieosiągający
zysków zakład przed bankructwem. Tak więc równieŜ czwarte kryte-
rium zostałoby spełnione. Dodajmy jeszcze, jako uzupełnienie, Ŝe mo-
del Zaremby przewidywał duŜy udział czynnika społecznego w za-
rządzaniu gospodarką i szeroki zakres samorządu pracowniczego, co
czyniłoby jego model, na poziomie przyjmowanych załoŜeń, nieco po-
dobnym do wariantu gospodarki centralnie sterowanej realizowane-
go w rządzonej przez Josifa Broz-Tito Jugosławii.

Czy wobec tego moŜna upatrywać w Zarembie prekursora realne-
go socjalizmu znanego z czasów PRL? Takie przypuszczenie wydaje
się jednak ze wszech miar nieuprawnione. Przede wszystkim nie
pozwala na to podkreślona juŜ ogólnikowość i powierzchowność jego
analiz, która otwiera pole do róŜnych interpretacji. Ponadto zaryso-
wany przez niego plan przebudowy miał być jedynie pierwszym kro-
kiem w kierunku całkowitego uspołecznienia (a nie upaństwowienia)
gospodarki i tym samym realizacji idei socjalistycznej67. Zaremba był
mocno przywiązany do tradycji i wartości reprezentowanych przez
PPS, która nierozerwalnie łączyła socjalizm z demokracją; przyzna-
jąc jednocześnie pierwszeństwo elastyczności i pragmatyzmowi przed
ciasnym doktrynerstwem. Świadectwo wierności owym zasadom dał
Zaremba w 1946 r., gdy nie godząc się na politykę realizowaną przez
komunistów i ich „sojuszników”, zdecydował się na opuszczenie kra-
ju.

Aby nieco złagodzić przeprowadzoną (cząstkową) krytykę, wskaŜ-
my równieŜ na mocne strony proponowanej przez Zarembę wizji
przebudowy gospodarczej. Zwraca uwagę przede wszystkim daleko-
wzroczność jego analizy – bardzo wyraźnie dostrzegał palącą ko-
nieczność przeobraŜenia i modernizacji struktury polskiego społe-
czeństwa. Celowi temu podporządkowany był jego postulat dyna-
micznej rozbudowy przemysłu. Miał być to sposób na walkę z ogrom-

                                                
67 E. Jeliński słusznie zauwaŜa, Ŝe dominująca rola państwa w gospodarce miała

być według Zaremby charakterystyczna tylko dla początkowego okresu ewolucji
w kierunku całkowitego uspołecznienia. Takie rozwiązanie, jakkolwiek ryzykowne,
było koniecznością wobec realistycznej konstatacji Zaremby o, wynikającej ze stanu
świadomości społecznej, niemoŜności przeprowadzenia natychmiastowej socjalizacji
i całkowitego samorządu gospodarczego od dołu, E. Jeliński, op. cit., s. 146.
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nym przeludnienia na wsi, będącym przecieŜ jednym z hamulców
rozwoju gospodarczego kraju. Industrializacja była równieŜ, zdaniem
Zaremby, najlepszym sposobem, aby zapewnić nowe źródło utrzyma-
nia duŜej grupie drobnych kupców i rzemieślników, których znaczna
liczebność była nie do pogodzenia z wizją nowoczesnej gospodarki.
Uogólniając, moŜna powiedzieć, Ŝe sens gospodarczej przebudowy
proponowanej przez Zarembę zawierał się w przekształceniu Polski
w państwo przemysłowo-rolnicze. Kapitalizm, jego zdaniem, nie był
w stanie tego zadania zrealizować.

Dodatnio naleŜałoby równieŜ ocenić propozycje publicysty PPS
idące w kierunku podkreślenia redystrybucyjnego charakteru budŜe-
tu państwowego. Progresywny podatek dochodowy oraz liczne ulgi
dla najuboŜszych do dziś stanowią przecieŜ główne punkty w pro-
gramach partii socjaldemokratycznych, a takŜe integralną część poli-
tyki ekonomicznej europejskich rządów. Zaletę modelu Zaremby sta-
nowiło takŜe bardzo silne zaakcentowanie zasad demokracji pracow-
niczej i dąŜenie do stworzenia przesłanek rzeczywistej partycypacji
całej pracującej ludności w procesach zarządzania gospodarką. Ten
postulat nie tylko chronić miał przed biurokratyzacją systemu, ale
był równieŜ wyrazem głębokiego humanizmu Zaremby i niezachwia-
nej wiary w zdolność człowieka do świadomego kierowania procesami
rozwoju społecznego i gospodarczego.

Zakończenie

Zaprezentowana przez nas wizja gospodarczej przebudowy, za-
proponowana przez Zygmunta Zarembę, powstała w bardzo specy-
ficznym momencie dziejowym. Wielki kryzys podwaŜył wiarę w sku-
teczność klasycznych narzędzi polityki gospodarczej, a w wielu przy-
padkach równieŜ przekonanie o zasadności dalszego istnienia kapi-
talizmu. Czas ten sprzyjał bezkompromisowym sądom i wizjom ra-
dykalnej sanacji gospodarczej; rodziły się one wówczas zarówno
po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Zaremba był pod
wielkim wraŜeniem katastrofalnych skutków społecznych kryzysu
w Polsce. Z drugiej strony zaś obserwował z uwagą efekty pierwszej
radzieckiej pięciolatki. Jej rozmach wyraźnie sugerował, jego zda-
niem, kierunek poszukiwania alternatyw dla systemu kapitalistycz-
nego – receptą na poprawę sytuacji miało być planowanie gospodar-
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cze i zdecydowanie zwiększenie udziału państwa w gospodarce68.
Jedyną alternatywą dla ukazującego swą niszczycielską siłę kapita-
lizmu był, zdaniem Zaremby, ustrój socjalistyczny. W epoce chaosu
i załamywania się wszystkich dotychczasowych wartości – pisał o so-
cjalizmie – on tylko jeden wysuwa wielkie cele i ustala drogowskazy
przyszłości69.

Zaproponowana w BezdroŜach kapitalizmu…, a takŜe w innych
tekstach Zaremby, wizja gospodarczej przebudowy stanowi przykład
próby wymyślenia i opisania alternatywnego wobec kapitalizmu po-
rządku gospodarczego. Imponować musi dąŜenie Zaremby do omó-
wienia wszystkich najwaŜniejszych aspektów funkcjonowania
ustroju przejściowego, szeroki zakres prowadzonych przez niego ana-
liz i ich wewnętrzna spójność. Całość umiał wyłoŜyć w sposób przy-
stępny i zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Tutaj teŜ moŜna
upatrywać źródeł znacznej popularności jego gospodarczych koncep-
cji w szeregach PPS. Odwołując się jednocześnie do wątków trwale
obecnych w tradycji socjalistycznej, dystansował pod tym względem
inne podobne koncepcje, szczególnie dalekie od ortodoksji projekty
D. Grossa i młodego ekonomisty Oskara Langego. Nic dziwnego wo-
bec tego, Ŝe znaczna część poglądów wyłoŜonych w BezdroŜach kapi-
talizmu… stała się później podstawą gospodarczej części nowego
programu PPS, przyjętego w 1937 r. na kongresie partii w Rado-
miu70. Słusznie uwaŜa się ów dokument za jedno z największych
osiągnięć programowych w dziejach PPS. Zygmunt Zaremba miał
swój duŜy udział w wytworzeniu intelektualnej atmosfery, która od-
cisnęła na jego kształcie tak wyraźne piętno.

                                                
68 W jednej ze swych broszur Zaremba pytał retorycznie: CzyŜ z takim wysiłkiem

budowane nowe miasta pracy w Rosji nie dają teŜ przedsmaku tego, czym moŜe być
Ŝycie wyzwolonej pracy?, Z. Zaremba, Racjonalizacja…, s. 53. Nie oznacza to oczywi-
ście, Ŝe Zaremba nie dostrzegał dyktatorskiego charakteru rządów radzieckich
i społecznych kosztów industrializacji. System polityczny panujący w ZSRR podda-
wał krytycznej ocenie m.in. w artykule Tajemnica piatiletki („Robotnik” 26 VII 1932,
s. 5). O fascynacji gospodarczymi dokonaniami ZSRR obecnej wśród części polskich
środowisk lewicowych w latach trzydziestych pisze m.in. G. Zackiewicz, Polska myśl
polityczna wobec systemu radzickiego 1918-1939, Kraków 2004, s. 533-535.

69 Z. Zaremba, BezdroŜa…, s. 178.
70 Zob. Program PPS uchwalony na XXIV Kongresie 2 lutego 1937, [w:] Doku-

menty programowe polskiego ruchu robotniczego 1878–1984, red. N. Kołomejczyk,
B. Syzdek, Warszawa 1986, s. 231-247.
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Summary

Signposts of the future? Zygmunt Zaremba

and the image of “transitional economy system”

The Great Depression, which affected Poland stronger than the
majority of European countries, made economic issues the most im-
portant subject of the Polish public discourse. Almost all of the lead-
ers and commentators of the Polish Socialist Party were convinced
(in spite of the differences about causes of the crisis) on structural
nature of the depression – they believed that restoration of durable
economic stability was impossible under capitalism. The following
essay discuss the model of post-capitalist economy designed by Zyg-
munt Zaremba, known in the 1930s as “economic expert” of the Pol-
ish socialist movement. Zaremba was follower of the planned econ-
omy – in his model key role in national economy was reserved for the
state. His plan provided for a nationalization of the big and medium
factories or companies and government’s control over the banking
sector. According to Zaremba, state should be main regulator of pri-
ces and wages too. To prevent bureaucratization, he proposed work-
ers participation (on large scale) in companies administration. It is
worth to note, that complete socialization of the property and means
of the production was not assumed in his model of the  “transitional
economy system”. For instance, Zaremba proposed preservation
of the private property in the part of retail trade or agriculture. In
spite of the numerous weaknesses, this model became basis for the
economic part of the new political program of PPS, which was passed
in 1937, during the party congress in Radom.
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Education and Socialization of Polish Children During

World War II – Sources, Methods and the Areas

of Activity of the Historians of Education

The tragedy of World War II has been the subject of researchers’
debate for years. They have been discussing various aspects of this
traumatic period of history and the result of their research is of sig-
nificant social and existential impact. The meaningfulness of mili-
tary, political, economic, social, demographic and cultural issues fa-
cilitated interdisciplinary scientific research. It also allowed to se-
arch for new sources and new methodological developments. Al-
though literature on this subject is comparatively rich, it is easy to
point to the areas which are marginal and neglected. One of such
realms is the concept of childhood influenced by war and its conse-
quences. The article draws attention to the issues connected with the
situation of a child which became the subject of interest of Polish
historiography concerning the history of education. Another impor-
tant issue, if not the most important, is the analysis of absent prob-
lems. The author will discuss the issues connected with a child
and childhood during World War II which seem to be significant
from the point of view of modern methodological concepts and have
not been analysed by the representatives of history of education.

The aim of the article is to state the categories of sources which
are important for the research of living conditions, education
and socialization of children and the youth during World War II.
It is also significant to point to the main scientific areas of explora-
tion which are meaningful for the issues mentioned in the title
and to represent the aspects which should be analysed compara-
tively and have not been so far researched.
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During 1960s, 70s or 80s numerous monographs were devoted
to the problem of children and youth during occupation. A number
of the monographs remarks on the issue of educational policy
of the occupant and underground education1. In scientific literature
the authors concentrated mostly on the situation of education
in the area occupied by the Third Reich. Never before 1989 was
the issue of education in the area of the Soviet Union discussed.
Much attention in the textbooks was paid to the history of education
in the 20-th century, and exactly between 1939–1945. Nevertheless,
hardly ever was the latest state of research taken into consideration.
Therefore, some of the textbooks did not mention or describe
the situation of Polish education in the area occupied by the Soviets2.

The issue of analysis of most of the academic works, which are
obviously read by a bigger number of people, was mostly the situa-
tion of Polish schools and educational centres and legal regulations
introduced by the occupant. While discussing the situation
in the area annexed to the Reich it was often written that all
the traits of Polish nationality were destroyed – social organizations,
schools, institutions, street names, signs. The introduction of Ger-
man as the official language and the opening of German schools was
to denationalize the Poles who were also displaced3. In the area
of General Government universities, secondary schools and the cen-
tres of teachers’ education were closed down. Only general education
was available. Nevertheless, education of children was limited
and history, Polish language, geography and modern history were
not to be taught at schools at all. Children and teachers were to give
back maps, books, and portraits. Schools and vocational courses
were to exist but general subjects were under restriction. Theoretical

                                                
1 C. Wycech, Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944, Warszawa

1964; M. Walczak, Wielkopolska konspiracja oświatowa 1939-1945, Warszawa 1972;
A. Massalski, Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945, Warszawa
1975; T. JałmuŜna, Tajne nauczanie na Ziemi Łódzkiej 1939-1945, Warszawa 1977;
J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945,
Warszawa 1977; J. Draus, R. Terlecki, Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach
1939-1945, Wrocław 1984.

2 K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001,
p. 203-204.

3 J. Krasuski, Jawne i tajne szkolnictwo w okresie okupacji, [in:] Historia wy-
chowania. Skrypt dla studentów pedagogiki, ed. D. Drynda, Warszawa 2006,
p. 207-208.
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knowledge was limited and only practical syllabus was accepted4.
The latest sources on history of education emphasize very negative
consequences of political and ideological indoctrination in the area
occupied by the Soviet Union5. The authors draw attention to nu-
merous trials to evoke and deepen national conflicts. Education be-
came one of the areas used by the Soviet authorities to antagonize
the relations between the Poles and the Ukrainians, as well as the
Belarusians. Polish culture and education were destroyed, new syl-
labuses and subjects were introduced and they were to serve ideo-
logical purposes6.

Much attention in the historical and educational research was
paid to the attitude of Polish teachers and the repressions
of the authorities towards teachers. Nazi authorities, being aware
o patriotic influence of schools, from the beginning of occupation con-
trolled teachers. In the memorial entitled The Issue of Treating
the Inhabitants of ex-Polish Areas from Racial and Political Point
of View issued on November 25, 1939 by dr Erhard Wetzel
and dr Gerhard Hecht it was written: Since a Polish teacher, espe-
cially a female teacher can be an outstanding propagator of Polish
chauvinism, which can be dangerous from political point of view,
they cannot be allowed to stay in school. (…) Polish female teachers
must be immediately removed from schools as they influence,
to a much bigger extent than male teachers, students as far as their
political education is concerned7. The losses among the workers
of education and numerous deportations were described. Hitler’s
and Russian activities concentrated on teachers aiming at extermi-
nation of Polish social elites.

It is often emphasized in literature that during occupation
a number of educational centres, for instance centres of resocializa-

                                                
4 J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, t. II, Wiek XIX i XX, Kraków 2010,

p. 294-295.
5 The authors of thesis published before 1989 while describing the situation of

education in the areas occupied by the Soviet Union from September 1939 did not
describe this period. They presented legal situation of Polish education and conspir-
acy activity of Polish society from June 1941, i.e. from the moment when the area
was occupied by Hitler’s army after they had attacked the Soviet Union.

6 J. Krasuski, op. cit., p. 209-210; S. MoŜdŜeń, Historia wychowania 1918-1945,
Kielce 2000, p. 205-208.

7 Historia wychowania – wiek XX, ed. J. Miąso, Warszawa 1980, p. 221.
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tion for the youth, were closed down8. Many young people did not
have any protection and their educational problems became more
serious. Similarly, the pedagogical protection of small children wors-
ened. W. Bobrowska-Nowak described a horrible situation of kinder-
garten education, quoting Zofia śukiewiczowa and kindergartens
in Warsaw. Numerous buildings were destroyed in September 1939.
The ones which survived could not have been used in a normal way
as there was a constant threat of being bombed or burnt. Kindergar-
ten rooms were placed in basements. During the occupation most
of Warsaw kindergartens were closed down. Only some of them could
function, including kindergartens under nuns’ protection, private
kindergartens and nurseries conducted by the Central Welfare
Council9. The children were protected, educated, food was provided
and parents supported. In spite of difficult conditions kindergartens
tried to create normal situation and offer safety to children. Unfor-
tunately, only a small number of children attended kindergartens.

Within the last years of academic historical and pedagogical re-
search much attention was paid to protection of orphaned or aban-
doned children. The researchers concentrated mostly on organization
of children protection after the war. The process of rebuilding the
educational and protective system by the country became the main
point of interest. The number of children in a difficult situation was
so big that it became impossible for the protective centres (church
organizations) to take care of all of them. The authority tried to cen-
tralize the protective system and indoctrination of education. At the
same time the basic needs of children with traumatic experiences
were neglected10. Institutional sources do not give any information
about negligence of children or violence between them.

                                                
8 M. Kalinowski, J. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa

2003, p. 222.
9 W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978,

p. 555–558; Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. Materia-
ły z terenu m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, ed. S. Dobraniecki, W. Pokora,
Warszawa 1967, p. 325-328.

10 A. Kołakowski, Rozwój systemu opieki całkowitej nad dzieckiem w wojewódz-
twie gdańskim w latach 1945-1956, [in:] Opieka nad dziećmi i młodzieŜą. Studia
z dziejów oświaty w XX wieku, ed. S. Walasek, Kraków 2008, p. 149-199; E. Zieja,
Organizacja opieki nad dzieckiem osieroconym na Dolnym Śląsku w latach
1945-2000, [in:] Opieka nad dziećmi i młodzieŜą..., p. 201-252.
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One of the most significant issues connected with Polish educa-
tion during war time was the organization of underground educa-
tion. From the beginning of the occupation teachers started to or-
ganize underground education in two possible forms – by passing
to students prohibited knowledge during official lessons in legal
schools and by organizing underground education in private houses
at children’s or teachers’ places. As for organization, the under-
ground education was subject to the Education and Culture Depart-
ment of the Government Delegation for Poland. Underground educa-
tion was also organized by the Polish Teachers’ Union which
at the beginning of occupation accepted the name of the Secret
Teaching Organization (TON)11.

While discussing the underground education many researchers
concentrated on conditions of teaching, the situation of teachers
and teaching aids. In monographic researches the reality of educa-
tional conspiracy was described. The list of people involved in under-
ground teaching was made but also the lists of places where
the teaching was conducted. The documents of the Commission
for the Prosecution of Hitler’s Crimes were used but also archive
materials (which are kept, for instance, in national archives
or in the Jewish Historical Institute), numerous field researches
were conducted, mostly questionnaires or interviews with teachers
active during the occupation. Numerous articles concerning this
topic were published in periodicals describing the history of educa-
tion, among others „Przegląd Historyczno-Oświatowy” („Historical
and Educational Review”) published by the Polish Teachers’ Union,
especially in 1960s and 1970s12. As a result, numerous materials

                                                
11 S. MoŜdŜeń, op. cit., p. 297-298.
12 C. Wycech, Z działalności tajnej organizacji nauczycielskiej. Wspomnienia

i przyczynki do historii tajnej oświaty, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1961, nr 3;
idem, Z dziejów tajnej organizacji oświatowo-kulturalnej (Departament Oświaty i
Kultury), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 3; W. Polkowski, Nauczyciele i
młodzieŜ pow. węgrowskiego w latach II wojny światowej, „Przegląd Historyczno-
Oświatowy” 1962, nr 3; A. Bochnak, Z dziejów tajnego nauczania w powiecie tar-
nowskim w latach 1939-1945, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1966, nr 3;
A. Piotrowska, Z dziejów tajnego nauczania w czasie I wojny światowej, „Przegląd
Historyczno-Oświatowy” 1966, nr 4; F. Januszek, Niektóre problemy tajnego na-
uczania na Białostoczczyźnie w latach okupacji hitlerowskiej, „Przegląd Historyczno-
Oświatowy” 1976, nr 1; J. Turonek, Okupacyjna polityka szkolna w Okręgu Biało-
stockim 1941–1944, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1976, nr 3; A. Zawadzka,
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were gathered on methods and forms of educational work, organiza-
tion and financing the underground education, its contents,
and most of all, the involvement of teachers, their views and opin-
ions and often dramatic events in their lives. Spontaneity of the tea-
chers is worth emphasizing. Even if there was no coordinator they
were active and willing to work. “The feeling of teachers’ obligation,
love to children and profession, as well as the awareness that the
Germans will not stay here forever, and children must be taught in
their own language, and finally, the children should not lose the
years of education at wartime so as not to lose their opportunities in
life as a result of war motivated and helped to organize in a massive
way the underground teaching”13. The underground education
helped also to preserve Polish culture and science. Emphasizing
those elements, obviously well judged from ethical and content-
related point of view, marginalized the situation of the pupils. His-
torical sources concentrated mostly on the situation of those who
were involved in conspiracy teaching and dramatic events in life of
many teachers became the basic direction of the research for many
years. In such a situation, the position of children became, in a way,
a background of the events.

Many authors emphasized that school became, just like a family
home, the place of patriotic education, shaping positive attitudes,
preventing demoralization of young people. Additional lessons com-
pleted syllabus accepted by the occupational authorities which pro-
vided a very law and general level of culture. An important conspir-
acy role of school meant that it was able to gather and show the right
direction to thousands of children and young people. During occupa-
tion it was an extremely important task as young people living
in towns were easily influenced by alcoholism and by the enemy’s
propaganda. Underground education was a perfect antidote
to the fascists’ propaganda14. One of the books draws attention
to the fact that one of the reasons for the success of the underground
education was responsible attitude of young people who were aware
of danger. Except for additional knowledge the students learnt re-

                                                                                                                      

Tajne nauczanie w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1944 w szkołach średnich
ogólnokształcących w Siedlcach, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1976, nr 3.

13 F. Januszek, op. cit., p. 78.
14 Historia wychowania – wiek XX…, p. 276.
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sponsibility for each other, independence and building relations
based on common trust15.

Not many researchers of historical and pedagogical issues paid
attention to the phenomenon of denationalization of children
in the area of war activity. Within the area of Poland the phenome-
non of germanization concerned the children of various nationalities.
Just after the war people started to collect documents and photo-
graphs which would allow to estimate the problem and claim the
return of the children who had been taken to Germany. Unfortu-
nately, most of the documents were destroyed. We know that tens
of thousands of children from the area of the Reichsgau Wartheland
and General Government were taken to Germany. Orphans
and the children who were taken away from their parents were sub-
ject to race examination. There existed in Łódź a separate race camp
for children opened in the convent building at Sporna street16.
The children who fulfilled Nazi race conditions were taken to Ger-
many, to foster families, orphanages, Hitlerjugend and Bund
Deutscher Mädel. There was an exhibition organized by the Institite
of National Remembrance devoted to that problem entitled Ger-
manization of Polish children during World War II. Displacement
and denationalization policies in the area taken by the occupant
at Zamojszczyzna region were presented there. Individual fates
of Polish children who were germanized were depicted. From
the point of view of a disturbed socializing process, the issues of lim-
ited contact with society, national culture, tradition and language
seem to be inadequately researched. A question appears: what were
the consequences of brutal destruction of family and social ties, not
only in case of Polish children but also other children (e.g. Ukrain-
ian, Lithuanian, Jewish) ripped from their families and placed
in institutions which not only took care of the children but also in-
doctrinated them. An important work which draws attention
to the situation of children of Jewish origin who were hidden by Ro-
man Catholic nuns’ orders is the dissertation by Ewa Kurek-Lesik.

                                                
15 J. Draus, R. Terlecki, op. cit., p. 214.
16 A. Felchner, C. Jeśman, Los dzieci w obozach wysiedleńczych i przesiedleń-

czych na terenie Łodzi i okolic, [in:] Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci i młodzieŜy
Łodzi oraz okręgu łódzkiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 12 VI 1979
w Łodzi, Łódź 1979, p. 77-82; J. Wasiak, Zniemczanie dzieci polskich w Łodzi, [in:]
Zbrodnie hitlerowskie wobec dzieci..., p. 149.
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The author presented, among others, identity problems of the chil-
dren which resulted from the necessity of separation from their
roots, religion and tradition, and denial of their past, heritage
and even their name and surname17. It is a valuable example
of analysis of losing one’s national and cultural identity danger
evoked by war conditions. It was obviously the source of suffering
and caused psychological and emotional disorders in life.

It seems, however, that in historiography of history of education
not enough attention is paid to the situation of children in wartime.
Not only the condition of adults was influenced by poor living condi-
tions, worsening material situation, uncertain future or undernutri-
tion. The attitudes of children were influenced to the same or even
bigger extent by reality. The children lacked the support of adults
and basic feeling of safety. Occupational reality influenced emo-
tional, intellectual, moral and physical development of children. The
trauma of war childhood, the interrupted development of socializa-
tion and poor health of young generation is the implication of war
which is hardly ever noticed although it influences life of an individ-
ual and social relations after the war.

The issues were being discussed at conferences in Zurich in 1945,
in Paris a year later and in Warsaw/Otwock in 1948. Institutionally
war implications in the context of young generation in 1940s were
discussed by the State Institute of Mental Hygiene in Warsaw
and Social Pedagogy Department at Łódź University. Unfortunately,
in the following years political and ideological situation did not fa-
cilitate the continuity of this research. The issue was taken up anew
by Wiesław Theiss who, in his work Zniewolone dzieciństwo18, ana-
lysed the process of socialization and education of children and the
youth in totalitarian systems. The work is divided into three basic
parts. The first one is devoted to the situation of children deported
during World War II to the Soviet Union. The second one describes
the process of growing up in the times of Stalinism. The last one dis-
cusses the issues of socialization taking place under political condi-

                                                
17 E. Kurek-Lesik, Gdy klasztor znaczył Ŝycie. Udział Ŝeńskich zgromadzeń za-

konnych w akcji ratowania dzieci Ŝydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Kraków
1992.

18 W. Theiss, Zniewolone dzieciństwo. Socjalizacja w skrajnych warunkach spo-
łeczno-politycznych, Warszawa 1996.
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tions of early 1980s. For our discussion, therefore, the most signifi-
cant is part one.

The author depicted the state of the research concerning
the situation of wandering children, the organization of care
and educational institutions, schools, vocational courses and other
health care forms. He also paid much attention to the problem
of depersonalization of children and the youth in institutions which
were supposed to bring up war orphans and the children taken away
from their parents. The dramatic consequences of indoctrination
were emphasised. Polish children were indoctrinated in Stalin or-
phanages, they were deprived of memory of their own family, knowl-
edge of their past and identity. Many wandering children were de-
prived of full awareness of their roots which is so important and
educational as far as identity and existence of each human being
is concerned. Krzysztof Pomian’s remarks are worth quoting at this
point of discussion. He claimed that a man gathers and preserves
the stories told by the ancestors which allow him to enlarge the area
of his own existence and his memory embraces the far away past
which precedes the man’s birth. It allows the man to identify with his
ancestors: it equals what he had heard with what he noticed himself,
it takes over the memories which were subjectively selected by the an-
cestors, with their perspective and hierarchy of values19. In W. Theiss’
opinion, deprivation of Polish children in Russian care institutions
of the memory and perspective was the evidence of violence, the tool
used for indoctrination and denationalization.

W. Theiss’ work is one of the few which deeply analyse social con-
sequences of the Soviet Union aggression towards Poland during
World War II. It also analyses the influence of the direct and indirect
extermination activities and ideological violence in the context
of the situation of Polish children. W. Theiss pointed to many issues
connected with the war and its impact on children, orphanage, psy-
che development violence, physical, emotional, intellectual influence
on children and the youth. It obviously does not mean that
all the aspects connected with education, socialization, inculturation
of the young generation were deeply analysed. It was not the inten-
tion of the author who emphasised the necessity to continue both
interdisciplinary and transdisciplinary research of the issue of con-
straint childhood. He claims that the representatives of various sci-
                                                

19 K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, p. 146.



Aneta Bołdyrew
_______________________________________________________________

172

entific humanistic and social disciplines such as history, pedagogy,
psychology and sociology should participate20. W. Theiss drew atten-
tion to similar problems in his other publications. Some of them were
also published in German21.

While analysing the situation of children and the youth during
wartime the researchers did not pay much attention to problems
resulting from the depravation of the children of their right to inti-
macy, which consequently led to disorders, for instance, in the area
of sexual health. The experience of war made a negative and signifi-
cant impact on the young generation in this matter. There is also
no mentioning of escalation of sexual violence during war which was
often witnessed and experienced by the children. It is a kind of taboo
in scientific research. The same tendency can by traced in wartime
memoirs. This topic appears in novels and reports by Hanna Krall,
for instance.

It seems that not enough attention was paid by the representa-
tives of various scientific realms to the problems of every day exis-
tence of children and the youth. Their problems were mostly con-
nected with the radical and sudden change of family life rituals
or relations with children of the same age (including, for instance,
necessity to put limits or to part company with colleagues of German
or Jewish origin). It is also visible in the context of pedagogical
and historical research. The historians were also interested,
to a small extent, in reality of every day life of children: not only
in education but also in culture, entertainment, free time activities
and paid work practised by many young people from various socie-
ties. The problems of hygienic conditions or health were not de-
scribed in those works but they obviously influenced the intellectual
potential. Some authors took up the issue of accelerated growing
up and its consequences after the war – changes within a family,
contacts with adults of the same age, social activity and subjectivity
to various ideologies. W. Theiss paid attention to the meaningfulness
                                                

20 W. Theiss, op. cit., p. 8.
21 Idem, Die junge Generationen der Polen in der Zeit des Totalitarismus und

der totealitarne Paedagogik, [in:] Zwischen Zwangsarbeit, Holocaust und Ver-
treibung. Polnische, judische und deutsche Kindheiten im besetzten Polen, ed. I.
Behnkn, J. Mikota, Weinheim 2007, p. 55-62; idem, Kindheit im Zweiten Weltkrieg.
Ubersicht uber die polischen Forschungen aus den Jahren 1945-1989, [in:] Zwischen
Zwangsarbeit, Holocaust und…, p. 79-86; idem, Sieroctwo wojenne polskich dzieci
(1939-1945). Zarys problematyki, „Przegląd Pedagogiczny” 2012, nr 1, pp. 79-95.
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of war experiences for accelerated growing up of children. W. Theiss
analysed the fate of children deported to the Soviet Union. Tragic
childhood – the loss of relatives and homeland, illnesses and hunger,
deportation and travelling made the children and the youth grow
up socially. They were mentally precocious, they had vivid imagina-
tion and curiosity of the world, they were also oversensitive22.

It is therefore important to take up such issues as the research
would allow to reconstruct many aspects of war childhood. The areas
of everyday life of a child during the war, the changes concerning
the access to space or things can be valuable areas of the research.
The materials gathered by the museums seem to be of particular
interest. Many of the materials were open to the public view
as a part of temporary or permanent exhibitions. An interesting trial
was the exhibition in the Warsaw Rising Museum (which included
also toys) or the exhibition entitled: My happy childhood was over
on September 1, 1939 organized in the Museum of Toys and Play
in Kielce (open from October 7, 2011 to April 29, 2012). In spite
of simplification suggested by the title of the exhibition (the usage
of simple dichotomy deforming reconstructed past and dividing
it into simple realms: happy and successful childhood, safe home,
good world before the war opposed to the chaos and destruction
of war) it is an interesting view of the world of children. One can find
there the toys made by the camp prisoners (e.g. Auschwitz), the toys
taken away from children (e.g. in Majdanek concentration camp), the
toys from Kazakhstan23. Each of the toys belonging to the war chil-
dren is an impressive and thrilling memory from occupation times
evoking emotions, just like the exhibition in the Warsaw Rising Mu-
seum24.

Such scientific realms should be categorized and systemized,
the pedagogical and anthropological aspects should be linked to-
gether. The methods allowing to conduct the research of material
and spiritual culture, so called new humanistic, should be used
                                                

22 W. Theiss, op. cit., p. 83.
23 www.muzeumzabawek.eu.
24 It is also worth remembering the board game created in 1943 entitled „Rais-

ing animals”. It was created by the mathematician, professor Karol Borsuk, who
wanted to entertain his friends’ children in the occupied country. As the board game
was successfully sold it supported the family budget. The game was produced by
Granna company again in 1997 under the name of „Super farmer” and is very
popular among children and experts.
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to research the toys from World War II as artifacts. Ewa Domańska
presented an interesting methodological discussion of turning to ob-
jects topic25. Complex methodological cooperation is very valuable
in various aspects of the discussed problem. In case of the issue
of war toys and games it is even more significant because these is-
sues are not only a meaningful realm of scientific observation but
they are also particularly interesting for the wider group of people.

The experience of war childhood which is widely researched
by European historians should become the object of analysis as far
as history of education is concerned. One needs to treat the subject
in an interdisciplinary way and to use, so called, social concept
of history of education. One needs also to research the subject taking
into consideration phenomena from collective life of people26. Ac-
cording to this concept, education is a social fact and phenomenon,
the element of both individual and collective existence of a human
being. An important aim, taking into account the cultural and civili-
zation aspects and conditions, is the explanation of the processes
of passing norms and values, which are the most important factor
of human existence. Social concept of history of education quotes, for
example, the assumptions of postmodernism, a modern realm
showing new areas of the past research, including the division into
historical and non-historical problems but also mainstream and
marginal issues. Continuing the direction of every day life research
suggested by Annales school, the historians quoting postmodern
paradigm suggest the research of private life, mentality, personal
emotions. It is important that not only massive experiences should
be researched but also the experiences of an individual.

The perception suggested by postmodern historiography leads
to the analysis of changeable and feeble impressions and subjective
views as objects. Such a research needs to introduce epistemological
reorientation and application of new categories of sources, e.g. evo-
ked or audiovisual sources. It is a truism to claim that in all scien-
tific research the available sources and their exploitation are
a prerequisite for taking up the topic of study. In case of the research

                                                
25 E. Domańska, O zwrocie ku rzeczom we współczesnej humanistyce. (Ku historii

nieantropocentrycznej), „Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2005, t. 65,
p. 7-23.

26 D. Drynda, O koncepcjach historii wychowania – jako dyscypliny naukowej
w Polsce II połowy XX wieku, [in:] Historia wychowania. Skrypt..., p. 15-23.
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of World War II, when it is possible to get the direct information
from those who participated in the war, it is very important and jus-
tified to preserve their account and memories by using so called oral
history technique (therefore, for instance, the Warsaw Rising Mu-
seum created a body called the Oral History Archive which collects
and preserves the interviews with the participants of the Warsaw
Rising27). It is worth mentioning that the phrase oral history is used
in Poland in three basic meanings: oral storytelling, interview
and the spoken source28.

In spite of the opposition towards the usage of oral history at pro-
fessional work, A. Paczkowski claims, that in the research of World
War II a historian is obliged to use it [the research based on oral his-
tory – A.B.] and he should take it into account as far as factual, in-
terpretative and contextual level is concerned29. Therefore, the analy-
sis of interviews with people mentioning their war time childhood
is an indispensable step in historical and pedagogical research
of the situation of war children. It seems that one of the reasons for
exposing the factors connected with children, in the context of educa-
tional activity with marginalization of a family, the conditions
of socializing the children, values and norms passed to new genera-
tions, is to support the knowledge with many sources without the
sources based on oral history. The analysis of the account of the par-
ticipants of the events describing their war experiences – exile, dis-
placement, orphanhood, famine, illness, persecution, death, fear,
homelessness – allows to reconstruct what the child remembers
rather than the reality of those times. Nevertheless, it helps to mark
a new research area which seems to be so important because
of its place in social life30.

                                                
27 The interviews are available on the Internet site ahm.1944.pl.
28 D. Kałwa, Kozetka historyka: ‘oral history’ w badaniach Ŝycia prywatnego,

[in:] Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europej-
skim. Zbiór studiów, ed. D. Kałwa, A. Walaszek, A. śarnowska, Warszawa 2005,
p. 181-189.

29 A. Paczkowski, O osobliwościach badań nad historią najnowszą, [in:] Historyk
wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, ed. J. Kol-
buszewska, R. Stobiecki, Łódź 2010, p. 166.

30 K. Ruchniewicz, J. Zinnecker, I. Behnken, J. Mikota, Zwischen Zwangsarbeit,
Holocaust und Vertreibung: polnische, jüdische und deutsche Kindheiten im be-
setzten Polen, Weinheim–München 2007.
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Since in Polish and foreign libraries, archives and foundations
there is much material and a huge collection of recollections from
World War II childhood it is even more reliable to use the direct ac-
count of the participants of the war. It can be a bit more difficult
to conduct the research if somebody does not know the methodology
of gathering and collecting the memories. Nevertheless, they are still
priceless source material. The recollections collected by the founda-
tion called „My wartime childhood” are of particular value. The foun-
dation was created to collect documents and memories concerning
the fate of children of war31. The statutory aim of the foundation is to
publish the gathered materials. As a result, 220 memories of war-
time childhood have already been published in 18 volumes. The ma-
terials were also digitalized and they are available on the Internet
site of the foundation. An important area of activity is to popularize
the information concerning the injustice and hurt done to children
and the youth during wartime. The members of the Council and
Board of the Foundation are all volunteers. Most of them remember
from their own childhood the disaster of war and its victims who
experienced many tragic situations. They know from their own expe-
riences the problems of orphanage, hunger, wandering, pacification,
concentration camp. Dramatic memories should be researched meth-
odologically and scientifically, and the cooperation of the representa-
tives of various scientific disciplines can be helpful in stating how
the trauma of the war influenced the personalities of children and
the youth and their way of remembering the past.

Many memoirs describing World War II were published in print
due to private initiative, often due to the authors’ support. The rich
collection of the published and available memories creates a mean-
ingful source of knowledge for a historian. Many institutions
and organizations collected various kinds of materials, memories
and objects from World War II. The source publications which
are not widely popular but were published locally are also worth
mentioning. The example of such a publishing is for instance a vol-
ume of Łowicz Siberian deportees. The materials were collected
by the students belonging to history circle in the Jan Chełmoński
secondary school in Łowicz32. Many similar initiatives were con-
ducted in the whole country. They were important for two reasons.

                                                
31 www. mojewojennedziecinstwo.pl.
32 Wspomnienia łowickich Sybiraków, Łowicz 1993.
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First of all, they became a part of national heritage and historical
education, secondly they are very important for documenting the fa-
te of the people during the war. The childhood recollections are a sig-
nificant element of the gathered materials. Polish ethnographers
also collected childhood memories from the wartime. The materials
are available in libraries and the archives, and they create a price-
less and valuable category of sources which can be used for the re-
search of history of education.

As a result of the competition entitled Everyday life in Łódź
in 1939-1945 many significant materials and recollections were col-
lected in Łódź. The materials which were sent to the authorities are
placed in the Scientific Archives of the Ethnology and Culture An-
thropology Institute of Łódź University. A meaningful part
of the materials are the recollections from wartime childhood period
in Łódź. The reports of the authors describe in detail the behaviour
and fate of the dwellers of Łódź, and the changes in functioning
of the city. Personal recollections are placed in the background
of changes of social relations, everyday culture of the dwellers
of the city and city landscape. The authors themselves noticed that
the changes in their lives were parallel to the changes taking place
in the whole city. The authors who had spent the first years of their
lives in multinational and multi religious Łódź emphasised how dif-
ficult and painful it was to cut off the relations among Polish, Ger-
man and Jewish people. They drew attention to the fact that there
was a special area reserved only for the Germans and a ghetto for
the Jews. Much attention was paid to the fact that the previous con-
tacts among the Poles, the Germans and the Jews who used
to be good neighbours were irreversibly destroyed in the times of con-
tempt. It is easy to notice that it is one of the most frequently men-
tioned consequences of the war. The event was as significant
for children as for the adults. It resulted from the fact that even
in the situations of conflict between various groups of people the dis-
tance between the adults was not equivalent with the distance be-
tween children of the city. Children and the youth preserved the con-
tact with their colleagues, regardless of their nationality or faith:
streets, playgrounds, common playing joined together young Poles,
Germans and Jews. Emotions connected with brutal destruction
of the relations had a stronger influence on children than
on the adults. One of the Łódź dwellers said: We suddenly noticed
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a new division of equal so far society. It turned out that instead
of a good neighbour we now had a German neighbour who did not
allow her children to talk to us, and the shoemaker who had repaired
our shoes for ages was now a Jew so a member of the society the fate
of which was now apprehended33. The authors mentioned also
the necessity to take up new duties, work, often a dramatic battle
for survival, as wrote a woman who was born in Łódź in 1932
in the adult life of a child34.

While emphasising the value of the collected materials from
the occupation times one must pay attention to the necessity of deep
analysis of the circumstances of writing them down. The recollec-
tions which were printed and gathered by the libraries and the ar-
chives before 1989 did not give any information on the acts of vio-
lence and theft of Polish possessions by the Russian army. The fre-
quent acts of rape on Polish women and girls were also not men-
tioned. Therefore, the influence of ideology on the content of recollec-
tions, some taboos introduced for political reasons are an important
research mistake which should be analysed in detail.

While analysing the dramatic consequences of the war complex
of the children and the youth one must pay attention to the fact how
difficult it was to overcome the war experience. The war often had
such an influence on their personalities that the war trauma influ-
enced also the childhood of their children who were born many years
after the disaster. The pain and injuries experienced in the wartime
childhood prevented the people from proper existence in their adult
life and the fulfilment of parental roles. The drama of the emotion-
ally hurt people who were not able to live in a post war reality influ-
enced also the generation of their children. Such problems are more
and more often the core of interest of contemporary humanist stud-
ies. A meaningful area of reflection became also literature. The the-
me of the consequences of war appears, for example, in a famous
novel which was nominated for the Central Europe Literature Prize
Angelus. Magdalena Tulli’s Włoskie szpilki is an autobiographical
work. The protagonist is an ex-concentration camp prisoner’s daugh-
ter. She experienced the trauma of a child who was brought up
by a cold, psychologically hurt mother who, as a result of tragic ex-

                                                
33 The Scientific Archives of the Ethnology and Culture Anthropology Institute

of Łódź University, sign. B 3693, c. 6.
34 Ibidem, sign. B 3702, c. 6.
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periences, became unable to show feelings and empathy. M. Tulli
tries to convince the reader that the consequences of the war are still
present in the space of children who were born after the war. The
memories come back in the recollections of the adults who cannot
forget their childhood and youth stigmatized by violence and con-
tempt. War rhetoric is ever present in their everyday life many years
after the war, therefore the children in kindergarten who got wet
heard they should be burnt35.

The banality of evil experienced at wartime by children
and the youth which dehumanized the conditions of growing
up makes us ask new questions about the war consequences for pro-
cesses of education and socialization of the young generation. New
methodological solutions should be searched for and various catego-
ries of sources should be used, including literature. Literature, after
hermeneutic interpretation and critical reading, can become a valu-
able source of materials for historical research. Another interesting
source category (also as far as the popularization of knowledge
of World War II and its meaning for historical education are con-
cerned) are the war recollections for children and the adults de-
scribed in a light way36. The example of such a book is Asiunia
by Joanna Papuzińska. The war recollections addressed to children
are written in a moderate way and describe the war reality and
traumatic experiences of a child without emphasising violence.
The author writes: Because it is war, because it is war, because
it is war – I repeated to myself in my thoughts. The people used to say
that whenever there was something wrong and they could not explain
it. (…) the war does not only come to your house but it can even take
it away37. It is worth reminding that J. Papuzińska had published
her wartime recollections in Darowane kreski38. In spite of tragic
experiences, including the author’s mother’s death by shooting
for helping Jewish children, the dominating element of the novel
is the loving and supporting family. Such works create an interest-
ing area for popularization of knowledge concerning family life

                                                
35 M. Tulli, Włoskie szpilki, Warszawa 2011; D. Nowacki, Wyzwolenie, ukojenie,

„Tygodnik Powszechny” 2012, nr 43, p. 46.
36 See e.g.: R. Jędrzejewska-Wróbel, Halicz. Na podstawie wspomnień Henryka

Kończykowskiego, Warszawa 2006.
37 J. Papuzińska, Asiunia, Łódź 2011, p. 6-9.
38 Eadem, Darowane kreski, Warszawa 1994.
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and childhood in wartime reality. In this way the works profoundly
enrich contemporary Polish historical culture.

Psychohistory created a new methodological perspective for
the studies of socialization processes and education of the wartime
generation. When one researches the war consequences using the
practice of history, psychology and pedagogy it facilitates
the process of deeper analysis. In this way it is easier to analyse
the war and its impact on children and the youth’s personalities both
individually and in social context. One of the most significant as-
pects of psychohistorical approach to the childhood is analysis
of the relation between the child’s experiences and his or her psycho-
social development, and correlation between child’s experiences
and his or her later behaviour in adulthood39. It seems obvious that
the wartime experiences of a child had a huge impact on shaping
of his or her personality. One should remember that social history
concentrates on relations between social and historical conditions
and norms of upbringing children. In psychohistorical approach
it is mostly about subjective experiences of a child, emotions evoked
by them and psychological state. Such an approach became the basis
of the most radical concept of psychohistorical history of Lloyd de-
Mause’s childhood40. In spite of huge differences between the scien-
tists’ views who used the methodology suggested by psychohistory
there is some compromise as far as basic problems of childhood his-
tory are concerned. Having conceptualized psychohistorical research
of childhood one drew attention not to the forms of family life but
to the quality of the parents-children relations41. In relation
to the problem discussed in this article it also means paying atten-
tion to often ignored perspective, that is the trial to preserve normal-
ity of family life during the war. The people also tried to preserve
stable, emotional ties in the face of outside world destruction. Such
issues are worth discussing and the questions about heroic family
attitudes and the size of pathology of family relations in wartime
reality are worth asking. It is also important to discuss and think
about the drama of difficult choices.

                                                
39 T. Pawelec, Dzieje i nieświadomość. ZałoŜenia teoretyczne i praktyka badaw-

cza psychohistorii, Katowice 2004, p. 177.
40 Ibidem, p. 178.
41 Ibidem, p. 246-247.
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The tragic experiences of war time childhood, individual and gen-
erational consequences of the trauma force the historians to deep
research reflection. In the face of meaningful problems – extermina-
tion of people, displacement, economic destruction, political changes
– the problem of socialization of young people frequently was not
noticed. Modern historians should emphasize the tragedy of chil-
dren, especially the victims of the war who had not had the possibil-
ity to express their feelings and traumatic experiences. One should
also pay attention to the danger of sophistication (present in numer-
ous historical researches, especially those describing such dramatic
issues) of the problem, apologia of the children’s and youth’s atti-
tudes, mythologizing by exposing heroism and altruism or martyr-
dom. The fear of demythologizing can influence the selection
and reduction of the report which does not fit the accepted pattern.
Nostalgic idealization can blur the fact that each of the children was
a victim, even the child who was forced to independence, or who was
forced to fight for his or her existence. Those children accepted
the attitude of cynicism and cunning and they became demoralized.

The research of the past conducted in such a context can help
to create more reflexive social attitude towards the events of World
War II. It can also help to understand better the transformations
taking place in social life after the war, the relations between society
and authority or even mental transposition. Formulating a few in-
troductory thesis and being aware of subjectivity of my remarks
I would like to draw attention to the meaning of the research of the
child’s situation and the reality of childhood during World War II.
It is an extremely important issue, not only from the perspective
of history and history of education, but also sociology, pedagogy, psy-
chology, demography etc.

Streszczenie

Wychowanie i socjalizacja polskich dzieci w czasie drugiej

wojny światowej – źródła, metody i obszary badań

historyków wychowania

Tragiczne doświadczenia dzieciństwa przeŜywanego w warun-
kach drugiej wojny światowej, przebieg socjalizacji młodego pokole-
nia, indywidualne i pokoleniowe konsekwencje traumy są istotnym
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problemem badawczym dla historyków. Celem artykułu jest zwróce-
nie uwagi na to, jakie zagadnienia związane z sytuacją dziecka były
przedmiotem zainteresowania polskiej historiografii z zakresu histo-
rii wychowania; równie istotne jest określenie kwestii, które pozo-
stawały dotychczas poza zainteresowaniem badaczy. Omówiono
orientacje metodologiczne i kategorie źródeł wykorzystywanych
w opracowaniach. Jednocześnie przedstawiono kilka uwag o charak-
terze postulatywnym, wskazując na moŜliwości wynikające z włą-
czenia w badania nad wojennym dzieciństwem propozycji metodolo-
gicznych tzw. nowej humanistyki oraz potencjalne, niewykorzysty-
wane dotychczas źródła. Omawiając znaczenie badań nad dzieciń-
stwem w realiach wojny, zwrócono uwagę na groźbę uwznioślenia
badanego problemu, apologizowania postaw dzieci i młodzieŜy po-
przez eksponowanie wątków heroistycznych, bohaterskich i altru-
istycznych lub martyrologicznych. Obawa demitologizacji moŜe
wpłynąć na selekcję i redukcję przekazów nie wpisujących się
w przyjęty wzorzec. Badanie konsekwencji wojny dla przebiegu pro-
cesów wychowania, edukacji i socjalizacji młodego pokolenia moŜe
pomóc ukształtować bardziej refleksyjny społeczny stosunek do wy-
darzeń drugiej wojny światowej, ale takŜe lepiej zrozumieć przemia-
ny zachodzące w Ŝyciu społecznym w powojennych dekadach, relacje
między społeczeństwem a władzą, transpozycje mentalnościowe.
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Witold Jarno
(Instytut Historii UŁ, Łódź)

Organizacja i działalność wojskowej słuŜby zdrowia
i weterynaryjnej w Łódzkim Okręgu Wojskowym

w latach 1945-1946

Wojskowe słuŜby medyczne – obejmujące wojskową słuŜbę zdro-
wia oraz wojskową słuŜbę weterynarii – odgrywały waŜną rolę
w strukturze nie tylko całości sił zbrojnych, ale równieŜ w okręgach
wojskowych. Pierwsza z nich zajmowała się profilaktyką, leczeniem
i opieką nad stanem zdrowotnym Ŝołnierzy, zaś druga realizowała
podobne zadania w odniesieniu do zwierząt uŜytkowanych przez
wojsko. Obie te słuŜby stanowiły waŜny element w strukturze Łódz-
kiego OW1. Dowództwo owego okręgu zaczęto formować – w myśl
rozkazu NDWP z 1 lutego 1945 r. – dopiero pod koniec marca, zaś
prace w tym zakresie zakończono 20 kwietnia. Powstały okręg woj-
skowy obejmował pod względem terytorialnym obszar dwóch woje-
wództw – kieleckiego i łódzkiego. Utworzenie okręgów wojskowych –
pomimo niewielkiego zakresu zadań, jakie im powierzono w czasie
wojny – pozwoliło w połowie 1945 r. stworzyć realne podstawy nie
tylko dla potrzeb mobilizacyjnych, ale równieŜ dla późniejszej demo-
bilizacji, połączonej z przejściem sił zbrojnych na stopę pokojową,
w którym to procesie wspomniane okręgi miały odegrać niezwykle
waŜną rolę, kierując rozformowaniem oraz reorganizacją jednostek
i instytucji wojskowych dyslokowanych na ich obszarze. W tym teŜ
czasie władze wojskowe opracowały załoŜenia nowej pokojowej struk-
tury sił zbrojnych, zgodnie z którą, dzięki zespoleniu w ich działalno-

                                                
1 W tekście uŜyto następujących skrótów: CAW – Centralne Archiwum Wojsko-

we, DP – Dywizja Piechoty, MON – Ministerstwo Obrony Narodowej, NDWP – Na-
czelne Dowództwo Wojska Polskiego, OW – Okręg Wojskowy (określony), sygn. –
sygnatura i WP – Wojsko Polskie.
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ści funkcji administracyjnych i operacyjnych, znacząco wzrosła rola
terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego2.

Formalny proces pokojowej reorganizacji sił zbrojnych, który ob-
jął równieŜ Łódzki OW, zapoczątkował rozkaz NDWP nr 208
z 22 sierpnia 1945 r. Wraz z wprowadzeniem nowego rozbudowanego
etatu, dowództwo owego okręgu stało się samodzielnym administra-
cyjno-operacyjnym organem dowodzenia oraz administracyjno-
gospodarczym centrum mającym kierować przygotowaniami podle-
głego obszaru dla potrzeb mobilizacyjnych. Wraz z przejściem okrę-
gów wojskowych na organizację pokojową, podporządkowano
im wszystkie jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na ich ob-
szarze, które zostały włączone do ich organicznego składu. Zapo-
wiedź tego zawierał juŜ wspominany rozkaz NDWP z 22 sierpnia:
Od chwili sformowania Okręgów Wojskowych wszystkie jednostki

stacjonujące na terytorium odnośnych OW podporządkować dowód-

com OW, w tym celu szef SG do 30.08.1945 r. przedstawi plan roz-

działu formacji i jednostek na dany okręg3. Plan ten został uszczegó-
łowiony w rozkazie NDWP z 5 września, na mocy którego dowódca
Łódzkiego OW przejął zwierzchnictwo nad jednostkami i instytucja-
mi wojskowymi włączonymi do organicznego składu owego okręgu.
Przejęcie przez dowódcę Łódzkiego OW zwierzchnictwa nad wyzna-
czonymi jednostkami i instytucjami wojskowymi stanowiło jednak
dopiero wstępny etap pokojowej reorganizacji, gdyŜ z jednej strony
przystąpiono niebawem do formowania nowych oddziałów i jedno-
stek obsługi wojska niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
okręgu w czasie pokoju, zaś z drugiej podjęto szereg przedsięwzięć
związanych z rozwiązaniem frontowych jednostek, zakładów i insty-
tucji wojskowych zbędnych w czasie pokoju. Był to niezwykle skom-
plikowany i złoŜony proces, który ze względu na swoją skalę stanowił
powaŜne wyzwanie dla niedawno co powstałego i borykającego się

                                                
2 CAW, Warszawski OW, sygn. IV.510.1/A, t. 83. Prawa i obowiązki dowódcy

Okręgu Wojskowego z 1 II 1945 r., k. 1-2; K. Frontczak, Siły zbrojne Polski Ludowej.

Przejście na stopę pokojową 1945-1947, Warszawa 1974, s. 117; D. Mierzejewski, S.
Sadowski, Zarys historii Pomorskiego Okręgu Wojskowego 1919-1994, Bydgoszcz
1994, s. 147. Szerzej na temat organizacji i działalności okręgów wojskowych w
pierwszych latach powojennych patrz: W. Jarno, Terytorialne władze wojskowe

w Polsce w latach 1945–1949. Organizacja i działalność okręgów wojskowych, Łódź
2011, s. 77 i n.

3 CAW, Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 141. Rozkaz organizacyjny NDWP
nr 208 z 22 VIII 1945 r., k. 449.
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z powaŜnymi trudnościami kadrowymi Łódzkiego OW. Z powodu
niezbyt precyzyjnego określenia podporządkowania części jednostek,
na początku 1946 r. NDWP – rozkazem z 18 stycznia – określiło wy-
raźnie, iŜ jednostki i instytucje wojskowe stacjonujące na obszarze
Łódzkiego OW, lecz podlegające bezpośrednio instytucjom central-
nym lub dowództwom rodzajów wojsk, zostały podporządkowane do-
wódcy Łódzkiego OW jedynie pod względem administracyjno-
porządkowym, tzn. w zakresie porządku wewnętrznego i dyscypliny,
słuŜby garnizonowej, zaopatrzenia materiałowego, udziału w uroczy-
stościach, przygotowań mobilizacyjnych oraz pomocy sanitarnej
i weterynaryjnej4.

Łódzki OW istniał jednak bardzo krótko, gdyŜ tylko do 30 listo-
pada 1946 r., kiedy to został formalnie rozformowany. U podstaw tej
decyzji leŜały przede wszystkim względy finansowe, wynikające
z rosnących trudności finansowych WP w pierwszych latach powo-
jennych. Zapowiedź likwidacji owego okręgu zawarta została w dy-
rektywie NDWP nr 2 z 12 września 1946 r., po czym potwierdzono
ją sześć dni później w dyrektywie NDWP nr 3, która z kolei 20 wrze-
śnia została ujęta w ramy szczegółowego rozkazu organizacyjnego
NDWP nr 232, nakazującego, by rozformowanie Łódzkiego OW oraz
dokonanie towarzyszących temu zmian w podziale terytorialnym
Pomorskiego, Poznańskiego i Lubelskiego OW zakończyć do 25 listo-
pada 1946 r. W praktyce nastąpiło to z kilkudniowym opóźnieniem,
co stwierdzało zarządzenie organizacyjne NDWP nr 611 z 25 listopa-
da 1946 r.: Z dniem 30.11.1946 r. Dowództwo OW VI rozkazem Na-

czelnego Dowódcy Wojska Polskiego zostaje rozformowane5. Trzeba
tu dodać, iŜ choć 30 listopada formalnie rozformowano Łódzki OW,
to jednak przekazanie jednostek i instytucji wojskowych stacjonują-
cych na obszarze trzech województw zmieniających swą przynaleŜ-
ność względem okręgów wojskowych (kieleckiego, łódzkiego i pomor-
skiego) rozpoczęło się juŜ 25 października, zaś ostateczne wykreśle-
nie Łódzkiego OW ze wszelkiego rodzaju ewidencji nastąpiło
12 stycznia 1947 r.6 Ten nieco rozbudowany wywód był potrzebny dla
                                                

4 K. Frontczak, Formowanie i rozwój wojskowej administracji terenowej w wa-

runkach przechodzenia Polskich Sił Zbrojnych na stopę pokojową, „Przegląd Histo-
ryczny” 1969, t. 60, z. 3, s. 488–489.

5 CAW, Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 377. Zarządzenie organizacyjne
nr 611 z 25 XI 1946 r., k. 31.

6 CAW, Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczt, sygn. IV.502.1, t. 14. Dyrek-
tywa NDWP nr 2 z 12 IX 1946 r., k. 479 i Dyrektywa NDWP nr 3 z 18 IX 1946 r.,
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wyjaśnienia zakresu chronologicznego niniejszego tekstu, obejmują-
cego organizację i działalność dwóch słuŜb medycznych w Łódzkim
OW, istniejącym zaledwie niecałe dwa lata. Z uwagi na specyfikę
wojskowej słuŜby zdrowia i słuŜby weterynarii, zostaną one omówio-
ne oddzielnie wedle wspomnianej kolejności.

Wojskowa słuŜba zdrowia odgrywała i nadal odgrywa niezmiernie
waŜną rolę w siłach zbrojnych, gdyŜ do jej zasadniczych zadań nale-
Ŝy: czuwanie nad stanem zdrowotnym Ŝołnierzy, niesienie im pomocy
lekarskiej, szerzenie oświaty sanitarnej w wojsku, szkolenie podle-
głego personelu sanitarnego oraz zaopatrzenie sił zbrojnych w szero-
ko rozumiany materiał sanitarny. Zadania te słuŜba zdrowia reali-
zowała poprzez propagowanie zasad higieny wśród Ŝołnierzy, zapo-
bieganie chorobom (zwłaszcza zakaźnym), leczenie Ŝołnierzy w sta-
cjonarnych placówkach leczniczych (izby chorych, szpitale okręgowe
i garnizonowe oraz sanatoria wojskowe), racjonalne gospodarowanie
materiałem sanitarnym, organizowanie odczytów i pogadanek z za-
kresu higieny, prowadzenie ewidencji i statystyki sanitarnej, nadzo-
rowanie działalności wojskowych zakładów sanitarnych, utrzymy-
wanie stałej współpracy z cywilną słuŜbą zdrowia, a takŜe sprawo-
wanie opieki medycznej nad rodzinami oficerów i podoficerów zawo-
dowych. Wojskowa słuŜba zdrowia wiosną 1945 r. podlegała Głów-
nemu Kwatermistrzostwu WP przekształconemu 27 lipca 1945 r.
w III Wiceministerstwo Obrony Narodowej, w ramach którego funk-
cjonował Departament SłuŜby Zdrowia kierowany w pierwszych la-
tach powojennych kolejno przez gen. bryg. Michała Moguczego
(do 24 czerwca 1946 r.) oraz gen. dyw. Bolesława Szareckiego
(do 16 grudnia 1949 r.)7.

Wiosną 1945 r., w związku z udziałem jednostek 1 i 2 Armii
w walkach, pojawiła się potrzeba zwiększenia liczby zakładów lecz-
niczych słuŜby zdrowia, które generalnie dzieliły się w owym czasie
na zakłady stacjonarne i frontowe. Pierwsze z nich podlegały do-
wództwom okręgów wojskowych, zaś drugie dowódcom związków
operacyjnych i taktycznych. Zakłady lecznictwa stacjonarnego
                                                                                                                      

k. 482 oraz t. 25. Rozkaz NDWP nr 232 z 20 IX 1946 r., k. 97; K. Frontczak, Siły

zbrojne Polski…, s. 128.
7 W. Jurgielewicz, Organizacja Ludowego Wojska Polskiego (22.VII.1944 –

9.V.1945), Warszawa 1968, s. 119-123; K. Frontczak, op. cit., s. 84-86; S. Wojtko-
wiak, J. Talar, W. Majewski, F. Piotrowski, Zarys dziejów wojskowej słuŜby zdrowia,
Warszawa 1974, s. 493-494; L. Grot, T. Konecki, E. Nalepa, Pokojowe dzieje Wojska

Polskiego, Warszawa 1988, s. 50.
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to przede wszystkim szpitale okręgowe i garnizonowe, natomiast
frontowe zakłady lecznictwa wojskowego to głównie polowe szpitale
ewakuacyjne, punkty ewakuacyjne, pralnie i łaźnie polowe, pociągi
i czołówki sanitarne oraz punkty kontrolno-sanitarne. Sześć dni po
wydaniu rozkazu o przystąpieniu do formowania okręgów wojsko-
wych, NDWP nakazało 6 lutego 1945 r. utworzyć w kaŜdym z sześciu
mających powstać okręgów wojskowych po jednym szpitalu okręgo-
wym na 600 łóŜek. W Łódzkim OW sformowano wówczas 4 Wojsko-
wy Szpital Okręgowy w Łodzi, który ulokowano w budynku przed-
wojennego wojskowego szpitala okręgowego przy ul. Stefana śerom-
skiego 113. Oprócz niego – na mocy wspomnianego rozkazu – przy-
stąpiono do organizowania Szpitala Garnizonowego w Radomiu
na 150 łóŜek, który to proces miano zakończyć do 1 kwietnia8.

Na szczeblu okręgowym – juŜ wiosną 1945 r., wraz z formowa-
niem dowództwa Łódzkiego OW – utworzono okręgowy organ kie-
rowniczy omawianej słuŜby, którym był początkowo Referat Zdrowia,
przekształcony w sierpniu 1945 r. w Wydział SłuŜby Zdrowia (oba
podlegały bezpośrednio dowódcy okręgu). Samodzielny charakter
wydział ten utracił w kwietniu 1946 r., kiedy to włączono go w skład
Kwatermistrzostwa dowództwa okręgu, które skupiło wówczas więk-
szość zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialno-
bytowych jednostek dyslokowanych na obszarze Łódzkiego OW.
Pierwszym szefem słuŜby zdrowia w dowództwie owego okręgu woj-
skowego był oficer Armii Czerwonej płk lek. med. Jan Wołosiewicz,
zabity 21 października 1945 r. przez polskie podziemie niepodległo-
ściowe. Po jego śmierci, stanowisko szefa słuŜby zdrowia objął
mjr lek. med. Józef Słowik (22 X 1945 r. – 18 II 1946 r.), a następnie
ppłk lek. med. Wacław Zajączkowski (18 II – 30 XI 1946 r.). Według
danych z kwietnia 1946 r. obsada Wydziału SłuŜby Zdrowia w do-
wództwie Łódzkiego OW wyglądała następująco: szef wydziału –
wspomniany wyŜej ppłk lek. med. W. Zajączkowski, szef Sekcji
1. Leczniczo-Profilaktycznej – mjr lek. med. Konstanty Śledziewski,
szef Sekcji 2. Rewizyjno-Lekarskiej – kpt. lek. med. Jan Krajewski,
                                                

8 CAW: Warszawski OW, sygn. IV.510.1/A, t. 83. Prawa i obowiązki dowódcy
okręgu wojskowego z 1 II 1945 r., k. 1-2; Regulamin słuŜby zdrowia w czasie pokoju,
cz. 1, Warszawa 1948, s. 3 i nast.; S. Wojtkowiak, Szefostwo słuŜby zdrowia Łódzkie-

go Okręgu Wojskowego (1945-1946), „Lekarz Wojskowy” 1972, r. 48, nr 12, s. 1136-
1137; K. Frontczak, op. cit., s. 84-86; S. Wojtkowiak, J. Talar, W. Majewski, F. Pio-
trowski, op. cit., s. 493-496; K. Adamek, Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego w

latach 1945-1956, Warszawa 1992, s. 88-89.
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szef Sekcji 3. Finansowej – kpt. Jan Jaworski oraz szef Sekcji 4. Za-
opatrzenia – kpt. Józef Kubiszewski. Po przejściu WP na stopę po-
kojową, szefom słuŜby zdrowia na szczeblu okręgowym podlegał per-
sonel sanitarny wszystkich jednostek dyslokowanych na obszarze
danego okręgu wojskowego, którym w dywizjach i brygadach kiero-
wał szef słuŜby zdrowia danego związku taktycznego, w pułkach
i innych samodzielnych oddziałach tzw. starszy lekarz9, zaś w jed-
nostkach, gdzie etat nie przewidywał owego stanowiska, etatowy
lekarz, któremu powierzono obowiązki starszego lekarza. Z kolei
w jednostkach, w których nie było etatu lekarza, słuŜbą zdrowia kie-
rował instruktor sanitarny. Szefom słuŜby zdrowia jednostek woj-
skowych podlegał cały personel medyczny jednostek wojskowych w
postaci: młodszych lekarzy, instruktorów sanitarnych, podoficerów
sanitarnych, sanitariuszy oraz pielęgniarek kontraktowych10.

Po zakończeniu wojny, wraz z przejściem armii na stopę pokojo-
wą, przeprowadzono równieŜ redukcję zakładów i instytucji leczni-
czych, dostosowując strukturę słuŜby zdrowia do nowych potrzeb.
W ramach tego procesu większość zakładów lecznictwa frontowego
rozformowano, wykorzystując ich personel i zasoby medyczne
do wzmocnienia istniejących wojskowych zakładów lecznictwa sta-
cjonarnego lub teŜ do tworzenia nowych instytucji i placówek słuŜby
zdrowia zgodnie z etatami pokojowymi, jak np. szpitale (okręgowe,
garnizonowe czy kliniczne), laboratoria, składnice sanitarne, sanato-
ria wojskowe, wojskowe domy wypoczynkowe, okręgowe komisje le-
karskie, przychodnie lekarskie, czy teŜ garnizonowe pralnie, łaźnie
i punkty dezynfekcyjne. Wśród rozformowanych polowych zakładów
i instytucji słuŜby zdrowia było m.in. ponad 50 róŜnego rodzaju szpi-
tali oraz 55 innych instytucji wojskowej słuŜby zdrowia. Najwięcej
spośród nich, bo aŜ około 40%, rozformowano w Poznańskim OW,
około 20% w Śląskim OW, po około 10-15% w Pomorskim i Warszaw-
skim OW, zaś pozostałą część w Krakowskim, Lubelskim i Łódzkim
OW (średnio po około 5% ogółu rozformowanych placówek wojskowej
                                                

9 W jednostkach tych występowała etatowa izba chorych.
10 CAW: Warszawski OW, sygn. IV.510.1/A, t. 83. Prawa i obowiązki dowódcy

okręgu wojskowego z 1 II 1945 r., k. 1-2; Lubelski OW, sygn. IV.510.7, t. 3. Etat
dowództwa okręgu wojskowego nr D1/17 z 1 II 1945 r., k. 4-13; Pomirski OW,
sygn. IV.510.2/A, t. 14. Instrukcja o organizacji i zakresie działania okręgów woj-
skowych z 15 XII 1945 r., k. 95; Regulamin słuŜby zdrowia…, s. 3 i n.; K. Frontczak,
op. cit., s. 84-86; S. Wojtkowiak, J. Talar, W. Majewski, F. Piotrowski, op. cit.,
s. 493-496; S. Wojtkowiak, op. cit., s. 1136-1137; K. Adamek, op. cit., s. 88-89.
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słuŜby zdrowia). Wśród rozformowanych zakładów wojskowej słuŜby
zdrowia w Łódzkim OW znajdowały się m.in.: 15 Polowy Szpital Chi-
rurgiczny, 2620 Szpital Lekkorannych i 1565 Szpital Ewakuacyjny
w Skierniewicach oraz 46 Szpital Ewakuacyjny 2 Armii WP w Łodzi,
czy 68 Szpital Rozdzielczy w Częstochowie11.

W październiku 1945 r. – po zakończeniu zasadniczego etapu re-
organizacji wojskowych zakładów sanitarnych – w myśl pokojowych
załoŜeń, wojskowa słuŜba zdrowia składała się z siedmiu szpitali
okręgowych, dwudziestu szpitali garnizonowych, trzech centralnych
laboratoriów, pięciu szpitali podległych władzom szczebla centralne-
go, jednej centralnej przychodni dentystycznej, ośmiu komisji lekar-
skich (w tym siedmiu okręgowych), siedmiu garnizonowych pralni,
łaźni i punktów dezynfekcyjnych, ośmiu składnic sanitarnych (w tym
siedmiu okręgowych), sześciu sanatoriów i trzech wojskowych do-
mów wypoczynkowych. Spośród nich dowództwu Łódzkiego OW
od jesieni 1945 r. podlegało sześć samodzielnych zakładów wojskowej
słuŜby zdrowia, w tym trzy szczebla okręgowego i trzy szczebla gar-
nizonowego. Zakładami wojskowej słuŜby zdrowia szczebla okręgo-
wego były mieszczące się w Łodzi: 4 Wojskowy Szpital Okręgowy
z Polikliniką przy ul. S. śeromskiego 113, którego komendantem
w latach 1945-1946 był mjr/ppłk lek. med. Konrad Szpilman, Okrę-
gowa Komisja Lekarska, mieszcząca się równieŜ przy ul. S. śerom-
skiego 113 (na jej czele stał por. lek. med. Krajewski – imienia nie

                                                
11 S. Załuski, Formowanie jednostek kwatermistrzowskich w pierwszej połowie

1945 roku, „Przegląd Kwatermistrzowski” 1971, z. 2 (118), s. 100-101. Według roz-
kazu NDWP nr 233 z 6 IX 1945 r. wśród zakładów słuŜby zdrowia rozformowano
m.in.: Szpitale Ewakuacyjne nr 38, 62, 63, 64, 66, 69, 1587, 1763, 1796, 1797, 1977,
2101, 2114, 2138, 2145, 2146, 2343, 3196, 3299, 3416, 4234 i 4478, Szpitale Roz-
dzielcze nr 67, 68 i 4478, Polowe Szpitale Chirurgiczne nr 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 i 17, Polowe Szpitale Wewnętrzne nr 3, 20 i 21, Szpitale Zakaźne nr 5, 24
i 25, Szpitale dla Lekkorannych nr 6, 28, 29, 30, 31 i 32, Sanitarno-
Epidemiologiczne Laboratorium nr 9, Oddział Dezynfekcyjno-Instruktorski nr 28,
Ewakuacyjno-Odbiorczy Punkt Kontrolny nr 1, 4 i 5, Samodzielne Kompanie Pogo-
towia Chirurgicznego nr 1 i 6, Samodzielne Kompanie Dezynfekcyjne nr 4 i 12, La-
boratorium Anatomiczno-Patologiczne nr 1 i 6, Łaźnie Polowe nr 7, 8, 9, 10, 22, 23 i
24, Sanitarne Kompanie Konne nr 3 i 10, Pralnie Polowe nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16, 17
i 18, Sanitarne Punkty Kontrolne nr 2, 5, 6 i 7, Pociągi Sanitarne nr 1, 2, 101, 102,
103, 104 i 828, Polowe Zarządy Ewakuacyjne nr 1 i 3, Oddziały Sanitarno-
Epidemiczne nr 1 i 14, Polowe Składy Sanitarne nr 8 i 49, Frontowy Zarząd Ewaku-
acyjny nr 8, Stacja Przetaczania Krwi, Samochodowa Kompania sanitarna nr 2 i 8
oraz Samodzielna Konna Kompania Sanitarna nr 3 i 10.
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ustalono) oraz 93 Okręgowa Składnica Sanitarna przy ul. Gdańskiej
162, której komendantami w latach 1945-1946 byli kolejno:
por. Włodzimierz Katczak do grudnia 1945 r., kpt. Józef Kubiszewski
do marca 1946 r. oraz kpt. Rozenszajn (imienia nie ustalono) od mar-
ca do listopada 1946 r. Z kolei wspomnianymi trzema zakładami
wojskowej słuŜby zdrowia szczebla garnizonowego były: Garnizono-
wa Pralnia, Łaźnia i Punkt Dezynfekcyjny nr 12 w Łodzi przy
ul. Lucjana śeligowskiego 39 (jej komendantem w 1946 r. był
ppor. Henryk Brzostowicz) oraz dwa szpitale garnizonowe. Pierw-
szym z nich był Szpital Garnizonowy w Częstochowie na 100 łóŜek
(utworzony we wrześniu na bazie rozformowanego 68 Szpitala Roz-
dzielczego), który mieścił się początkowo w tzw. Koszarach Zawada
przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 69, zaś później został przenie-
siony na ul. Adama Mickiewicza 12. Jego komendantem przez cały
okres działalności owego szpitala w Częstochowie był ppłk lek. med.
Jan Wójtowicz. Drugim szpitalem garnizonowym na obszarze Łódz-
kiego OW był szpital w Radomiu na 50 łóŜek, który rozpoczął dzia-
łalność w czerwcu 1945 r. i mieścił się przy ul. Gabriela Narutowicza
20. Jego pierwszym komendantem, w 1945 r., był oficer Armii Czer-
wonej mjr lek. med. Iwan Moroz, a następnie, w 1946 r.,
mjr lek. med. Zygmunt Siedlecki. W listopadzie 1945 r. – dostoso-
wując powstałą sieć szpitali garnizonowych do rzeczywistych potrzeb
wojska – przeniesiono z Siedlec do Kielc Szpital Garnizonowy
na 75 łóŜek12, co zwiększyło liczbę szpitali garnizonowych w Łódzkim
OW do trzech. Szpital Garnizonowy w Kielcach zajął budynek przy
ul. Bandurskiego 27, zaś jego komendantem w latach 1945–1946 był
mjr lek. med. Eugeniusz Dorengowski (jesienią 1946 r. szpital ten
przeformowano na nowy zmniejszony etat szpitala garnizonowego
na 50 łóŜek)13.

PowyŜsza organizacja i dyslokacja zakładów słuŜby zdrowia w
Łódzkim OW uległa w 1946 r. kilku zmianom spowodowanym nara-
stającymi trudnościami finansowymi polskiej armii. JuŜ styczniu
rozformowano – podobnie jak w innych okręgach wojskowych – Ok-
ręgową Komisję Lekarską w Łodzi, w czerwcu Szpital Garnizonowy

                                                
12 Szpital ten powstał na bazie Szpitala Ewakuacyjnego nr 2101.
13 CAW, II wiceminister Obrony Narodowej, sygn. IV.500.2, t. 4. Rozkaz NDWP

nr 187 z 31 VII 1945 r., 151; Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 143. Rozkaz
NDWP nr 233 z 6 IX 1945 r., 85-97 i t. 141. Rozkaz NDWP nr 208 z 22 VIII 1945 r.,
k. 7-10; S. Załuski, op. cit., s. 100-101.
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w Częstochowie przeniesiono do Siedlec na obszarze Lubelskiego
OW, zaś w listopadzie – wobec likwidacji Łódzkiego OW – rozfor-
mowano w Łodzi kolejne dwa zakłady sanitarne szczebla ok-
ręgowego: 4 Wojskowy Szpital Okręgowy z Polikliniką i 93 Okręgową
Składnicę Sanitarną. Ponadto w grudniu (a więc juŜ po rozwiązaniu
omawianego okręgu) przeniesiono z Otwocka do Łodzi Główny Szpi-
tal Kliniczny WP, który ulokowano w budynku dawnego wojskowego
szpitala okręgowego przy ul. śeromskiego 113 (komendantem owego
szpitala klinicznego w grudniu 1946 r. był ppłk lek. med. Kajetan
Pietraszkiewicz). W tym teŜ czasie Garnizonową Pralnię, Łaźnie
i Punkt Dezynfekcyjny nr 12 w Łodzi podporządkowano Departa-
mentowi Intendentury. Bez zmian za to funkcjonowały w 1946 r.
pozostałe dwa szpitale garnizonowe w Łódzkim OW (w Kielcach i Ra-
domiu), które po likwidacji owego okręgu zostały podporządkowane
(bez zmiany dyslokacji) dowództwu Lubelskiego OW14.

W ramach działań organizacyjnych związanych ze zmniejszeniem
stanu liczebnego WP oraz rozformowywaniem i przenoszeniem za-
kładów sanitarnych na nowe etaty pokojowe, zmniejszeniu uległ tak-
Ŝe stan personelu słuŜby zdrowia, który jeszcze 20 sierpnia 1945 r.
(a więc niemal w przeddzień przejścia na stopę pokojową) etatowo
wynosił 17 267 ludzi, w tym 15 325 wojskowych i 1 942 pracowników
kontraktowych. W ciągu kolejnych kilku miesięcy – w toku zasadni-
czej reorganizacji sił zbrojnych – personel ten planowano zmniejszyć
o 7 967 osób, tak by w końcu 1945 r. liczył etatowo 9 300 ludzi,
w tym 6 077 wojskowych i 3 223 kontraktowych. W wyniku przepro-
wadzonej reorganizacji, 1 stycznia 1946 r. personel ten (bez kursan-
tów i pracowników kontraktowych) liczył etatowo 4 586 wojskowych
(w tym 2 769 w instytucjach i zakładach słuŜby zdrowia oraz 1 826
w jednostkach wojskowych). W praktyce stan ewidencyjny owej gru-
py był wówczas większy o prawie 20%, gdyŜ liczyła ona ogółem 5 336
wojskowych (w tym 3 120 w instytucjach i zakładach omawianej
słuŜby oraz 2 216 w jednostkach wojskowych). Spośród nich, według
stanu etatowego, 567 wojskowych miało pracować w Łódzkim OW,

                                                
14 CAW, Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 376. Wykaz jednostek sanitarno-

leczniczych podległych Departamentowi SłuŜby Zdrowia z 1 XI 1945 r., k. 10; Łódzki
OW, sygn. IV.510.6, t. 8. Rozkaz dowództwa Łódzkiego OW nr 110 z 21 XI 1945 r.,
k. 186; Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 45. Wykaz dyslokacji jedno-
stek sanitarno-leczniczych podległych Departamentowi SłuŜby Zdrowia z 1 VII 1946
r., k. 545.
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z czego 299 w instytucjach i zakładach słuŜby zdrowia oraz 268
w jednostkach wojskowych, lecz i w tym wypadku stan ewidencyjny
był o około 20% wyŜszy i wynosił 664 wojskowych (w tym 352 w in-
stytucjach i zakładach sanitarnych oraz 312 w jednostkach wojsko-
wych). Wiosną 1946 r., w ramach kolejnej redukcji sił zbrojnych, po-
nownie zmniejszono personel wojskowej słuŜby zdrowia, czemu to-
warzyszyła likwidacja lub przeformowanie niektórych placówek me-
dycznych. W rezultacie, 1 maja 1946 r., słuŜba ta miała etatowo li-
czyć 7 756 ludzi, w tym 4 710 wojskowych i 3 046 kontraktowych
(wśród wojskowych miało się znajdować 1 511 oficerów, 1 337 podofi-
cerów, 362 szeregowych oraz 1 500 kursantów). W praktyce jednak
stan ewidencyjny był tym razem niŜszy od etatowego, gdyŜ np. we-
dług sprawozdania Departamentu SłuŜby Zdrowia zamiast 3,2 tys.
wojskowych (bez kursantów) liczyła ona faktycznie wówczas 2 229
wojskowych, wśród których aŜ 680 pochodziło z Armii Czerwonej.
W kolejnych miesiącach 1946 r. kontynuowano przekształcenia
strukturalne w zakresie wojskowej słuŜby zdrowia, powaŜnie
zmniejszając stan etatowy jej personelu, na który po zakończeniu
wojny w naturalny niejako sposób malało zapotrzebowanie sił zbroj-
nych. W rezultacie, co pokazuje poniŜsza tabela, pomiędzy styczniem
a grudniem tego roku stan etatowy personelu omawianej słuŜby
w odniesieniu do osób wojskowych (bez kursantów i pracowników
kontraktowych) zmniejszył się z 4 586 osób do 3 523, zaś stan ewi-
dencyjny z 5 336 do 3 51315.

W pięciu największych garnizonach na obszarze Łódzkiego OW
powołano naczelnych lekarzy garnizonów, które to stanowiska
w 1946 r. zajmowali: w garnizonie łódzkim – mjr lek. med. W. Za-
jączkowski (do 30 listopada 1946 r. był jednocześnie szefem Wy-
działu SłuŜby Zdrowia w dowództwie Łódzkiego OW, zaś po likwida-
cji owego okręgu naczelnym lekarzem łódzkiego garnizonu został
komendant Szkoły Młodszych Oficerów SłuŜby Zdrowia
ppłk dr med. Franciszek Goertz), w garnizonie częstochowskim –
kpt. lek. med. Jan Burchardt (szef słuŜby zdrowia 6 Pułku Piechoty
2 DP), w garnizonie kieleckim – ppłk lek. med. Aleksander Lachow-

                                                
15 CAW: Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 540. Referat o przedsięwzięciach

organizacyjnych WP na 1945 r.; Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 45.
Sprawozdanie z działalności słuŜby zdrowia za kwiecień 1946 r.; Departament Or-
ganizacji i Planowania MON, sygn. IV.503.1/A, t. 109. Sprawozdanie z działalności
słuŜby zdrowia za 1946 r.
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ski (szef słuŜby zdrowia 2 DP), w garnizonie piotrkowskim
– por. lek. med. Stefan Szmidt (szef słuŜby zdrowia 5 Pułku Piechoty
2 DP) oraz w garnizonie radomskim – mjr lek. med. Z. Siedlecki
(komendant tutejszego szpitala garnizonowego). W myśl instrukcji
dla naczelnych lekarzy garnizonów byli oni organami wykonawczymi
szefa słuŜby zdrowia Łódzkiego OW w zakresie działalności omawia-
nej słuŜby w danym garnizonie i podlegał im w tym zakresie cały
personel medyczny wszystkich jednostek wojskowych dyslokowanych
w garnizonie (warto w tym miejscu dodać, iŜ w garnizonie kieleckim
naczelnym lekarzem 2 Pułku Artylerii Lekkiej 2 DP był kpt. lek.
med. Antoni Bobrowski, naczelnym lekarzem 4 Pułku Piechoty 2 DP
kpt. lek. med. Kamila Kadygrobowa, zaś naczelnym lekarzem 2 Ba-
talionu Saperów 2 DP por. lek. med. Leonard Thumm)16.

Pokojowa reorganizacja słuŜby zdrowia miała ją przygotować
do wypełniania swych zadań w nowych warunkach, w których nale-
Ŝało jak najlepiej wykorzystać jej moŜliwości w stosunku do zmie-
niających się potrzeb armii. Wiązało się z tym zmniejszenie liczby
zakładów sanitarnych i łóŜek szpitalnych oraz nowe rozmieszczenie
instytucji sanitarnych, czemu towarzyszyła równieŜ redukcja łóŜek
szpitalnych w zakładach stacjonarnych omawianej słuŜby. Według
danych z 1 lutego 1946 r. we wszystkich zakładach owej słuŜby
w Łódzkim OW było etatowo 550 łóŜek szpitalnych, w tym 400
w 4 Szpitalu Okręgowym w Łodzi, 100 w Szpitalu Garnizonowym
w Częstochowie i 50 w Szpitalu Garnizonowym w Radomiu, zaś
tzw. obłoŜenie wynosiło wówczas ogółem 588 łóŜek szpitalnych,
w tym 460 zajętych łóŜek w 4 Szpitalu Okręgowym (a więc o 60 wię-
cej niŜ przewidywał etat owego szpitala), 78 w Szpitalu garnizono-
wym w Częstochowie i 50 w Szpitalu Garnizonowym w Radomiu.
Co ciekawe, sprawozdanie nie wymienia Szpitala Garnizonowego
w Kielcach na 75 łóŜek, przeniesionego tu w listopadzie 1945 r.,
co moŜe sugerować, iŜ do tego czasu nie rozpoczął on jeszcze formal-
nie swej działalności. Dopiero kolejne sprawozdanie Departamentu
SłuŜby Zdrowia z 1 marca 1946 r. uwzględnia ów szpital, w wyniku
czego etatowa liczba łóŜek w zakładach wojskowej słuŜby zdrowia
w Łódzkim OW wzrosła do 625 (w całym WP było tego dnia według

                                                
16 CAW: Komenda Miasta Łódź, sygn. 38.53.10673. Pismo ppłk. dr. med. F. Go-

ertza z 26 XI 1946 r.; Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 63. Wykaz
naczelnych lekarzy garnizonów w Łódzkim OW z jesieni 1946 r. i Instrukcja dla
naczelnych lekarzy garnizon z 7 V 1946 r.
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stanu etatowego 7,3 tys. łóŜek szpitalnych, w tym – poza Łódzkim
OW – 2 250 w Warszawskim OW, 1 850 w Pomorskim OW, 975
w Poznańskim OW, 700 w Śląskim OW, 650 w Krakowskim OW i
250 w Lubelskim OW). ObłoŜenie ŁóŜek w Łódzkim OW nadal prze-
kraczało nieznacznie stan etatowy, gdyŜ zajętych było wówczas łącz-
nie 637 łóŜek, w tym 487 w 4 Szpitalu Okręgowym w Łodzi,
81 w Szpitalu Garnizonowym w Kielcach, 39 w Szpitalu Garnizono-
wym w Radomiu i 30 w Szpitalu Garnizonowym w Kielcach17.

Tabela 1
Wykaz stanu personelu słuŜby zdrowia WP w 1946 r.

(bez kursantów oraz pracowników kontraktowych)
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Stan na 1 I 1946 r.
Stan personelu słuŜby zdrowia w instytucjach leczniczych

Stan etatowy 1 039 330 391 292 276 299 133 2 760
Stan faktyczny 1 119 337 437 342 318 352 175 3 120

Stan personelu słuŜby zdrowia w jednostkach wojskowych
Stan etatowy 342 236 234 254 265 268 227 1 826
Stan faktyczny 419 293 286 302 315 312 289 2 216

Ogółem według stanu na 1 I 1946 r.
Stan etatowy 1 381 566 625 546 541 567 360 4 586
Stan faktyczny 1 538 630 723 644 633 664 464 5 336

Stan na 31 XII 1946 r.
Stan personelu słuŜby zdrowia w instytucjach leczniczych

Stan etatowy 544 375 406 231 256 - 231 2 043
Stan faktyczny 542 356 399 229 255 - 207 1 988

Stan personelu słuŜby zdrowia w jednostkach wojskowych
Stan etatowy 300 232 233 212 239 - 264 1 480
Stan faktyczny 317 233 232 215 244 - 284 1 525

Ogółem według stanu na 1 XII 1946 r.
Stan etatowy 844 607 639 443 495 - 495 3 523
Stan faktyczny 859 589 631 444 499 - 491 3 513

Źródło: CAW, Departament Organizacji i Planowania MON, sygn. IV.503.1/A,
t. 109. Sprawozdanie z działalności słuŜby zdrowia za 1946 r.

                                                
17 CAW, Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 113. Sprawozdania

o stanie szpitali z 1 lutego oraz 1 III 1946 r.
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W końcu czerwca 1946 r. – po przeniesieniu Szpitala Garnizono-
wego z Częstochowy do Siedlec – zwiększono liczbę etatowych łóŜek
w Szpitalu Garnizonowym w Radomiu z 50 do 100 oraz rozformowa-
no istniejący od jesieni 1945 r. Wojskowy Dom Wypoczynkowy dla
Oficerów w Busku, tworząc na jego bazie Sanatorium Oficerskie
na 100 łóŜek. W rezultacie owych zmian, liczba etatowych łóŜek
w samodzielnych wojskowych placówkach słuŜby zdrowia w oma-
wianym okręgu zwiększyła się do 675 (w tym 100 łóŜek w Sanato-
rium Oficerskim w Busku), choć w skali całego WP spadła wówczas
do 6 625 z 7 300 łóŜek w porównaniu z marcem, co było konsekwen-
cją nie tylko rosnących trudności finansowych wojska, ale takŜe kon-
sekwencją stopniowej poprawy opieki medycznej w armii18.

Tabela 2
Sprawozdanie o stanie szpitali w Łódzkim OW

z 1 lutego i 1 marca 1946 r.
1 II 1946 r. 1 III 1946 r.

Szpital Ilość łóŜek
wg etatu

Ilość łóŜek
zajętych

Ilość łóŜek
wg etatu

Ilość łóŜek
zajętych

4 Szpital Okręgowy
w Łodzi

400 460 400 487

Szpital Garnizonowy
w Częstochowie

100 78 100 81

Szpital Garnizonowy
w Radomiu

50 50 50 39

Szpital Garnizonowy
w Kielcach

brak tego szpitala w spra-
wozdaniu z 1 II 1946 r.
(być moŜe jeszcze nie

rozpoczął działalności)

75 30

Razem w Łódzkim
OW

550 588 625 637

Źródło: CAW, Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 113. Sprawoz-
dania o stanie szpitali z 1 lutego oraz 1 III 1946 r.

W miarę upływu czasu zaczęła się poprawiać sytuacja sanitarno-
higieniczna w wojsku, warunki jego zakwaterowania i wyŜywienie,
co znajdowało odbicie w ogólnej liczbie Ŝołnierzy leczonych szpitalnie,

                                                
18 CAW, Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 45. Sprawozdanie

z działalności słuŜby zdrowia za kwiecień 1946 r., k. 42-43 i t. 113. Sprawozdanie
o stanie szpitali z 1 lutego, 1 marca i 24 VI 1946 r.; K. Adamek, op. cit., s. 93.
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gdyŜ jeszcze w 1946 r. było ich łącznie 57 485, zaś rok później juŜ
tylko 42 731 (brak danych ilu z nich było leczonych w placówkach
podległych dowództwu Łódzkiego OW). W pierwszych latach powo-
jennych największe zagroŜenie dla stanu zdrowotnego wojska przed-
stawiały choroby weneryczne, stanowiące 27% ogółu zachorowań
w 1946 r. i 14% w 1947 r. Kolejne miejsca pod tym względem zajmo-
wały róŜnego rodzaju urazy odniesione w trakcie słuŜby wojskowej
oraz choroby przewodu pokarmowego. Te ostatnie świadczyły o nie-
najlepszym poziomie wyŜywienia oraz słabym stanie higieny w jed-
nostkach wojskowych. śołnierze w pierwszym okresie powojennym
niemal powszechnie narzekali na monotonne jedzenie, w rezultacie
czego często zdarzały się sytuacje, iŜ przez kilka tygodni w niektó-
rych jednostkach karmiono Ŝołnierzy codziennie grochem oraz solo-
nymi rybami, mającymi zastąpić niedobór mięsa. Równie często
otrzymywali oni do spoŜycia nieświeŜe produkty, co powodowało
liczne zachorowania przewodu pokarmowego. Towarzyszył temu
takŜe powszechny niedobór świeŜych jarzyn i tłuszczów, na co nakła-
dał się dodatkowo kiepski poziom wyszkolenia personelu kuchennego
i nieprzestrzeganie przez Ŝołnierzy podstawowych zasad sanitarno-
higienicznych. Stopniowej poprawie ulegała za to sytuacja w zakre-
sie innych chorób zakaźnych, jak np. świerzbu, zimnicy czy duru
brzusznego. Szczególnym problemem był świerzb dotykający przede
wszystkim Ŝołnierzy nowo powołanych do wojska, których trzeba
było nauczyć niemalŜe od podstaw zasad higieny. W 1946 r. najtrud-
niejsza sytuacja pod tym względem występowała w Śląskim OW
(3 627 przypadków owej choroby), Krakowskim OW (3 021) i War-
szawskim OW (2 837), zaś najlepsza w Łódzkim OW, gdzie odnoto-
wano wówczas jedynie 21 zachorowań na ową chorobę. W zwalczaniu
schorzeń i w poprawie warunków sanitarnych waŜną rolę odegrała
Garnizonowa Pralnia, Łaźnia i Punkt Dezynfekcyjny nr 12 w Łodzi,
poprzez organizowanie obowiązkowych kąpieli dla Ŝołnierzy tutej-
szego garnizonu oraz zapewnienie czystego umundurowania i po-
ścieli dla większości jednostek stacjonujących na obszarze Łódzkiego
OW19.

                                                
19 CAW: Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 45. Sprawozdanie

z działalności słuŜby zdrowia za kwiecień 1946 r., k. 42-43; Departament Organiza-
cji i Planowania, sygn. IV.503.1/A, t. 113. Sprawozdanie z działalności słuŜby zdro-
wia za 1947 r. i t. 109. Sprawozdanie z działalności słuŜby zdrowia za 1946 r.
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Istotnym elementem zmierzającym do poprawy sytuacji zdrowot-
nej wśród Ŝołnierzy były masowe szczepienia przeciwko durowi
brzusznemu i czerwonce, jakie przeprowadzono we wszystkich jed-
nostkach WP pomiędzy 10 kwietnia a 25 maja 1946 r. W okresie tym
zaszczepiono ogółem 129 903 Ŝołnierzy, z czego najwięcej w Poznań-
skim OW – 26 447 Ŝołnierzy, Warszawskim OW – 25 866 i Śląskim
OW – 22 749, podczas gdy w pozostałych okręgach liczby te były
znacznie mniejsze: w Krakowskim OW – 17 938, Pomorskim OW
– 15 741, Lubelskim OW – 10 371 oraz w Łódzkim OW – 9 769 (pozo-
stała część zaszczepionych przypadła na Marynarkę Wojenną, Lot-
nictwo i instytucje centralne MON). O skuteczności leczenia Ŝołnie-
rzy decydowało w duŜym względzie – oprócz samego personelu me-
dycznego – takŜe zaopatrzenie zakładów wojskowej słuŜby zdrowia
w leki i szeroko rozumiane materiały sanitarne. Dzięki poprawie
funkcjonowania słuŜby zdrowia oraz całego kwatermistrzostwa,
znacznej poprawie uległ rozdział leków, jednak zaopatrzenie w nie –
podobnie jak i w materiał sanitarny – było wysoce niedostateczne.
Z uwagi na słabość krajowego przemysłu farmaceutycznego, więk-
szość leków pochodziła z zapasów wojennych, przydziałów z Mini-
sterstwa Zdrowia, zdobyczy wojennych lub darów PCK. DuŜa część
leków w pierwszych dwóch latach powojennych pochodziła z importu
(głównie z ZSRR), a sytuację w tym zakresie udało się poprawić do-
piero w latach 1947-1948. Jeszcze w 1946 r. stan zaopatrzenia
w materiał sanitarny wynosił: w materiałach opatrunkowych
– 100%, w przyborach i przyrządach lekarskich – 60%, zaś w lekach
– 50%. W roku następnym zaopatrzenie nieco się poprawiło, gdyŜ
zapotrzebowanie na leki pokrywano w 75%, zaś na przybory i przy-
rządy lekarskie w 65%. Stopniowa poprawa sytuacji w tym względzie
niewątpliwie równieŜ ułatwiła skuteczniejszą walkę z chorobami
(zwłaszcza zakaźnymi)20.

WaŜnym elementem wpływającym na coraz lepszą pracę perso-
nelu medycznego była takŜe rozbudowa wyŜszego wojskowego szkol-
nictwa medycznego pozwalająca na wykształcenie lekarzy wojsko-
wych dla potrzeb sił zbrojnych. JuŜ w końcu 1944 r. utworzono Kate-
drę Medycyny Wojskowej przy Uniwersytecie im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, zaś w lipcu 1945 r. (rozkazem NDWP
nr 187 z 31 lipca) takŜe pierwszą wojskową uczelnię medyczną, jaką

                                                
20 CAW, Departament SłuŜby Zdrowia, sygn. IV.503.7, t. 45. Sprawozdanie

z działalności Departamentu SłuŜby Zdrowia za kwiecień 1946 r.
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była Wojskowa Medyczna Szkoła Felczerów w Łodzi, którą ulokowa-
no początkowo przy ul. Piotrkowskiej 3, a następnie przy
ul. 1 Maja 69. Zgodnie z przyjętym wówczas etatem nr 20/25, miała
ona liczyć 250 stałego personelu oraz 500 kursantów. W lutym
1946 r. przemianowano ją na Szkołę Młodszych Oficerów SłuŜby
Zdrowia, zaś czerwcu na Oficerską Szkołę Instruktorów Sanitarnych
(jej komendantem był ppłk lek. med. F. Goertz). Wspomnianą szkołę
włączono w następnym roku w skład utworzonego 15 stycznia
1947 r. – a więc juŜ po rozwiązaniu Łódzkiego OW – Centrum Wy-
szkolenia Sanitarnego, które ulokowano równieŜ przy
ul. 1 Maja 69 w Łodzi. W 1947 r. utworzono takŜe kompanie akade-
mickie przy róŜnych cywilnych szkołach wyŜszych, spośród których
niektóre przekształcono w bataliony, a nawet w Fakultety Wojskowe,
jak np. Kompanię Akademicką nr 2 w Łodzi przeformowaną
we wrześniu 1948 r. w Batalion Akademicki nr 2, zaś rok później
w Fakultet Wojskowo-Medyczny. W grudniu 1950 r. z połączenia
Centrum Wyszkolenia Sanitarnego oraz Fakultetu Wojskowo-
Medycznego powstało Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego
w Łodzi. W praktyce więc, pomimo rozformowania Łódzkiego OW
i zmniejszenia znaczenia garnizonu łódzkiego w strukturze sił zbroj-
nych, stał się on w końcu lat czterdziestych wiodącym ośrodkiem
w medycznym szkolnictwie wojskowym21.

Oprócz słuŜby zdrowia, drugą słuŜbą medyczną funkcjonującą
w WP była słuŜba weterynaryjna zajmująca się zaopatrywaniem
wojska w zwierzęta pociągowe (konie), opieką nad zdrowotnością,
wyŜywieniem i właściwym uŜytkowaniem zwierząt naleŜących do
wojska, nadzorem weterynaryjnym nad produktami pochodzenia
zwierzęcego przeznaczonymi na potrzeby wojska oraz współdziała-
niem ze słuŜbą zdrowia w kwestiach związanych z ochroną Ŝołnierzy
przed chorobami odzwierzęcymi. Zadania te słuŜba weterynaryjna
realizowała m.in. poprzez szkolenie podległego jej personelu oraz
personelu innych słuŜb w zakresie spraw weterynaryjnych, leczenie
zwierząt, nadzór weterynaryjny nad ubojem zwierząt przeznaczo-
nych na potrzeby wojska, bieŜące zaopatrzenie sił zbrojnych w mate-

                                                
21 CAW, II Wiceminister Obrony Narodowej, sygn. IV.500.2, t. 4. Rozkaz NDWP

nr 187 z 31 VII 1945 r.; S. Wojtkowiak, Wojskowe szkolnictwo medyczne w Łodzi

w latach 1945-1950, „Rocznik Łódzki” 1965, t. 10, s. 228-238; J. Derecki, Z. Psarski,
Katedra i Fakultet Medycyny Wojskowej w Lublinie (grudzień 1944 r. – lipiec

1946 r.), „Lekarz Wojskowy” 1983, nr 5-6, s. 351-359.
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riał weterynaryjny, pobór, ewidencjonowanie i brakowanie koni oraz
współdziałanie z cywilnymi organami słuŜby weterynaryjnej
w sprawach hodowli i rejestracji koni22.

Tabela 3
Liczba leczonych Ŝołnierzy WP w latach 1946–1947

1946 1947Ogólna liczba Ŝołnierzy leczonych
szpitalnie w tym: 57 485 42 731

Zmiany
w %

choroby zakaźne 2 550 2 501 - 1,92 %
gruźlica 1 556 1 296 - 16,71 %
choroby weneryczne 15 677 5 932 - 62,16 %
urazy 9 089 4 067 - 55,25 %
choroby przewodu pokarmowego 4 989 7 888 + 58,25 %
choroby układu oddechowego 3 072 2 879 - 6,29 %
choroby układu krąŜenia 1 074 1 074 -
inne choroby 19 478 17 094 - 12,24 %

CAW, Departament Organizacji i Planowania, sygn. IV.503.1/A, t. 113. Spra-
wozdanie z działalności słuŜby zdrowia za 1947 r. i t. 109. Sprawozdanie z działal-
ności słuŜby zdrowia za 1946 r.

Do czasu przejścia WP na stopę pokojową, omawianą słuŜbą kie-
rował Oddział SłuŜby Weterynaryjnej w Głównym Kwatermistrzo-
stwie WP, które 27 lipca 1945 r. przeformowano w III Wiceminister-
stwo Obrony Narodowej, zaś Oddział SłuŜby Weterynaryjnej w Wy-
dział SłuŜby Weterynaryjnej, którym w pierwszych latach powojen-
nych kierowali kolejno: płk lek. wet. Mikołaj Tarnowicz do 26 paź-
dziernika 1945 r. i płk/gen.bryg. lek. wet. Afanasij Poliszczuk
do 30 czerwca 1948 r. Szefom owego wydziału podlegali z kolei sze-
fowie słuŜby weterynaryjnej na szczeblu okręgowym. W Łódzkim OW
pracą owej słuŜby kierował początkowo Referat Weterynaryjny,
przekształcony w sierpniu 1945 r. – wraz z reorganizacją dowództwa
Łódzkiego OW – w Wydział Weterynaryjny w składzie Kwatermi-
strzostwa dowództwa okręgowego. Na czele wspomnianego referatu,
a później wydziału stali kolejno: ppłk lek. med. Lewutyn Łogozowski
(od 19 kwietnia do grudnia 1945 r. – oficer Armii Czerwonej),
płk lek. wet. Anisim Benedik (od grudnia 1945 r. do lutego 1946 r.
                                                

22 CAW, Instrukcja słuŜby weterynaryjnej z 1951 r.; K. Adamek, SłuŜba wetery-

naryjna Wojska Polskiego w latach 1945-1956, „Przegląd Kwatermistrzowski” 1988,
r. 39, z. 5, s. 64.
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– równieŜ oficer Armii Czerwonej) oraz ppłk lek. wet. Marian Jóź-
kiewicz (od lutego do listopada 1946 r.)23.

Jesienią 1945 r. rozformowano większość istniejących zakładów
i instytucji słuŜby weterynaryjnej, tworząc na ich bazie – w oparciu
o etaty pokojowe – kilkanaście nowych jednostek i zakładów owej
słuŜby. W wyniku owej reorganizacji, w ramach omawianej słuŜby na
stopie pokojowej funkcjonowały trzy jednostki podległe bezpośrednio
szefowi Wydziału SłuŜby Weterynaryjnej: Centralna Składnica We-
terynaryjna w Warszawie, Centrum Wyszkolenia Weterynaryjnego
w Falentach koło Warszawy i 908 Szkoła Remontu Koni w Kozieni-
cach, zaś w kaŜdym z siedmiu okręgów wojskowych utworzono okrę-
gowy ambulans weterynaryjny, natomiast w Warszawskim, Poznań-
skim i Śląskim OW takŜe okręgowe laboratoria weterynaryjne. Spo-
śród nich w Łódzkim OW funkcjonowały dwie instytucje wojskowej
słuŜby weterynaryjnej: 908 Szkoła Remontu Koni w Kozienicach oraz
15 Okręgowy Ambulans Weterynaryjny we Wrzącej koło Lutomier-
ska. Do zadań 908 Szkoły Remontu Koni naleŜało gromadzenie za-
kupionych lub pochodzących z poboru koni przed osiągnięciem przez
nie wieku przewidzianego dla uŜytku wojskowego, pielęgnowanie
ich, oswajanie z ludźmi i sprzętem wojskowym, po czym Szkoła
miała przekazywać przeszkolone konie jednostkom wojskowym.
Szkoła ta 1 października 1945 r. liczyła 152 Ŝołnierzy, w tym 25 ofi-
cerów, 43 podoficerów i 87 szeregowych. Dwa i pół miesiąca później –
rozkazem NDWP nr 339 z 14 grudnia 1945 r. – została ona rozfor-
mowana, zaś na jej bazie utworzono Zapas Koni w Kozienicach o ob-
sadzie etatowej wynoszącej 216 wojskowych (dnia 1 stycznia 1946 r.
stan ewidencyjny wynosił 219 Ŝołnierzy, w tym 25 oficerów, 69 pod-
oficerów i 125 szeregowych, zaś 1 marca – 191 Ŝołnierzy, w tym
24 oficerów, 41 podoficerów i 126 szeregowych). Oprócz wspomniane-
go Zapasu Koni, szefowi słuŜby weterynaryjnej w Łódzkim OW pod-
legał równieŜ 15 Okręgowy Ambulans Weterynaryjny mieszczący się
we Wrzącej koło Lutomierska, utworzony we wrześniu 1945 r.
(na mocy rozkazu NDWP nr 208 z 22 sierpnia), którego komendan-
tem w latach 1945–1946 był kpt. lek. wet. Marian Domaszewski24.

                                                
23 K. Adamek, op. cit., s. 64-65.
24 CAW: Łódzki OW, sygn. IV.510.6, t. 22. Wykaz jednostek przybyłych

do 1 X 1945 r. na teren Łódzkiego OW, t. 52. Meldunek o stanie bojowym Łódzkiego
OW z 1 X 1945 r.; Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 594. Wykaz jednostek
i formacji podległych III wiceministrowi Obrony Narodowej z 9 X 1945 r., k. 17-21 i
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Przeprowadzone w 1946 r. redukcje kadrowe armii wymusiły takŜe
zmiany w organizacji słuŜby weterynaryjnej. W ich ramach, w poło-
wie roku, Zapas Koni został przeniesiony z Kozienic najpierw
do Inowrocławia na obszarze Poznańskiego OW (od grudnia 1946 r.
Inowrocław wchodził w skład Pomorskiego OW), zaś w 1947 r.
do Płocka na obszarze Warszawskiego OW. Ponadto, w związku
z likwidacją Łódzkiego OW – w listopadzie 1946 r., rozformowano
15 Okręgowy Ambulans Weterynaryjny we Wrzącej, w wyniku czego
na dawnym obszarze Łódzkiego OW nie stacjonowały odtąd Ŝadne
zakłady wojskowej słuŜby weterynaryjnej25.

W jednostkach wojskowych słuŜbę weterynaryjną tworzyli leka-
rze weterynarii oraz ich personel pomocniczy w postaci instruktorów
oraz podkuwaczy koni. W latach 1947-1948 dotychczasowe etaty le-
karzy weterynarii zastąpiono nowymi: na szczeblu dywizyjnym byli
nimi szefowie słuŜby weterynaryjnej podlegli bezpośrednio kwater-
mistrzom danego związku taktycznego, a w sprawach fachowych
szefowi słuŜby weterynaryjnej właściwego okręgu wojskowego. Z ko-
lei na szczeblu pułkowym omawianą słuŜbą kierował instruktor we-
terynarii, będący zarazem komendantem ambulatorium weteryna-
ryjnego pułku. W innych – mniejszych jednostkach – słuŜbę wetery-
naryjną pełnili podoficerowie weterynarii: instruktorzy weterynarii,
podkuwacze koni i sanitariusze. Omawiana słuŜba występowała tak-
Ŝe na szczeblu garnizonowym, gdzie kierował nią wyznaczony rozka-
zem dowódcy garnizonu lekarz weterynarii, zaś w wypadku braku
w garnizonie jednostki posiadającej na etacie lekarza weterynarii
słuŜbę weterynaryjną zabezpieczał lekarz weterynarii, któremu jed-
nostki garnizon były przydzielone pod względem opieki weterynaryj-
nej26.

Wraz z redukcją instytucji weterynaryjnych, stopniowo malała
takŜe liczba personelu słuŜby weterynaryjnej, który jeszcze w poło-
wie 1945 r. tworzyło 884 wojskowych, w tym 197 oficerów, 65 podofi-

                                                                                                                      

t. 145. Rozkaz NDWP nr 339 z 14 XII 1945 r.; K. Adamek, op. cit., s. 64-67; idem,
Kwatermistrzostwo Wojska Polskiego…, s. 102; idem, Intendentura Wojska Polskiego

1918-1956, Warszawa 1998, s. 138.
25 CAW: Wydział SłuŜby Weterynaryjnej, sygn. IV.503.9, t. 17. Sprawozdanie

z likwidacji Wydziału SłuŜby Weterynaryjnej w dowództwie Łódzkiego OW
z 30 XI 1946 r., k. 1; Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 155. Rozkaz NDWP
nr 168 z 8 X 1946 r., k. 239-244.

26 CAW, Instrukcja słuŜby weterynaryjnej w garnizonie, dywizji i pułku, War-
szawa 1951.
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cerów i 622 szeregowych. Dostosowywanie słuŜby weterynaryjnej
do nowych pokojowych zadań – przy stale redukowanym stanie armii
– powodowało, iŜ i personel owej słuŜby 1 stycznia 1946 r. zmalał
etatowo do 437 wojskowych (w tym 243 lekarzy weterynarii
i 194 instruktorów weterynarii), zaś rok później – 1 stycznia 1947 r.
– do 281 wojskowych (w tym 193 lekarzy weterynarii i 89 instrukto-
rów weterynarii), podczas gdy stan faktyczny zmniejszył się w owym
czasie z 430 wojskowych w dniu 1 stycznia 1946 r. (w tym 235 leka-
rzy weterynarii i 195 instruktorów weterynarii) do 283 wojskowych
w dniu 1 stycznia 1947 r. (w tym 186 lekarzy weterynarii i 97 in-
struktorów weterynarii). W kolejnych latach, wobec stałego zmniej-
szania się stanu koni w armii, liczba personelu omawianej słuŜby
ulegała dalszym redukcjom, lecz wobec rozformowania Łódzkiego
OW dalsze statystyki w tym zakresie wykraczają poza zakres niniej-
szego artykułu27.

 Jak wcześniej wspomniano, jednym z najwaŜniejszych zadań
słuŜby weterynaryjnej była opieka nad końmi, które nadal odgrywały
– z powodu niewielkiego stopnia zmechanizowania armii – istotną
rolę w jej funkcjonowaniu. Jeszcze 20 października 1945 r. etatowo
w WP miało być 39 624 koni. W praktyce stan faktyczny był duŜo
niŜszy, gdyŜ w ewidencji znajdowało się wówczas 29 903 konie, czyli
o prawie 1/4 mniej od stanu etatowego. Stopniowo liczba koni uŜyt-
kowanych przez wojsko ulegała zmniejszeniu, gdyŜ ich stan ewiden-
cyjny w 1946 r. wynosił: 22 347 sztuk – 1 stycznia, 19 513 sztuk
– 1 sierpnia, 15 787 sztuk – 1 grudnia oraz 7 602 sztuk – 1 paździer-
nika 1947 r.28 Po przejściu armii na organizację pokojową – aŜ do
listopada 1946 r. – największą liczbą koni dysponowały jednostki
podległe Pomorskiemu OW, wśród których znajdowała się 1 War-
szawska Brygada Kawalerii29. Natomiast na przeciwległym biegunie

                                                
27 CAW, Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 450. Raport o zamierzeniach or-

ganizacyjnych WP na 1945 r., t. 510. Meldunek o stanie WP na dzień 1 I 1947 r.;
Departament Organizacji i Planowania MON, sygn. IV.503.1/A, t. 109. Sprawozda-
nie z działalności słuŜby weterynaryjnej WP za 1946 r.

28 Ów wyraźny spadek liczby koni wynikał nie tylko ze stopniowego zastępowa-
nia ich przez pojazdy mechaniczne, lecz równieŜ z powodu rozformowania w marcu
1947 r. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii.

29 Stan ten utrzymywał się do listopada 1946 r., kiedy to wraz z przeniesieniem
1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii do Garwolina, pierwsze miejsce pod względem
liczby uŜytkowanych koni zajął Warszawski OW.
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w owym okresie znajdował się Łódzki OW, gdyŜ w podległych mu
jednostkach znajdowało się zaledwie około 1 tys. koni30.

W pierwszym okresie powojennym stan zdrowotny koni uŜytko-
wanych przez wojsko nie był najlepszy, co wynikało z ich nie-
doŜywienia, słabej opieki weterynaryjnej i nadmiernej „eksploatacji”.

Tabela 4
Wykaz stanu koni w WP w 1946 r.

1 I 1946 r. 1 V 1946 r. 31 XII 1946 r.
Wyszczególnienie

E F E F E F
Warszawski OW 4 130 3 220 4 066 4 248 5 387 5 244
Pomorski OW 7 704 5 648 5 406 4 483 2 763 2 898
Poznański OW 3 117 3 129 1 958 2 259 1 134 1 731
Śląski OW 4 204 4 791 3 558 4 300 2 351 2 553
Krakowski OW 3 960 3 408 2 970 2 944 1 911 1 867
Łódzki OW 1 023 971 1 052 1 044 - -
Lubelski OW 1 266 1 180 1 140 1 213 1 529 1 494
Ogółem w WP 25 404 22 347 20 150 20 491 15 075 15 787

E – stan etatowy
F – stan faktyczny

Źródło: CAW, Departament Organizacji i Planowania, sygn. IV.503.1/A, t. 109.
Wykaz stanu koni w WP w 1946 r. oraz t. 113. Sprawozdanie z działalności słuŜby
weterynaryjnej za 1947 r.; II wiceminister Obrony Narodowej, sygn. IV.500.2, t. 38.
Wykaz stanu koni na 1 maja 1946 r.

Głównymi powodami zachorowań koni był brak odpowiedniej ilości
owsa lub jego zła jakość, nienajlepszy stan uprzęŜy oraz kiepska ja-
kość kucia koni, jak równieŜ rany i obraŜenia powstałe w trakcie
„uŜytkowania” koni przez wojsko (konie wierzchowe i artyleryjskie
pracowały średnio po około 8-10 godzin dziennie, zaś konie taborowe
nawet do 16 godzin na dobę). Nie dziwią więc w tej sytuacji alarmu-
jące raporty, iŜ latem 1945 r. jedynie niecałe 30% koni miało dobrą
kondycję i 37% dostateczną, zaś aŜ 35% niedostateczną. Na szczęście

                                                
30 CAW, Sztab Generalny, sygn. IV.501.1/A, t. 431. Objaśnienia o przebiegu re-

organizacji WP z października 1945 r.; GZPW, sygn. IV.502.1, t. 75. Sprawozdanie
III wiceministra Obrony Narodowej za 1947 r.; Departament Poboru i Uzupełnień,
sygn. IV.501.2, t. 175. Zestawienie stanu WP z 1 VIII 1946 r.; Departament Organi-
zacji i Planowania, sygn. IV.503.1/A, t. 109. Wykaz stanu koni w WP w 1946 r. oraz
t. 113. Sprawozdanie z działalności słuŜby weterynaryjnej za 1947 r.



Witold Jarno
_______________________________________________________________

204

w kolejnych latach, dzięki poprawiającej się opiece weterynaryjnej,
szerokim działaniom profilaktycznym oraz poprawie warunków by-
towania i wyŜywienia koni, liczba zachorowań tych zwierząt stop-
niowo malała, choć jeszcze w IV kwartale 1946 r. we wszystkich za-
kładach weterynaryjnych w WP leczono łącznie 2 800 koni. Powolna
poprawa stanu koni wynikała nie tylko ze zmniejszenia się ich ogól-
nej liczby w całej armii, lecz takŜe z poprawy wyŜywienia i opieki
weterynaryjnej. Dla przykładu, dobrą kondycję w 1946 r. miało 67%
koni, zaś w 1947 r. – 81%. Podobne tendencje występowały w odnie-
sieniu do pielęgnacji i kucia koni. Odsetek zwierząt dobrze pielęgno-
wanych jeszcze w 1946 r. wynosił 54%, podczas gdy w 1947 r. wzrósł
do 73%, zaś dobrze podkutych koni odpowiednio z 52% do 77%. Licz-
by te wymownie świadczą o dobrej pracy nielicznego personelu słuŜ-
by weterynaryjnej, jednak ze względu na brak szczegółowych danych
w tym zakresie w odniesieniu do Łódzkiego OW nie moŜna ocenić
pracy jego personelu weterynaryjnego31.

Kolejnym zadaniem słuŜby weterynaryjnej było współdziałanie
z cywilnymi weterynarzami w sprawach hodowli i rejestracji koni.
Było to zadanie powaŜne, gdyŜ przykładowo 1 maja 1946 r. całkowity
zasób koni uznanych za przydatne dla potrzeb mobilizacyjnych i po-
zostających w rejestrach prowadzonych przez okręgi wojskowe wyno-
sił 1 156 621 sztuk, z czego najwięcej – bo aŜ 235 021 – w Łódzkim
OW, nieco mniej (234 289 koni) w Poznańskim OW, 214 316 koni
w Warszawskim OW, 152 391 w Krakowskim OW, 146 709 w Lubel-
skim OW, 101 249 w Śląskim OW oraz zaledwie 72 646 w Pomor-
skim OW. Niezwykle waŜną sferą działania omawianej słuŜby był
równieŜ nadzór weterynaryjny nad mięsem i produktami pochodze-
nia zwierzęcego przeznaczonymi na potrzeby wojska. Przepisy naka-
zywały bowiem, aby ubój bydła odbywał się tylko w rzeźniach podle-
gających nadzorowi weterynaryjnemu, zaś w przypadku braku
w danej miejscowości takowej rzeźni, komendant garnizonu wyzna-
czał miejsce uboju, przy którym musiał być obecny lekarz weteryna-
rii. Mięso po odpowiednich badaniach i dopuszczeniu do spoŜycia
było następnie przewoŜone do jednostek wojskowych w specjalnych
samochodach lub skrzyniach obitych od środka blachą. Mięso nie

                                                
31 CAW, Departament Organizacji i Planowania, sygn. IV.503.1/A, t. 113. Spra-

wozdanie z działalności słuŜby weterynaryjnej za 1947 r. i t. 109. Sprawozdanie z
działalności słuŜby weterynaryjnej za 1946 r., k. 263; K. Adamek, SłuŜba weteryna-

ryjna Wojska…, s. 64-66.
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mogło być uŜyte do przygotowywania potraw wcześniej niŜ dwana-
ście godzin po uboju oraz nie później niŜ w ciągu dwóch dni w okresie
letnim lub trzech dni w okresie zimowym, zaś nadwyŜki z dostaw
naleŜało jak najszybciej złoŜyć w chłodniach lub zimnych magazy-
nach. Wojskowa słuŜba weterynaryjna czuwała takŜe nad przestrze-
ganiem w cywilnych zakładach mięsnych dostarczających swych
produktów wojsku odpowiednich warunków sanitarnych przy pro-
dukcji i przechowywaniu produktów mięsnych. Ponadto, wojskowa
słuŜba weterynaryjna współpracowała z cywilną słuŜbą weteryna-
ryjną poprzez wspomaganie jej w pracach nad zapobieganiem choro-
bom zakaźnym wśród zwierząt oraz konsultowanie budowy nowych
lecznic weterynaryjnych pod względem ich ewentualnej przydatności
dla wojska32.

Niestety, z braku innych szczegółowych danych o działalności
w Łódzkim OW, zarówno wojskowej słuŜby zdrowia, jak i wojskowej
słuŜby weterynaryjnej, trudno jest podsumować efekty ich pracy, nie
tylko w odniesieniu do owego okręgu wojskowego, ale takŜe w skali
całego WP. Tym niemniej wydaje się, iŜ jak na ówczesne warunki
kadrowe, zaopatrzeniowe i kwaterunkowe obie omawiane słuŜby
dość dobrze wywiązywały się ze swych zadań. Stopniowe zmniejsza-
nie liczby zakładów wojskowej słuŜby zdrowia oraz redukowanie jej
personelu wynikało zarówno ze zmniejszania się stanu osobowego
WP w pierwszych latach powojennych, jak i stopniowej poprawy ja-
kości leczenia Ŝołnierzy. Podobne uwagi moŜna odnieść do wojskowej
słuŜby weterynaryjnej, która pod koniec lat czterdziestych XX w. –
wobec stale redukowanej liczby koni uŜytkowanych przez wojsko
oraz jego postępującej mechanizacji – przestała odgrywać większą
rolę w funkcjonowaniu WP.

                                                
32 CAW, II wiceminister Obrony Narodowej, sygn. IV.500.2, t. 38. Wykaz zaso-

bów koni w poszczególnych okręgach wojskowych z 1 V 1946 r., k. 276; K. Adamek,
SłuŜba weterynaryjna wojska…, s. 65-66.
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Mapa. Dyslokacja wojskowych zakładów słuŜby zdrowia i wete-
rynarii na obszarze Łódzkiego OW w styczniu 1946 r.

Summary

Organization and activities of the Military Health Service
and the Military Veterinary Service the Lodz Military

District in 1945-1946

The article describes the organization and activities of two mili-
tary medical services, which functioned in the Lodz Military District
in 1945-1946. The first of these was the military health service,
whose main task was to prevention and treatment of soldiers. Mili-
tary health service in the Lodz Military District had three military
garrison hospitals in Czestochowa, Kielce and Radom, district mili-
tary hospital in Lodz, military sanatorium in Busko and medical
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personnel in military units. At the end of World War II in Lodz were
created also several military medical school, so that this city became
the main center of military medical education of the Polish Army.
The article discusses the organization and activities of the other
medical service working in Lodz Military District, which was a mili-
tary veterinary service. Its main task was to care for horses in mili-
tary units and their treatment. For this purpose, in this military
district was formed in the summer of 1945, the 15 District Veteri-
nary Ambulance in Wrząca near Lutomiersk. It was disbanded
in November 1946, together with the liquidation of the Lodz Military
District. In the first years after the war the main command positions
in both services took many officers of the Red Army. They were
gradually substituted for the Polish officers, but it was a long proc-
ess. Both the military services had a small staff, which – in spite
of many difficulties – well fulfill its tasks and contributed to im-
proving the health of forces stationed in the area of that district.
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Janusz R. Budziński
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Mikołaj II wobec pierwszej oficjalnej wizyty

Ferdynanda Koburga jako cara bułgarskiego

W lutym 1909 r. miało dojść do pierwszej oficjalnej wizyty władcy

Bułgarii Ferdynanda Koburga w Rosji. Związana ona była z uroczy-

stościami pogrzebowymi członka rosyjskiej rodziny carskiej, wielkie-

go księcia Włodzimierza Aleksandrowicza. Władca Bułgarii bardzo

pragnął wziąć w nich udział. Mimo Ŝe takie zezwolenie od cara Rosji

Mikołaja II otrzymał, jako uczestnik wojny rosyjsko-tureckiej

1877-1878, to strona rosyjska nie kryła swojej rezerwy. WaŜyły

na tym zaszłości związane z wyborem Ferdynanda na księcia Bułga-

rii, a później z przyjęciem przez niego tytułu cara (choć jak podkre-

ślano, miał on obowiązywać tylko w Bułgarii).

Dla naświetlenia sytuacji naleŜy napisać kilka słów o stanowisku

Rosji wobec Bułgarów i wydarzeniach, które doprowadziły do powo-

łania na tron bułgarski Ferdynanda. JuŜ od I połowy XIX w. Rosja

uwaŜała się za predystynowaną do popierania narodów słowiańskich

na Bałkanach. Najpierw Mikołaj I, później Aleksander II dąŜyli

do umocnienia tu wpływów rosyjskich, co czynili pod hasłem wspie-

rania dąŜeń narodów słowiańskich do wyzwolenia się spod panowa-

nia tureckiego. MoŜna by rzec, Ŝe najwięcej uczynił Aleksander II,

który m.in. praktycznie doprowadził do odbudowy państwa bułgar-

skiego. Stało się to na mocy traktatu z San Stefano, kończącego woj-

nę rosyjsko-turecką lat 1877-18781. Pokój ten nie został zaaprobo-

                                                
1 Pokój podpisano 3 marca, a ratyfikacja traktatu nastąpiła 16 marca 1878 r.

Jeśli chodzi o Bułgarię, traktat mówił o utworzeniu autonomicznego państwa roz-

ciągającego się od Morza Czarnego do Egejskiego, które obejmowałoby północną

i południową Bułgarię, część południowej DobrudŜy, część zachodniej i wschodniej

Tracji, kawałek Albanii i całą Macedonię; szerzej zob.: W. Dobrzycki, Historia sto-

sunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2004, s. 162; J. Skowronek,
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wany przez inne mocarstwa i doszło do jego rewizji w 1878 r.,

w trakcie obrad tzw. kongresu berlińskiego (13 czerwca – 13 lipca

1878 r.)2. To wówczas podzielono odbudowane państwo bułgarskie

na dwie części, Księstwo Bułgarii i Rumelię Wschodnią (właściwie

naleŜałoby mówić o trzech częściach, gdyŜ w grę wchodziła jeszcze

Macedonia, która wracała do Turcji bez jakichkolwiek zmian w sta-

tusie)3.

Jedną z waŜniejszych kwestii było powołanie instytucji państwo-

wych w Księstwie Bułgarskim i Rumelii Wschodniej. Księstwo Buł-

garskie znalazło się na dziewięć miesięcy pod przewidzianą trakta-

tem berlińskim okupacją rosyjską, w czasie której zorganizowano

bułgarską armię i administrację. Na 22 lutego 1879 r. zwołano

Zgromadzenie Ustawodawcze dla uchwalenia konstytucji. TuŜ po jej

uchwaleniu zwołano na 29 kwietnia 1879 r. Wielkie Zgromadzenie

Narodowe w celu wyboru księcia. Został nim ksiąŜę niemiecki Alek-

sander Battenberg, skoligacony z władającymi Rosją Romanowami4.

Rumelia Wschodnia uzyskała statut organiczny niemal równo-

cześnie z uchwaleniem konstytucji Księstwa Bułgarskiego. W myśl

statutu na czele prowincji stał generał-gubernator, mianowany przez

sułtana za zgodą mocarstw. Do pomocy w rządzeniu krajem miał

dyrektoriat, składający się z pięciu dyrektorów oraz szefa milicji

i Ŝandarmerii. Odrębne istnienie Rumelii okazało się krótkotrwałe,

gdyŜ jej ludność (w 80% Bułgarzy) dąŜyła do zjednoczenia z Księ-

stwem Bułgarskim. MoŜliwość zjednoczenia widziano na dwa sposo-

by – radykałowie proponowali powstanie ludowe, liberałowie i kon-

serwatyści zamach wojskowy. Jak pokazał czas, zwycięŜyła druga

koncepcja. W 1885 r. w Księstwie i Rumelii kierownictwo nad ru-

chem zjednoczeniowym przejęli oficerowie. We wrześniu obalili rząd

Rumelii i powołali jej tymczasowe władze, które proklamowały zjed-

noczenie z Księstwem Bułgarskim. Stało się to za całkowitą aprobatą

księcia Aleksandra Battenberga. Ten, nie chcąc zraŜać mocarstw,

a przede wszystkim Turcji, nie przyjął tytułu księcia Rumelii, tylko

                                                                                                                      

M. Tanty, T. Wasilewski, Słowianie południowi i zachodni VI-XX wiek, Warszawa

2005, s. 348.
2 О. Айрапетов, Внешняя политика Российской империи (1801-1914), Moskwa 2006,

s. 349-351.
3 J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op. cit., s. 349.
4 Zob.: M. Tanty, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003, s. 22;

Н. Киняпина, Балканы и проливы во внешней политике России в конце XIX века, Москва

1994, s. 8-9; J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, op. cit., s. 410-411.
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godność generał-gubernatora tej prowincji. Kwestię zjednoczenia

rozwiązano ostatecznie 5 kwietnia 1886 r. Mocarstwa powierzyły

urząd generał-gubernatora księciu bułgarskiemu. Przeciwna temu

była Rosja, która nie chciała wzmocnienia Battenberga i która stra-

ciła swoją pozycję w Bułgarii na rzecz umocnienia tam wpływów au-

striackich i brytyjskich. Rosjanie postanowili obalić Battenberga

i wprowadzić na tron przychylnego sobie władcę. Działania rosyjskie

doprowadziły do podziału elit bułgarskich na dwa obozy rusofilów

i rusofobów, a w konsekwencji do abdykacji dotychczasowego władcy

bułgarskiego. U władzy znaleźli się rusofobowie, którzy wbrew sta-

nowisku Rosji postanowili zwołać Zgromadzenie Narodowe celem

wyboru nowego księcia. Został nim, 14 sierpnia 1887 r., popierany

przez Austro-Węgry i Włochy, ksiąŜę Ferdynand Koburg5. Przez sie-

dem lat panował on bez sankcji sułtańskiej, gdyŜ pod naciskiem Ro-

sji nie uznały go ani Turcja, ani większość mocarstw sygnatariuszy

traktatu berlińskiego. Ferdynand pragnął umocnić swą pozycję

w drodze formalnego zatwierdzenia wyboru przez ówczesne mocar-

stwa. Jednak jego działania były w duŜym stopniu torpedowane

przez cara Aleksandra III. Dopiero po jego śmierci sytuacja uległa

zmianie. Ferdynand zaczął zabiegać o względy nowego cara Mikołaja

II i dąŜyć do polepszenia stosunków z Rosją. Miało temu posłuŜyć

m.in. ochrzczenie syna Ferdynanda Borysa w obrządku prawosław-

nym (luty 1896 r.). Mikołaja II poproszono, aby został ojcem chrzest-

nym. Ten zaproszenie przyjął i jako swego przedstawiciela wysłał

członka swojej świty generał-majora A. A. Goleniszczew-Kutuzowa6.

W efekcie tych zabiegów 14 lutego 1896 r. podpisano układ o po-

jednaniu i wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Rosją

a Bułgarią. Poprawa stosunków rosyjsko-bułgarskich doprowadziła

do oficjalnego nadania przez Turcję Ferdynandowi godności księcia

Bułgarii i gubernatora Rumelii7.

Nie oznaczało to przejścia Bułgarii na stronę Rosji. Ferdynand

pozostał wierny Austro-Węgrom, zawdzięczając im koronę, starał się

jednak utrzymywać poprawne stosunki z Rosją. Z kolei Rosja starała

się związać Bułgarię mocniej ze sobą, o czym moŜe świadczyć cho-

                                                
5 Zob.: Н. Киняпина, op. cit., s. 96-101, 113-117; M. Tanty, op. cit., s. 28; J. Skowro-

nek, M. Tanty, T. Wasilewski, op. cit., s. 417-419.
6 Szerzej zob. Н. Киняпина, op. cit., s. 121.
7 S. K. Pavlovitch, Historia Bałkanów (1804-1945), Warszawa 2009, s. 173;

О. Айрапетов, op. cit., s. 427.



Janusz R. Budziński

_______________________________________________________________

214

ciaŜby podpisanie w 1902 r. rosyjsko-bułgarskiego porozumienia woj-

skowego. Mimo tych kroków, nadal uwaŜano Ferdynanda za obcego.

Jak to ujął w swoich wspomnieniach dyplomata rosyjski Jurij Soło-

wiew, władcę Bułgarii nazywano łŜe-księciem8.

W 1908 r. Bułgarzy, wykorzystując sytuację wewnętrzną w Turcji

oraz zaanektowanie przez Austro-Węgry Bośni i Hercegowiny, ogło-

sili 5 października pełną niepodległość. Zrzucali tym samym zaleŜ-

ność od państwa tureckiego. Dla podkreślenia tego faktu, ksiąŜę

Bułgarii przyjął tytuł cara, nawiązując tym samym do historii i tra-

dycji państwowości bułgarskiej.

W samej Rosji te dwa fakty wywołały mieszane uczucia. Z jednej

strony popierano dąŜenia niepodległościowe Bułgarów, obawiając się

co prawda, Ŝe moŜe doprowadzić to do wojny bułgarsko-tureckiej.

Dlatego teŜ dyplomacja rosyjska podjęła intensywne zabiegi, aby

do tego nie doszło. Rosja wsparła Bułgarię m.in. przejmując jej zobo-

wiązania finansowe wobec Turcji9. Tym samym wydawało się,

Ŝe stosunki rosyjsko-bułgarskie powinny być jak najlepsze. Z drugiej

strony przyjęcie tytułu cara przez Ferdynanda spotkało się z niechę-

cią, gdyŜ władca bułgarski uczynił to wszystko bez porozumienia

z Rosjanami, a przy poparciu Austro-Węgier. Ponadto władca Rosji

uwaŜał, Ŝe Ferdynand, przyjmując tytuł carski, stawia się na równi

z nim. A to było juŜ nie do przyjęcia. Bo jak władca niewielkiego pań-

stwa mógł równać się z carem Rosji?

Dlatego teŜ Mikołaj II długo nie chciał uznać tego tytułu władcy

Bułgarii. Sytuacja stawała się szczególnie niefortunna w momencie

wspomnianej wcześniej wizyty. Powstawało bowiem pytanie jak Mi-

kołaj powinien potraktować Ferdynanda? Czy jako suwerennego mo-

narchę, równego statusem cesarzowi Rosji, czy jako jednego z pod-

rzędnych władców, zaleŜnych od woli wielkich mocarstw. Jak zauwa-

Ŝa wspomniany wcześniej J. Sołowiew, wysłany na granicę celem

powitania Ferdynanda rosyjski generał-adiutant do samego końca

nie wiedział, jak ma go tytułować. Instrukcje otrzymał telegraficznie

dopiero na granicy10.

Sam Ferdynand, jak pisze w swoich wspomnieniach Michał

A. Taube (wysoko postawiony pracownik rosyjskiego Ministerstwa

                                                
8
 Zob. Ю.Я. Соловъев, Воспоминания дипломата 1893-1922, Минск 2003, s. 195.

9 О. Айрапетов, op. cit., s. 532.
10

 Ю.Я. Соловъев, op. cit. s. 207-208. Sołowiew nie podaje jednak, co było w instruk-

cjach.
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Spraw Zagranicznych), wiedział o tych wahaniach Mikołaja II. Dono-

sił mu o tym bułgarski agent wojenny w Rosji, który stwierdzał,

Ŝe w wypadku, gdyby Mikołaj zdecydował się uznać tytuł carski Fer-

dynanda, sztandar kompani honorowej miał być pochylony, a wów-

czas orkiestra miała zagrać nowy hymn bułgarski11.

Posiadając powyŜsze informacje, władca Bułgarii postanowił wy-

korzystać je na swoją korzyść. Po przybyciu na dworzec kolejowy

w Sankt Petersburgu z szacunkiem przywitał się z Mikołajem II.

Następnie, stanąwszy przed kompanią honorową, jak pisze Taube,

ze łzami w oczach zwrócił się do cara Rosji z prośbą czy mógłby uca-

łować sztandar, będący dla niego najświętszą relikwią i świadec-

twem wyzwolenia Bułgarii dzięki rosyjskiej krwi12. Mikołaj prośbie

nie mógł odmówić. Sztandar pochylono, Ferdynand go ucałował. Po-

chylenie sztandaru stało się sygnałem dla orkiestry zagrania hymnu

Bułgarii. Został więc dopełniony ceremoniał przewidziany dla suwe-

rennego władcy. Spełniając prośbę Ferdynanda, car Mikołaj II powi-

tał go jak równego sobie, suwerennego władcę. Tym samym uznał teŜ

jego carski tytuł.

Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe umiejętne wykorzystanie oko-

liczności przez Ferdynanda spowodowało, iŜ Mikołajowi II nie pozo-

stało nic innego jak uznać władcę Bułgarii za równego sobie. Stało

się tak mimo wcześniejszych wahań ze strony tak władcy Rosji,

jak i rosyjskiego MSZ. MoŜna teŜ zauwaŜyć, Ŝe swoim wcześniejszym

postępowaniem Ferdynand zasłuŜył na pewną niechęć, prowadząc

politykę wbrew sugestiom Petersburga i współpracując z Austro-

Węgrami. Ponadto to Austro-Węgry wsparły Ferdynanda w stara-

niach o koronę bułgarską, a następnie popchnęły do ogłoszenia peł-

nej niepodległości.

Dodać teŜ moŜna, Ŝe ta wizyta stała się początkiem zbliŜenia

między Rosją i Bułgarią. ZbliŜenia, którego celem według załoŜeń

rosyjskiego MSZ było stworzenie sojuszu bałkańskiego, mającego

stać się przeciwwagą dla wpływów niemieckich i austro-węgierskich

na Bałkanach. Jednak, jak pokazały dalsze wypadki, zbliŜenie rosyj-

                                                
11 М. А. Таубе, «Зарницы»: Воспоминания о трагической судъбе предреволюционной

России (1900-1917), Москва 2007, s. 129. Taube pisze, Ŝe w wypadku, gdy witano nie

w pełni suwerennego władcę lub mającego niewielkie znaczenie, orkiestra grała

marsz pułku preobraŜeńskiego.
12 Ibidem.
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sko-bułgarskie potrwało tylko kilka lat. W momencie wybuchu I woj-

ny światowej Bułgaria znalazła się we wrogim Rosji obozie.

Summary

Nicolas II in the face of Ferdinand Coburg’s first official

visit as the Bulgarian tsar

The article entitled Nicolas II in the face of Ferdinand Coburg’s

first official visit as the Bulgarian tsar depicts Ferdinand Coburg’s

first official visit as the sovereign of Bulgaria. It also describes

the attitude of the tsar Nicolas II to Ferdinand’s visit in Russia. To

facilitate the understanding of the situation the short history of the

creation of Bulgaria in 1878 and the contribution of Russia to this

process were depicted. Later on, the attention of the readers

is drawn to the period of Ferdinand’s ruling after August 14, 1887,

especially the moment of striving for Nicolas II’s favour after 1896

and the trials to improve the relations with Russia. The relations

deteriorated in 1908 when Ferdinand, encouraged by Austria-

Hungary, announced the full independence of Bulgaria and called

himself the tsar. In Russian society the events were welcomed posi-

tively but the Russian government members and the tsar Nicolas II

accepted the changes unwillingly as they had been introduced with-

out the agreement of Russia.

In this atmosphere the first official visit of the sovereign of Bul-

garia took place in 1909 in Russia. The issues connected with the

ceremonial of the welcome greeting appeared problematic at that

time. The skillful behaviour of Ferdinand created the situation

in which he was welcomed as the sovereign equal to Nicolas II.

The visit became the foundation for the next meeting between Rus-

sia and Bulgaria.
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Łukasz Migniewicz, Kleidion 1014, Bellona, Warszawa 2013,
ss. 212

Historia średniowiecznej Bułgarii – która stanowi jeden z nurtów
moich naukowych zainteresowań – stosunkowo rzadko pojawia się
w polskim piśmiennictwie historycznym, takŜe w tym o charakterze
popularnonaukowym czy popularnym. Z tego teŜ względu z duŜym
zainteresowaniem sięgnąłem po ksiąŜkę, która, jak głosi tytuł, po-
święcona miała być bitwie stoczonej w 1014 r. przez Bułgarów i Bi-
zantyńczyków pod Klidion (tak raczej, a nie jako Kleidion, naleŜało-
by w języku polskim oddać grecką nazwę Κλειδίον). Starcie to, cza-
sem określane mianem bitwy pod Bełasicą, stanowiło swego rodzaju
apogeum zmagań między cesarstwem bizantyńskim, rządzonym
wówczas przez Bazylego II, a tzw. państwem zachodniobułgarskim
(zwanym teŜ państwem Komitopulów), na czele którego stał car Sa-
muel. Odniesione przez Bizantyńczyków zwycięstwo nadwątliło siły
Bułgarów i choć nie złamało ich woli oporu, to od tej pory zdecydo-
wana przewaga znalazła się po stronie Bizantyńczyków, co w osta-
tecznym rozrachunku przyniosło w 1018/1019 r. upadek bułgarskiej
państwowości. Bitwa pod Klidion jest, jak sądzę, obecna w świado-
mości szerszego kręgu osób interesujących się średniowieczem, choć
raczej nie z tego powodu, iŜ Bizantyńczycy zawdzięczali swój sukces
interesującemu manewrowi, świadczącemu o talentach militarnych
cesarza Bazylego II i wpisującemu go w poczet najwybitniejszych
wodzów jego czasów, lecz z tego względu, Ŝe miał on wydać po zakoń-
czeniu starcia rozkaz oślepienia kilkunastu tysięcy bułgarskich jeń-
ców. Ten niechlubny postępek, jak równieŜ pokonanie Bułgarów
i wcielenie zamieszkiwanych przez nich ziem w obręb cesarstwa,
przyniósł mu, zresztą długo po śmierci, przydomek Bułgarobójcy.

Z pewnością bitwa pod Klidion, czy szerzej rzecz ujmując losy
zmagań Bizantyńczyków z Bułgarami w dobie rządów Bazylego II,
zasługiwały na poświęcenie im odrębnej pracy popularnonaukowej
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w języku polskim i tym samym upowszechnienie wiedzy o nich wśród
szerszego kręgu odbiorców.

W polskiej literaturze naukowej co prawda nie ma monografii do-
tyczącej tego etapu w dziejach stosunków bizantyńsko-bułgarskich,
ale dysponujemy kilkoma interesującymi tekstami przyczynkarskimi
na czele z artykułem autorstwa Macieja Salamona, poświęconym
samej bitwie pod Klidion1. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja
w piśmiennictwie zagranicznym. Spośród nowszych prac wymienić
naleŜy ksiąŜki P. M. Strassle2, S. Piriwatricza3 czy G. N. Nikołowa4.
Wykorzystanie choćby tylko wymienionych powyŜej prac i skonfron-
towanie ich z najwaŜniejszymi dla tematu źródłami w postaci dzieł
Leona Diakona, Jana Skylitzesa, Kekaumena czy Historii cesarzy
(Historia Imperatorum) pozwoliłoby na napisanie dobrej pracy po-
pularnonaukowej.

Mając tego świadomość, sięgnąłem po ksiąŜkę Łukasza Migniewi-
cza z nadzieją, Ŝe spełni ona moje oczekiwania. JuŜ na wstępie mu-
szę jednoznacznie stwierdzić, Ŝe doznałem rozczarowania i sądzę,
Ŝe uczucie to będzie udziałem znacznej części tych, którzy ją przeczy-
tają. Podstawowym jego powodem jest fakt, Ŝe treść ksiąŜki w za-
sadniczy sposób rozmija się z tytułem. To nie jest, jak naleŜałoby się
spodziewać, praca o zmaganiach bizantyńsko-bułgarskich za pano-
wania Bazylego II, z głównym akcentem połoŜonym na tytułową bi-
twę pod Klidion, ale o rządach tego cesarza, z naciskiem na prowa-
dzoną przez niego politykę zagraniczną. Oczywiście wątek bułgarski
się w niej pojawia, ale dość często rozmywa się w natłoku innych
poruszanych kwestii. Aby nie być gołosłownym, trzeba rzec, Ŝe przy-
gotowaniom do bitwy i jej przebiegowi (przedstawiony został, w duŜej

                                                
1 M. Salamon, Bitwa pod Biełasicą (1014) w relacji „Historia Imperatorum”, „Ze-

szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1970, nr 30, s. 59-
80; J. Leśny, Państwo Samuela a jego zachodni sąsiedzi, „Balcanica Posnaniensia”
1985, t. 2, s. 87-111; S. Rek, Powstanie zachodniobułgarskiego państwa Komitopu-
lów, „Przegląd Historyczny” 1983, 74, s. 237-254; idem, Geneza tytułu carskiego
w państwie zachodniobułgarskim, „Balcanica Posnaniensia” 1985, t. 2, s. 51-57.

2 P. M. Strässle, Die Kriege und Kriegfürung in Byzanz. Die Kriege Kaiser
Basileios’ II gegen die Bulgaren (976-1019), Köln-Weimar-Wien 2006.

3 S. Pirivatrić, Samuilova država. Obim i karakter, Beograd 1998.
4 G. N. Nikolov, Centralizăm i regionalizăm w rannosrednovekovna Bălgarija

(kraja na VII-načaloto na XI v.), Sofija 2005.
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mierze, poprzez cytowanie Jana Skylitzesa) Autor poświęcił siedem
stron (s. 163-170).

Innym podstawowym zarzutem, który muszę postawić Autorowi
ksiąŜki, jest sposób wykorzystania literatury naukowej. Autor nie
cytuje Ŝadnej pracy, która została opublikowana po 2006 r. Po tym
roku, a przed wydaniem ksiąŜki, ukazało się w Polsce (Ŝeby juŜ nie
wskazywać literatury zagranicznej, mając świadomość, Ŝe mamy
do czynienia z pracą popularnonaukową) kilka tekstów, w tym prze-
kłady źródeł5, które na pewno byłyby uŜyteczne dla Autora. Są
to m.in. prace Jarosława Dudka6, Wasyla Gjuzelewa7 czy piszącego
te słowa8. Wydaje się równieŜ, Ŝe Autor nie w pełni wykorzystał
te prace, które znalazły się w bibliografii, na czele z fundamentalną
dla tematu ksiąŜką P. M. Strässle i, co tym bardziej dziwne, artyku-
łem Macieja Salamona (np. brak odwołania do tezy o przełamaniu
obrony umocnień (dema) dzięki manewrowi ich obejścia i wzięcia
w dwa ognie między oddział manewrowy i siły dowodzone przez Ba-
zylego). Moją wątpliwość budzi niewzięcie przez Autora pod uwagę
literatury bułgarskiej. Czy moŜna pisać o historii Bułgarii, nawet
jedynie ją popularyzując, nie znając przynajmniej podstawowych dla
danej kwestii, syntetyzujących prac w języku bułgarskim (w tym
przypadku choćby: I. Božilov, V. Gjuzelev, Istorija na srednovekovna
Bălgarija VII-XIV vek, Sofija 2006; D. Angelov, B. Čolpanov, Bălgar-
ska voenna istorija prez srednovekovieto (X-XV v.), Sofija 1994)? Py-
tanie to w moim przekonaniu ma charakter retoryczny. Nie ma

                                                
5 Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria grecka, z. 5, Pisarze

z X wieku, przekł., oprac. A. Brzóstkowska, Warszawa 2009. Znajdują się tu
m.in. fragmenty Kontynuacji Teofanesa i Historii Leona Diakona.

6 J. Dudek, Cesarz Bazyli II w opiniach średniowiecznych Bułgarów, [w:] Stereo-
typy bałkańskie. Księga jubileuszowa profesor Ilony Czamańskiej, red. Z. Pentek,
J. Paszkiewicz, Poznań 2011, s. 62-85.

7 V. Gjuzelev, Bułgaria a państwa i narody Europy Środkowej w X w., [w:] By-
zantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Waldemarowi Cera-
nowi, red. M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, s. 133-140.

8 M. J. Leszka, Stracone złudzenia. Religijny kontekst stosunków bizantyńsko-
bułgarskich w latach 863-927, [w:] Religijna mozaika Bałkanów, red. M. Walczak-
Mikołajczakowa, Gniezno 2008, s. 32-39; idem, Kontrowersje wokół bizantyńskiej
polityki Symeona I Wielkiego w latach 893-913, „Słupskie Studia Historyczne” 2011,
t. 17, s. 19-30; idem, The Monk versus the Philosopher from the History of the Bul-
garian-Byzantine War 894-896, „Studia Ceranea” 2011, t. 1, s. 55-70.
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w tym kontekście znaczenia fakt, Ŝe Ł. Migniewicz zastrzegł, Ŝe tej
literatury nie wykorzystał (s. 9).

Wydaje się oczywistym, Ŝe w ksiąŜce poświęconej bitwie stoczonej
przez wojska bizantyńskie i bułgarskie Autor powinien przedstawić
stan wojskowości jednej, jak i drugiej strony. Tymczasem Ł. Mignie-
wicz koncentruje się jedynie na wojskowości bizantyńskiej, którą
scharakteryzował (pomijam juŜ fakt, na jakim poziomie to uczynił)
w odrębnym rozdziale (s. 122-148), bułgarskiej armii nie poświęcając
Ŝadnej uwagi. Z pewnością nasza wiedza o siłach zbrojnych cesar-
stwa i bizantyńskiej refleksji polemologicznej jest zdecydowanie lep-
sza niŜ o bułgarskiej armii i sztuce wojennej, ale nie jest tak, Ŝe o tej
drugiej nie da się nic powiedzieć.

Praca niestety jeŜy się od błędów faktograficznych i interpreta-
cyjnych. Nie ma prawie strony, na której wnikliwy czytelnik nie do-
strzegłby potknięć Autora.

Aby powyŜsze uwagi nie pozostały gołosłowne, pozwolę sobie
przedstawić kilka uwag szczegółowych. Dotyczyć one będą przede
wszystkim wątku stosunków bizantyńsko-bułgarskich, co jest spo-
wodowane faktem, Ŝe zgodnie z tytułem tym sprawom poświęcona
winna być recenzowana ksiąŜka.

Nie moŜna zgodzić się ze stwierdzeniem o istnieniu konfliktu Bi-
zancjum z chrześcijańską Bułgarią od lat sześćdziesiątych IX w.
(s. 15, przyp. 1). Właśnie od przyjęcia chrześcijaństwa przez Bułga-
rię, zapewne w 866 r., notujemy blisko trzydziestoletni okres pokoju
między tymi państwami, który na s. 18 Autor zupełnie niesłusznie
określa mianem kruchej równowagi. Po czym formułuje zadziwiające
zdanie: Po jego śmierci [Borysa – M. J. L.] wszystkie ujemne dla ce-
sarstwa konsekwencje istnienia silnego chrześcijańskiego państwa
w odległości kilku dni od Konstantynopola dały o sobie znać
z ogromną siłą. Przypomnieć Autorowi trzeba, Ŝe to bułgarskie pań-
stwo takŜe przed przyjęciem chrześcijaństwa leŜało w takiej samej
odległości i stanowiło powaŜne zagroŜenie dla swojego sąsiada. Czym
więc róŜniły się ujemne konsekwencje posiadania przez cesarstwo
Bułgarii jako sąsiada w okresie, kiedy była ona państwem pogań-
skim od tego, w którym stała się ona krajem chrześcijańskim? Inny-
mi słowy, w jaki sposób chrześcijaństwo wpłynęło na wzmocnienie
państwa bułgarskiego i uczynienie z niego bardziej niebezpiecznego
wroga dla Bizancjum? Przy okazji warto nadmienić, Ŝe Borys Michał
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zmarł w 907 r., a juŜ w latach 894-896 toczyła się wojna między ce-
sarstwem i jego północnym, chrześcijańskim sąsiadem.

Autor demonizuje zagroŜenie ze strony Bułgarii w dobie panowa-
nia Symeona, a stwierdzenie, Ŝe podnoszące się z kolan cesarstwo
o mały włos nie upadło całkowicie moŜna uznać co najwyŜej za bar-
dziej lub raczej mniej zręczną figurę retoryczną, w Ŝaden sposób nie
oddającą realnej sytuacji (s. 24). Nawiasem mówiąc, myśl o tym,
Ŝe Bułgarzy stanowili zagroŜenie dla egzystencji cesarstwa – takŜe
wcześniej – pojawia się i w innych miejscach ksiąŜki (np. s. 55-56).
Trzeba wyraźnie zanegować tę opinię. W pewnych okresach Bułgarzy
rzeczywiście byli groźnym przeciwnikiem dla Bizancjum, np. w po-
czątkach IX w., ale nigdy nie dysponowali potencjałem demograficz-
nym, gospodarczym, militarnym, który dawał moŜliwość zadania
śmiertelnego ciosu południowemu sąsiadowi.

Nie wiadomo, czy kiedykolwiek Symeon zamierzał przejąć
wszystkie terytoria europejskie Bizancjum, a na pewno nie w okresie
po zakończeniu wojny z lat 894-896 (s. 25). Nie toczyły się, jak sądzę,
Ŝadne działania wojenne między Bizancjum i Bułgarią w roku 9049,
nie mówiąc juŜ o takich, w wyniku których Symeon oderwał od ce-
sarstwa ziemie nad StrandŜą, miasto Woden z okolicami, ziemie nad
rzeką Wadar [winno być Wardar – M. J. L.] oraz ogromne połacie
Epiru. Ciekawe, jak ten pogląd godzi Autor ze stwierdzeniem,
Ŝe: Lata 896-912 uznaje się za okres względnego pokoju między Buł-
garią a Bizancjum… (s. 26, przyp. 10).

Na jakiej podstawie Autor twierdzi, Ŝe Symeon był władcą poryw-
czym (s. 27)? MoŜna domyślać się, Ŝe wziął on za dobrą monetę opi-
nie, które formułowali pod adresem bułgarskiego władcy bizantyńscy
historycy, którzy do jego admiratorów z pewnością nie naleŜeli10.
Konstantyn Dukas – którego, jak się często sądzi, do próby podjęcia
walki o władzę w 913 r. miał zachęcać Mikołaj Mistyk – juŜ nie Ŝył
w chwili, kiedy Symeon w sierpniu 913 r. znalazł się pod Konstanty-
nopolem (co umknęło uwadze Ł. Migniewicza). Kompletnie nie

                                                
9 Na ten temat pisałem m.in. w artykule: Kontrowersje wokół bizantyńskiej poli-

tyki Symeona I Wielkiego…, s. 24-26.
10 Na temat ukazywania bułgarskich władców w literaturze bizantyńskie

– P. Angelov, Bălgarija i bălgarite v predstavite na vizantijcite (VII-XIV vek), Sofija
1999, s. 145-260; M. J. Leszka, Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskie-
go bizantyńskich źródłach pisanych (VIII-I połowa XII wieku), Łódź 2003.
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na miejscu jest argument na rzecz poglądu, Ŝe Symeon mógł starać
się o władzę w Bizancjum, poniewaŜ nie po raz pierwszy na tronie
cesarzy rzymskich zasiadałby nie-Rzymianin (Grek). Pogląd z pozoru
słuszny, ale Autorowi umknął fakt, Ŝe ci „nie-Grecy” nie byli wład-
cami innych i do tego znajdujących się w konflikcie z Cesarstwem
państw.

Wbrew temu, co pisze Ł. Migniewicz, nie jest pewne, Ŝe Mikołaj
Mistyk zaprosił Symeona do Konstantynopola (s. 27-28). Jak sądzi
część badaczy, patriarcha i bułgarski władca spotkać się mogli
w Hebdomonie, przedmieściu bizantyńskiej stolicy. Jest natomiast
absolutnie pewne, Ŝe Mikołaj Mistyk, wchodząc w negocjacje z Sy-
meonem, nikogo nie uprzedzał (Konstantyn Dukas juŜ nie Ŝył, a Zoe
Karbonopsina, matka Konstantyna VII, w tym czasie była skutecz-
nie izolowana), a jedynie wypełniał powierzoną mu funkcję „szefa”
rady regencyjnej. Ewentualna koronacja Symeona nie odbyła
się w kościele Najświętszej Marii Panny w dzielnicy blacherneńskiej
(Ŝadne źródło o tym nie wspomina), a stało się to albo w pałacu bla-
cherneńskim, albo w Hebdomonie. Symeon nie otrzymał z rąk Mi-
kołaja Mistyka tiary, ale epiriptarion.

MoŜna byłoby mnoŜyć kolejne uwagi dotyczące przedstawienia
stosunków bułgarsko-bizantyńskich w dobie Symeona przez Ł. Mig-
niewicza, ale na tym poprzestanę. To, co zostało powiedziane
powyŜej, wystarczy do uzasadnienia poglądu, Ŝe Autor nie dość,
Ŝe nie zna nowej obcojęzycznej literatury dotyczącej tej kwestii
(np. J. Shepard, Symeon of Bulgaria-Peacemaker, „Annuaire de l’uni-
versite de Sofia „St Kliment Ohridski” 1989, 83, 3, s. 9-48), to nie
przestudiował gruntownie polskiej literatury (np. M. J. Leszka,
Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego… i prace
wskazane w przyp. 6-8), co umoŜliwiłoby mu uniknięcie błędów
faktograficznych i interpretacyjnych.

 Podobnie jest i przy przedstawianiu późniejszych losów relacji
bizantyńsko-bułgarskich. Np. przy okazji ukazywania interwencji
Światosława w Bułgarii rzuca się w oczy brak znajomości artykułu
Jacka Bonarka Przyczyny i cele bułgarskich wypraw Światosława
a polityka Bizancjum w latach sześćdziesiątych X wieku, „Studia
Historyczne” 1996, 39, s. 287-302; przy opisywaniu przejęcia władzy
przez Nicefora II Fokasa, jak i jego upadku nie ma śladu lektury
artykułu M. J. Leszki (Rola cesarzowej Teofano w uzurpacjach
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Nicefora Fokasa (963) i Jana Tzymiskesa (969), [w:] Zamach stanu
w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysik, Warszawa 2004,
s. 227-235), a Autor przytacza jedynie utrwalone w starszej
literaturze przedmiotu poglądy. Przy przedstawianiu okoliczności
śmierci Światosława warto było sięgnąć do artykułu A. Paronia
– Śmierć księcia Światosława Igorewicza a mit wszechmocnej
dyplomacji bizantyjskiej, [w:] Historicae viae. Studia dedykowane
Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy
naukowej, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2012, s. 151-165.

Nie jest słuszny pogląd, Ŝe nadanie Borysowi II tytułu magistra
oznaczało w oczach Bizantyjczyków odebranie tytułu cesarskiego buł-
garskiemu władcy i powrotu tego zaszczytu do jedynego i prawowite-
go właściciela, cesarza z Konstantynopola (s. 55). Nie nadanie tytułu
magistra a odebranie insygniów władzy cesarskiej było dla Bizan-
tyńczyków widomym wyrazem pozbawienia Borysa II tytułu cesarza
Bułgarów. Z pewnością bizantyński basileus czuł się jedynym właści-
cielem tytułu cesarskiego. Trzeba przypomnieć jednak, Ŝe władca
bułgarski nie nosił równorzędnego mu tytułu, nie był władcą o wy-
miarze uniwersalnym, a etnicznym. Stąd odebranie Borysowi II ty-
tułu basileusa Bułgarów nie miało dla cesarza Romajów takiego wy-
miaru, jaki sugeruje Ł. Migniewicz. Nawiasem mówiąc, nadanie
przez Jana Tzimiskesa Borysowi tytułu magistra było z jego strony
aktem dobrej woli i miłosierdzia, przy jednoczesnym wskazaniu,
Ŝe były car Bułgarii jest jego poddanym.

Wydaje się, Ŝe Autor przecenia rolę Samuela, czy szerzej ujmując
Komitopulów, w początkach zmagań o odbudowę państwowości buł-
garskiej (s. 66sqq; cf. wzmiankowane wyŜej artykuły S. Reka).
W tym kontekście warto było równieŜ bardziej wnikliwie przedstawić
rolę Romana, syna cara Piotra. Znamienne jest, Ŝe Samuel zdecydo-
wał ogłosić się carem (997) dopiero wtedy, gdy Roman ponownie
znalazł się w rękach bizantyńskich.

I jeszcze garść drobiazgów:
• Autorką przekładu pracy G. Ostrogorskiego, Dzieje Bizancjum

(Warszawa 1967, 1968, 2008) nie była tylko prof. Halina Evert-
Kappesowa (tak na s. 8). Powstał on pod jej kierunkiem, a w skład
zespołu tłumaczy wchodzili oprócz niej: W. Ceran i S. Wiśniewski.
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• Bazyli II i Konstantyn VIII nie byli pasierbami Jana Tzimi-
skesa (tak na s. 58). Przypomnieć trzeba, Ŝe Teofano, ich matka, nig-
dy nie została Ŝoną Jana.

• Iwan i Jan są to wersje tego samego imienia, więc nie moŜna
powiedzieć, Ŝe Iwan Władysław był zwany Janem Władysławem
(s. 68).

• Na jakiej podstawie Samuel określony został protegowanym
cesarza bizantyńskiego (s. 70)?

• Spodziewano się jeśli nie regularnej wojny, to chociaŜ ekspe-
dycji karnej Konstantynopola (s. 70) – dziwne to stwierdzenie impli-
kuje myśl, Ŝe ekspedycja karna ma charakter pokojowy i nie moŜe
przekształcić się w regularną wojnę, o ile napotka opór tych, którzy
są karani.

• Jan Tzymiskes (969-976) z pewnością nie był następcą Nicefo-
ra Fokasa (963-969) – s. 125.

• Dlaczego Historia imperatorum była w XIII w. źródłem nowa-
torskim (s. 164, przyp. s. 17)?

• Autorką artykułu Wojny arabsko-bizantyjskie, „Przegląd
Orientalistyczny” 1977, 103, s. 187-200 jest Danuta Madeyska (a nie
D. Modsycka – s. 211; cf. 9).

W oddawaniu imion i nazw greckich, łacińskich i cyrylicznych
obecna jest duŜa dowolność. śeby unaocznić problem, posłuŜę się
określeniem Komitopulos (syn komesa), najczęściej stosowanym wo-
bec Samuela. Na kartach ksiąŜki spotykamy je „jedynie” w trzech
wersjach: Komitopulos (np. s. 169), Komitopul (np. s. 79), Komitopuł
(np. s. 66). W kwestii nazewnictwa zdarzają się Autorowi ewidentne
potknięcia, jak w nazwie twierdzy Dorostolon (na s. 53 figuruje Do-
rystolon). Z pewnością kronikarza Yahii (Yahya) z Antiochii nie po-
winno oddawać się jako Yaha. Nie wiem, dlaczego bizantyńska Te-
salonika nazywana jest Salonikami.

Kwestia tłumaczenia źródeł. Ł. Migniewicz niejednokrotnie za-
mieszcza cytaty ze źródeł we własnym tłumaczeniu. Oczywiście nie
jest to zabieg niewłaściwy, natomiast moje wątpliwości budzi jakość
tychŜe tłumaczeń. MoŜe lepiej byłoby omówić dany fragment źródło-
wy zamiast dawać nienajlepsze tłumaczenie (i to nie zawsze z języka
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oryginału)11. Przy okazji dziwi, Ŝe Autor cytuje pracę Jana Skylitzesa
w języku greckim, zaś Jana Zonarasa czy Leona Diakona w tłuma-
czeniach (odpowiednio niemieckim i angielskim). Warto moŜe wska-
zać, Ŝe i Jan Skylitzes doczekał się tłumaczenia na języki kongreso-
we (angielski12 i francuski13). Taka informacja mogłaby się przydać
czytelnikowi, który nie znając greki, chciałby sięgnąć do tekstu źró-
dła.

Część zamieszczonych w ksiąŜce ilustracji pochodzi z manuskryp-
tu Synopsis historiarum Jana Skylitzesa (tzw. Skylitzes Madriten-
sis), znajdującego się w zbiorach Biblioteca Nacional de España
w Madrycie. Takiej informacji czytelnik jednak nie otrzymał. Do tego
jeszcze podpisy pod ilustracjami sugerują, Ŝe ich autorem jest sam
Jan Skylitzes (gwoli przykładu: Gwardia wareska, J. Skylitzes),
co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Kończąc niniejsze rozwaŜania, pozwolę sobie na uwagę natury
ogólnej. Mam świadomość, Ŝe moja recenzja nie dotrze do szerszego
kręgu odbiorców literatury historycznej i Ŝe sięgną oni po ksiąŜkę
                                                

11 Gwoli przykładu przekład fragmentu z dzieła Leona Diakona (Leonis Diaconi
Caloensis Historiae, X, 8, rec. C.B. Hase, Bonnae 1828, dokonany na podstawie
tłumaczenia angielskiego – The History of Leo the Deacon. Byzantine Military Ex-
pansion in the Tenth Century, transl. A. M. Talbot, D. F. Sullivan, Washington 2005,
s. 214-215; w przyp. 40 i 41 błędnie podana s. 213) zamieszczony na s. 80-81, a doty-
czący klęski Bazylego II w bitwie w Klisurze Cesarskiej (Bułgarskiej, Brama Traja-
na): armia przechodziła przez zakrzywiony wąwóz, który był pełen jaskiń i jak tylko
przechodziła [armia] i doszła do terenu ciaśniejszego, tam Bułgarzy zaatakowali
Rzymian, zabijając ich duŜą liczbę i niszcząc cesarskie punkty dowodzenia; biorąc
bogactwa, splądrowali [Bułgarzy] całe zaplecze armii […] Resztki armii […] ledwie
uciekły od Bułgarów. Dla porównania przekład tego fragmentu dokonany przez
A. Brzóstkowską brzmi tak: wojsko przeszło przez zalesiony i skalisty wąwóz; zaled-
wie go minęło, znalazło się w miejscach pełnych rozpadlin i stromizn; tam właśnie
Myzowie napadli na Romajów i zabili znaczną ilość Ŝołnierzy, zagarnęli najpierw
namiot cesarski z wyposaŜeniem oraz złupili sprzęt wojskowy. …A wojsko, które
ocalało, z ledwością zdołało uciec przez niedostępne góry przed pościgiem Myzów…
(Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian…, s. 157). Pomijając róŜnice, dotyczą-
ce walorów literackich jednego i drugiego przekładu, trzeba zwrócić na błędy w tłu-
maczeniu Ł. Migniewicza, np. określenie wąwozu mianem zakrzywionego, a w tek-
ście greckim wyraźnie stoi, iŜ był on ‘hylodes’ (ὑλώδης) – „zalesiony” (tak teŜ w tłu-
maczeniu angielskim, s. 214).

12 John Skylitzes, A synopsis of Byzantine History, 811-1057, introd., text, notes,
transl. J. Wortley, Cambridge 2010.

13 Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, texte traduit par B. Flusin
et annoté par J.-C. Cheynet, Paris 2003.
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Łukasza Migniewicza. Po jej przeczytaniu ich wiedza o zmaganiach
bułgarsko-bizantyńskich w dobie Bazylego II, w tym o tytułowej bi-
twie pod Klidion, specjalnie się jednak nie wzbogaci, a jeśli juŜ,
to często w sposób niezgodny ze stanem faktycznym.

 Apeluję jednocześnie tak do Autora, jak i do Wydawnictwa,
by myśląc ewentualnie o kolejnym wydaniu recenzowanej ksiąŜki,
albo zmienili tytuł, albo wzbogacili treść w taki sposób, by obecny
stał się adekwatny do jej zawartości, i by pochylili się nad poczynio-
nymi powyŜej uwagami (niestety jeszcze niejedną mam w zapasie,
a nie chcąc udręczać ewentualnego czytelnika powstrzymam się
przed ich wymienianiem). Chciałbym bowiem optymistycznie zało-
Ŝyć, Ŝe intencją tak Autora, jak i Wydawnictwa (któremu radziłbym
sięgać po opinie specjalistów, przed podjęciem decyzji o publikacji
danej pozycji) jest to, by ksiąŜka ta stała się lepsza.

Mirosław J. Leszka
(Instytut Historii UŁ, Łódź)
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Mariusz Furman, Między prowincją a wielkim światem. śycie
społeczno-kulturalne Piotrkowa 1867-1884, [b.w.], Kraków 2012,
ss. 177

Literatura historyczna dotycząca Piotrkowa Trybunalskiego
wzbogaciła się niedawno o nową pozycję ksiąŜkową. Jej Autor, piotr-
kowianin, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjął się cało-
ściowego opracowania zagadnień Ŝycia społecznego i kulturalnego
miasta w pierwszych siedemnastu latach pełnienia przezeń funkcji
stolicy guberni (okres ten wybrano nieprzypadkowo, obejmuje
on bowiem czas sprawowania urzędu przez pierwszego gubernatora
piotrkowskiego, gen. Iwana Kachanowa). Pomimo niewoli narodowej,
był to okres intensywnego rozwoju miasta. Ludność Piotrkowa w tym
czasie podwoiła się, powstały nowe ulice, rosła liczba zabudowań,
zwłaszcza murowanych. Stale zmniejszała się liczba analfabetów.
Piotrkowianie byli coraz lepiej wykształceni, coraz więcej czytali
ksiąŜek i prasy, słowem – coraz bardziej uczestniczyli w kulturze.

W kolejnych rozdziałach omówiono: czynniki rozwoju Piotrkowa
przedgubernialnego, sytuację Piotrkowa jako miasta gubernialnego,
instytucje i formy Ŝycia kulturalnego, wreszcie róŜnorodność kultu-
rową i obyczajową cechującą miasto. Omawiany okres zaznaczył
się istotnymi zmianami w strukturze narodowościowej mieszkańców:
obok Polaków i śydów szybko rosła liczba Rosjan. Ci ostatni, choć
często zmuszani do utrzymywania kontaktów towarzyskich głównie
we własnym gronie, coraz silniej wpływali na oblicze miasta.

Jak podkreśla Autor: całościowego opracowania dziejów kultury
ośrodka dotychczas nie ogłoszono (s. 10). Publikacje zbiorowe aspi-
rujące do miana monografii Piotrkowa, wydane w 1967 i 1989 r.,
nie wyczerpują zagadnienia. Ponadto nie brakuje w nich błędów.
Tym bardziej na uwagę zasługuje podjęta próba.

Autor przekonująco dowodzi, iŜ Piotrków umiejętnie wykorzystał
pojawiające się w XIX w. szanse. Pierwszą było poprowadzenie
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta linii Kolei Warszawsko-
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Wiedeńskiej (w tym kierunku Piotrków szybko zaczął się rozwijać),
drugą natomiast uczynienie z niego siedziby guberni. Choć w mieście
nie rozwinął się przemysł (przeszkodą był brak dostępu do bieŜącej
wody, jak równieŜ konkurencja pobliskiej Łodzi i Częstochowy),
to stało się ono waŜnym ośrodkiem kulturalnym.

W omawianym okresie miasta nie moŜna określać mianem pro-
wincjonalnego (chyba Ŝe za prowincję uznamy wszystkie ośrodki po-
za Warszawą). To właśnie w tych latach zaczęło rozwijać się piotr-
kowskie czasopiśmiennictwo, przede wszystkim zainicjowano wyda-
wanie „Tygodnia” – najlepszego poza Warszawą polskiego pisma
tamtej epoki. Piotrkowskie gimnazjum nie było tylko „prowincjonal-
ną” szkołą średnią, lecz liczącym się ośrodkiem nauki. Miało zdecy-
dowane szczęście do nauczycieli, Piotrków zaś do nieprzeciętnych
ludzi. Choć nie wszyscy oni pochodzili z tego miasta, to wielu z nich
właśnie tutaj, gdzie rzuciły ich burzliwe losy ojczyzny, znalazło
z powodzeniem swoje miejsce. NaleŜeli do nich m.in.: Leon Rzecz-
niowski z Zamojszczyzny, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego,
więzień Cytadeli Warszawskiej i syberyjski zesłaniec, autor kilku
ksiąŜek, wreszcie wykładowca historii i języków klasycznych
w Piotrkowie, współpracownik wielu czasopism; Jordan Władysław
Kański z Wołynia, absolwent Uniwersytetu Kijowskiego, nauczyciel
matematyki i fizyki, człowiek renesansu prowadzący takŜe badania
meteorologiczne, statystyczne i historyczne, konstruktor latarek
elektrycznych (których uŜycie w 1872 r. zaniepokoiło nawet miesz-
kańców, nieprzyzwyczajonych do tak silnej iluminacji), organizator
pierwszej w Piotrkowie rozmowy telefonicznej przeprowadzonej
6 stycznia 1878 r. (trzy lata przed zainstalowaniem pierwszych tele-
fonów w Warszawie), wreszcie prezes sekcji kulturalnej miejscowej
StraŜy Ogniowej i inicjator wydania „Rocznika StraŜak”; Roman
Plenkiewicz spod Pińczowa, nauczyciel w Piotrkowie i Warszawie,
jako naukowiec zajmujący się literaturą staropolską, dydaktyką
i wychowaniem młodzieŜy, autor artykułów historycznych i powieści.
Badania naukowe prowadzili teŜ inni nauczyciele, m.in.: Antoni
Bądzkiewicz, Bronisław Bieńkowski, Stefan Pawełek. Niepospolitym
pedagogiem, organistą i społecznikiem był Józef Goleński. O pozio-
mie szkoły świadczą zastępy jej absolwentów – z omawianego okresu
wymienić wystarczy Filipa Sulimierskiego, Adolfa Pawińskiego,
Maksymiliana Barucha, Władysława Biegańskiego czy Edmunda
Dylewskiego. Nie pozostawały w tyle nauczycielki szkół Ŝeńskich
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– Felicja i Emilia Krzywickie prowadziły zarówno pensję dla dziew-
cząt, jak i salon kulturalny, gdzie grupowała się patriotyczna polska
inteligencja. Felicja była ponadto pisarką i tłumaczką. Pensja stała
się solą w oku osławionego rusyfikatora oświaty w Królestwie Pol-
skim, kuratora Aleksandra Apuchtina, który polecił ją zamknąć
w 1881 r.

Niewątpliwie zaś najwybitniejszym piotrkowskim uczonym był
Kazimierz Stronczyński. Jako pierwszy inwentaryzował zabytki pol-
skiej kultury narodowej, pracował w Heroldii Królestwa Polskiego,
wydając m.in. Wzory pism dawnych w przerysach wystawione, i obja-
śnione drukowanem ich wyczytaniem. Był współtwórcą polskiej nu-
mizmatyki1, opracowując monumentalne dzieło Dawne monety pol-
skie dynastii Piastów i Jagiellonów (trzy tomy wydane w latach
1883–1885), będące takŜe chlubą piotrkowskiego drukarstwa (gdyŜ
to niezwykle piękne pod względem edytorskim dzieło wyszło z tutej-
szej drukarni Eliasza Pańskiego)2.

Inną instytucją aktywnie uczestniczącą w Ŝyciu społeczno-
kulturalnym była StraŜ Ogniowa Ochotnicza, w której skład wcho-
dzili Polacy, śydzi, a takŜe nieliczni Niemcy i Rosjanie. Jako stowa-
rzyszenie mogące prowadzić działalność w kierunku polskiego pa-
triotyzmu, nie miała łatwego startu – powołano ją do Ŝycia formalnie
dopiero w 1878 r., chociaŜ inicjatywa jej utworzenia pojawiła się tuŜ
po wielkim poŜarze miasta z 1865 r. Gdyby nie trudności ze strony
władz, byłaby zapewne drugą po kaliskiej ochotniczą straŜą ogniową
powstałą w Królestwie Polskim3. Od momentu powołania straŜy nie
było numeru „Tygodnia”, w którym jej sekcja kulturalna nie zapra-
szałaby na spektakl, koncert czy tańce. Wydawany przez nią „Rocz-
nik StraŜak” był pierwszym w Królestwie fachowym pismem poŜar-
niczym w języku polskim.

                                                
1 Na marginesie dodajmy, Ŝe w Piotrkowie spędził ostatnie lata Ŝycia, tutaj

zmarł w 1854 r. i został pochowany inny badacz zasłuŜony na polu numizmatyki,
niestety nieco zapomniany, Ignacy Zagórski.

2 Wzmiankowane dzieło Stronczyńskiego dostępne jest obecnie w Wielkopolskiej
Bibliotece Cyfrowej, http://www.wbc.poznan.pl/publication/8274, ponadto, staraniem
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, w 2005 r. wydano jego reprint.

3 StraŜ kaliska powstała w 1864 r., tam jednak jej powołanie było łatwiejsze
z uwagi na przewagę wśród inicjatorów przedstawicieli mniejszości niemieckiej;
http://www.kalisz.pl/_portal/12741785774bf26c11c09ab/I._Historia_spo%C5%82eczn
o%C5%9Bci_ewangelickiej_w_Kaliszu.html.
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Nie jest celem recenzji streszczanie ksiąŜki – dość powiedzieć,
Ŝe spotkamy w niej liczne opisy budowli uŜyteczności publicznej, ko-
ściołów, teatrów, cmentarzy z omawianego okresu. Jakkolwiek
np. piotrkowskie kościoły wzniesiono wiele lat wcześniej, to w drugiej
połowie XIX w. nierzadko prowadzono w nich prace remontowe
i malarskie, których efekty widoczne są do dziś.

Godne podkreślenia jest działanie Autora monografii na rzecz
sprostowania pewnych błędnych sądów na temat dziewiętnasto-
wiecznych losów miasta. Nie gloryfikując bynajmniej rosyjskich
władz gubernialnych (w ksiąŜce przytoczono wiele przykładów rusy-
fikacji oraz represji, m.in. likwidację działających tutaj od wieków
klasztorów), zwraca On uwagę m.in. na fakt, iŜ nie moŜna obciąŜać
ich winą za zniszczenie ratusza czy murów miejskich, skoro juŜ
wcześniej do ich ruiny doprowadzili swym zaniedbaniem sami Pola-
cy. Aktem wandalizmu była natomiast „przebudowa” zamku, połą-
czona ze zniszczeniem drugiego piętra (odbudowano je w XX w., jed-
nak juŜ bez renesansowych okien, które podczas rozbiórki uległy
zniszczeniu).

Uznanie budzi erudycja Autora, który wykorzystał znaczną liczbę
zarówno materiałów źródłowych, jak i opracowań. Na kaŜdej stronie
omawianej publikacji znajduje się kilka przypisów, dzięki którym
moŜemy łatwo zweryfikować źródła podawanych informacji. Biblio-
grafia liczy kilkanaście pozycji źródłowych oraz blisko sto pięćdzie-
siąt ksiąŜek i artykułów naukowych (nie licząc artykułów publiko-
wanych w prasie). Poza ksiąŜkami i artykułami naukowymi, Autor
zwrócił takŜe uwagę na walory poznawcze materiałów zamieszcza-
nych w prasie piotrkowskiej od „Gazety Ziemi Piotrkowskiej” po
„KurieR – Kulturę i Rzeczywistość” (nasuwa się jednak pytanie: dla-
czego sięgnął dopiero po rocznik 2006 i późniejsze, skoro pismo uka-
zuje się od 2002 r.?).

Na koniec kilka drobnych uwag krytycznych. Całkiem niepo-
trzebne jest stwierdzenie Autora znajdujące się w przypisie 81 (s. 93)
mówiące o rzekomym wprowadzeniu przeze mnie Czytelników
w błąd odnośnie do „Rocznika StraŜak”, sugerując, Ŝe znajdują się
one [roczniki – D. W.] w jednej z łódzkich bibliotek. Tymczasem około
dziesięciu lat temu korzystałem z „Rocznika StraŜak” za rok 1883
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsud-
skiego w Łodzi. Według katalogu elektronicznego, dostępnego rów-
nieŜ za pośrednictwem Internetu, to pierwsze czasopismo poŜarnicze



(Rec.) Mariusz Furman, Między prowincją a wielkim światem…
_______________________________________________________________

233

w Królestwie Polskim nadal znajduje się w zbiorach tej łódzkiej bi-
blioteki4, nie ma więc mowy o wprowadzaniu w błąd! Zgadzając się
z opinią, Ŝe herb guberni piotrkowskiej odznaczał się schematyzmem
i prostotą i ogołocony był całkowicie z polskich elementów, moŜna
jednak zauwaŜyć, Ŝe umieszczone w jego polu trzy wrzeciona nawią-
zywały do roli, jaką w regionie pełnił przemysł włókienniczy.

Na końcu ksiąŜki zamieszczono jej streszczenie w języku rosyj-
skim. Co ciekawe, w streszczeniu tym nazwa Piotrkowa podana jest
kilkakrotnie w wersji dziewiętnastowiecznej (Пeтрoкoвъ), natomiast
pod koniec tekstu niespodziewanie pojawia się fonetyczny zapis na-
zwy współczesnej (Пётркув-Трибунaльски).

KsiąŜka Mariusza Furmana wnosi wiele cennych informacji po-
szerzających wiedzę na temat przeszłości naszego miasta. Jednym
z jej atutów jest takŜe zwracająca uwagę barwna okładka przedsta-
wiająca znaną odwiedzającym piotrkowski stary cmentarz rzeźbę
nagrobkową trojga dzieci Jordana Kańskiego (zmarłych na cholerę
18 sierpnia 1873 r.) na tle widokówek z czasów gubernialnych; sym-
boliczne znaczenie ma teŜ (widoczna po prawej stronie okładki) od-
sunięta zasłona z guzikiem (pieczęcią?) ozdobioną herbem guberni.
Nie mniej waŜna jest takŜe przystępna cena publikacji, która winna
znaleźć się w księgozbiorze kaŜdego miłośnika historii Piotrkowa.
Charakterystyczne jest, Ŝe ksiąŜka nie posiada wydawcy – Autor
wydał ją więc własnym nakładem, nie czekając na pomoc lokalnych
instytucji, dzięki czemu z pewnością szybciej znalazła się na księgar-
skich półkach.

Daniel Warzocha
(Piotrków Trybunalski)

                                                
4 http://mak.wimbp.lodz.pl/index.php/bazy-katalogowe/czasopisma.html.
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Łódź i region łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką hi-
storią a codziennością, red. Krystyna Radziszewska, Piotr Zawilski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 148

Recenzowana publikacja jest w swojej formie niezwykle intere-
sującym wydawnictwem, bowiem stanowi ona swoisty rekonesans
badawczy poświęcony problematyce Łodzi i szeroko rozumianego
regionu łódzkiego w okresie pierwszej wojny światowej. Wydarzenia,
jakie miały wówczas miejsce, stanowią temat przewodni wielu publi-
kacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. RównieŜ
na łamach wielkich syntez i monografii duŜo miejsca poświęcono za-
równo działaniom militarnym, jak i wszystkim aspektom społecz-
nym, gospodarczym i politycznym, jakie miały miejsce w latach
1914-1918. Jednak recenzowana publikacja jest inna, bowiem trak-
tuje o róŜnych aspektach historii regionalnej, waŜnej a jednak nie-
mal nieobecnej w świadomości mieszkańców miasta Łodzi i całego
regionu. Wielu mieszkańców nie ma w ogóle wiedzy na temat historii
miasta i wydarzeń, jakie miały miejsce podczas Wielkiej Wojny. Stąd
ta publikacja jest tak waŜna i jej ukazanie się na rynku wydawni-
czym niewątpliwie uzupełniło istniejącą do tej pory lukę badawczą.
Jest ona zarazem pewnym etapem, który zapewne będzie stanowił
punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań regionalnych nad
historią „małej łódzkiej ojczyzny”.

Współautorzy, którzy podjęli się trudu przybliŜenia róŜnych za-
gadnień historii regionalnej, sięgnęli nie tylko do dotychczasowego
dorobku historiografii, ale równieŜ – co naleŜy szczególnie mocno
podkreślić – do zasobów archiwów państwowych, a w szczególności
Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum Państwowego w Piotr-
kowie Trybunalskim. Prace redakcyjne i merytoryczne wykonali re-
daktorzy tomu w osobach Krystyny Radziszewskiej z Uniwersytetu
Łódzkiego i Piotra Zawilskiego – Dyrektora Archiwum Państwowego
w Łodzi. Publikacja ta nie powstałaby, gdyby nie współpraca Uni-
wersytetu Łódzkiego i łódzkiego Archiwum. Jej wydanie jest moŜliwe
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równieŜ dzięki finansowemu wsparciu ze strony Urzędu Miasta Ło-
dzi.

Niniejsza publikacja rozpoczyna się Wstępem opracowanym przez
redaktorów wydawnictwa – K. Radziszewską i P. Zawilskiego. Przy-
bliŜyli oni ideę, jaka przyświecała zespołowi autorskiemu w przygo-
towaniu recenzowanej ksiąŜki. Główną ideą, zdaniem Autorów Wstę-
pu, było przybliŜenie czytelnikom dziejów Łodzi i regionu w okresie
pierwszej wojny światowej. Cel ten jest szczególnie waŜny w kontek-
ście zbliŜającej się, a przypadającej w 2014 r., setnej rocznicy „bitwy
łódzkiej”. We Wstępie przybliŜone zostało równieŜ tło historyczne
wydarzeń stanowiących kanwę ksiąŜki, jak i jej problematyka. Re-
cenzowana ksiąŜka składa się z ośmiu niezaleŜnych tekstów, przygo-
towanych przez specjalistów zajmujących się daną tematyką.

Jako pierwszy recenzowane wydawnictwo otwiera tekst Tomasza
Walkiewicza – pracownika Archiwum Państwowego w Łodzi – zaty-
tułowany Źródła do dziejów Łodzi w okresie I wojny światowej w za-
sobie Archiwum Państwowego w Łodzi. Tekst poświęcony został
w całości prezentacji źródeł archiwalnych. Autor przeprowadził sze-
roko zakrojoną kwerendę w oparciu o zasób centrali Archiwum Pań-
stwowego w Łodzi. Jej celem było odszukanie najbardziej interesują-
cych i zarazem reprezentatywnych dla danego okresu źródeł, pod
kątem problematyki pierwszej wojny światowej. Dzięki tak przepro-
wadzonym poszukiwaniom, T. Walkiewiczowi udało się przedstawić,
przez pryzmat archiwaliów, wszystkie aspekty Ŝycia miasta i regionu
w latach Wielkiej Wojny. Kwerendą objęto róŜne grupy zespołów ar-
chiwalnych, które pozwalają zapoznać się z problemami funkcjono-
wania władz samorządowych Łodzi i okolicznych miejscowości, wy-
miarem sprawiedliwości oraz funkcjonowaniem szeroko rozumianego
przemysłu. Autor w swoim materiale zaprezentował szeroką gamę
źródeł archiwalnych od dokumentacji aktowej począwszy, poprzez
prasę, afisze i druki ulotne, kartografię i zbiory fotograficzne.
Wszystkie prezentowane archiwalia obejmują swym zakresem pro-
blematykę Ŝycia miasta pod okupacją.

Drugi z zamieszczonych tekstów, Korespondencja Związku Prze-
mysłowców Królestwa Polskiego z szefem zarządu Generalnego Gu-
bernatorstwa Warszawskiego 1915-1916. Prezentacja źródła, został
przygotowany przez K. Radziszewską. Celem tego artykułu było za-
prezentowanie trudnej sytuacji zakładów przemysłowych w tej oku-
powanej części Królestwa Polskiego, a w szczególności sytuacji
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przemysłu włókienniczego w mieście i regionie łódzkim (głównie
przez pryzmat rekwizycji i wywłaszczeń). Źródło, w oparciu o które
powstał niniejszy materiał, jest jeszcze nieznane szerokiemu gronu
badaczy, gdyŜ do zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi zostało
przekazane jesienią 2011 r. Korespondencja z gen. Hansem Hartwi-
giem von Beselerem stanowi zarazem źródłową informację na temat
sytuacji łódzkich przemysłowców oraz deklaracji i rzeczywistych
działań władz niemieckich, jaką prowadzili wobec fabrykantów.

Autorem kolejnego tekstu, Łódzcy śydzi w okresie I wojny świa-
towej – zapomniana historia?, jest Frank M. Schuster – pracownik
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Autor w swojej
publikacji wskazuje na pilną potrzebę podjęcia badań nad historią
śydów w okresie pierwszej wojny światowej. Jego zdaniem tematyka
ta jest zdominowana przez wydarzenia ostatniej wojny z lat
1939-1945 i problematykę Holocaustu. Skomplikowana sytuacja
Niemców i śydów w latach pierwszej wojny światowej znana jest
nielicznemu gronu badaczy i to najczęściej przez pryzmat szeregu
stereotypów. Pamiętać naleŜy, Ŝe cięŜka sytuacja ludności wyznania
mojŜeszowego podyktowana była zarówno trudną sytuacją material-
ną, jak i brakiem zaufania ze strony władz walczących ze sobą stron
(np. częste podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosjan). Autor swoje
rozwaŜania przedstawił w oparciu o szeroką kwerendę, którą prze-
prowadził m.in. w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej.

Autorem czwartego z zamieszczonych w wydawnictwie tekstów
jest Jacek Walicki z Uniwersytetu Łódzkiego. Opracował on materiał
pt. Samoorganizacja społeczeństwa Łodzi w obliczu wybuchu wojny
i działań wojennych w 1914 roku. Autor rozpoczął swoje rozwaŜania
od przedstawienia danych statystycznych dotyczących stanu naro-
dowościowego oraz charakterystyki Łodzi jako silnego i pręŜnego
w 1914 r. ośrodka przemysłowego. W tekście zaprezentowane zostały
równieŜ plany militarne obu stron konfliktu i miejsce w nich Łodzi
i terenów okalających miasto jako przyszłego teatru działań wojen-
nych. Autor podjął się trudu przedstawienia próby opanowania cha-
osu, jaki miał miejsce po ewakuacji władz rosyjskich, które podej-
mował m.in. Główny Komitet Obywatelski i StraŜ Obywatelska.
W materiale zaprezentowano szeroką gamę zagadnień, m.in.: pro-
blemy z aprowizacją, działalność charytatywną, funkcjonowanie sze-
roko rozumianej gospodarki i polityki finansowej.
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Piąty w kolejności publikacji tekst, Piotrkowskie szkolnictwo
stopnia podstawowego w latach I wojny światowej, został opracowa-
ny przez Aleksego Piastę z Archiwum Państwowego w Piotrkowie
Trybunalskim. Autor w swoim materiale opartym na źródłach z za-
sobu piotrkowskiego Archiwum zaprezentował wszystkie najwaŜ-
niejsze problemy związane z organizacją szkolnictwa w trudnych
okupacyjnych realiach pierwszej wojny światowej. Przedstawione
zostały problemy związane z brakiem dostatecznej ilości kadry na-
uczycielskiej, jej niskim uposaŜeniem oraz niewielką liczbą dzieci
objętych ówczesnym przymusem szkolnym. Jednym z bardziej inte-
resujących zagadnień jest stosunek władz do tworzącego się polskie-
go szkolnictwa, jeszcze przed formalnym zakończeniem działań wo-
jennych i odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Materiał ten jest
szczególnie ciekawy, gdyŜ jako jedyny w recenzowanym wydawnic-
twie ukazuje lata pierwszej wojny światowej przez pryzmat strefy
okupacyjnej austriackiej, bowiem w tej znalazł się Piotrków (pomimo
stosunkowo niewielkiego oddalenia od Łodzi).

Kolejnym materiałem, jaki zaprezentowany został na łamach
omawianej publikacji, jest tekst Łódzkie teatry w okresie I wojny
światowej, autorstwa Karoliny Prykowskiej-Michalak z Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Autorka w swoim tekście wykazała, Ŝe pomimo po-
wszechnie panującej w latach 1914-1918 zawieruchy wojennej, nie
miała ona zasadniczego wpływu na działalność łódzkich placówek
teatralnych. Co więcej, po lekturze tego materiału moŜna wysnuć
wniosek, Ŝe repertuar i obsada wystawianych sztuk była niezwykle,
jak na tamte dni bogata. Oczywiście, co zaznacza Autorka, w szcze-
gólnie uprzywilejowanej sytuacji znajdował się teatr niemiecki i Ŝy-
dowski. Nie znaczy to jednak, Ŝe teatr polski nie dostrzegł swojej
szansy na wystawianie sztuk o zabarwieniu patriotycznym, ze szcze-
gólnym wydźwiękiem antyrosyjskim. Wszystkie łódzkie teatry, jak
pisze K. Prykowska-Michalak, działały na pełnych obrotach.

Jako siódmy w publikacji został zamieszczony tekst Moniki Kuc-
ner, równieŜ z Uniwersytetu Łódzkiego. Zatytułowany on został
I wojna światowa w świetle badań literaturoznawczych: kazania pa-
stora Paula Althausa z lat 1915-1917. Autorka na wstępie zwraca
uwagę czytelników, Ŝe okres pierwszej wojny światowej i jej oddzia-
ływanie na niemieckojęzyczną literaturę w Łodzi nie był do tej pory
podejmowany przez germanistów. Analiza kazań pastora Paula Al-
thausa pozwoliła na rekonstrukcję krajobrazu literackiego Łodzi.
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W tekście zaprezentowano sylwetkę pastora i jego działalność w Ło-
dzi oraz dokonano analizy jego kazań, szczególnie w zakresie sta-
wianych przez niego pytań, w których uzasadniał łódzkim Niemcom
słuszność prowadzonych działań wojennych. Wskazywał w nich za-
razem, Ŝe jedyną ich ojczyzną są Niemcy, niezaleŜnie od tego jak
mocno zakorzenili się oni w Łodzi czy regionie.

Publikację zamyka tekst Michała Jagiełły – pracownika Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Departament Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki) – Działania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego związane z promocją I wojny światowej jako
atrakcji turystycznej. W swoim materiale Autor przedstawił pomysł
wykorzystania zachowanych śladów pierwszej wojny światowej
na ziemi łódzkiej do celów promocyjno-turystycznych. Zaprezentował
prace zapoczątkowane w 2007 r. z inicjatywy ElŜbiety Hibner, ów-
czesnej wicemarszałek województwa. Inicjatywa ta została włączona
do „Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata
2007–2020”. Swoim zasięgiem wykracza nie tylko poza granice re-
gionu łódzkiego, ale i kraju, bowiem współpracą zostały objęte rów-
nieŜ Rosja, Białoruś, Litwa i Ukraina. Zasadniczym celem projektu
jest upamiętnienie ofiar i wydarzeń z lat pierwszej wojny światowej.
Całość ma być gotowa na setną rocznicę „bitwy łódzkiej”.

Podsumowując, naleŜy stwierdzić wysoki walor poznawczy recen-
zowanej publikacji. Porusza ona bowiem wielowątkowe i zarazem
niezwykle interesujące a często nieznane aspekty historii regional-
nej. Wszystkie zamieszczone w wydawnictwie materiały zostały
opracowane zgodnie z zasadami naukowego warsztatu historyka,
zawierają bogaty i poprawnie skonstruowany aparat naukowy,
co podnosi wartość ksiąŜki. NaleŜy równieŜ podkreślić szerokie wy-
korzystanie źródeł archiwalnych, które do tej pory nie były znane
czytelnikom, a dzięki niniejszej publikacji poszerzą ich wiedzę o mie-
ście i regionie.

Tomasz Matuszak
(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
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Leszek Wilczyński, ABC kancelarii i archiwum parafialnego, Lu-

branscianum, Poznań 2012, ss. 145

Niezwykle popularne w ostatnich latach badania nad historią

najbliŜszego regionu bądź losami własnej rodziny odkrywają nowe

obszary poznania i naukowego zainteresowania. Poszukiwania źró-

deł odtwarzających dzieje partykularne i zbiorowe prowadzą niejed-

nokrotnie do parafialnych zasobów archiwalnych, co implikuje ko-

nieczność wypracowania odpowiednich instrumentów pracy kancela-

ryjnej i archiwalnej tej najmniejszej jednostki Kościoła rzymskoka-

tolickiego. Ich tworzenie i dostosowywanie do zmieniających się po-

trzeb uŜytkowników stawia przed duchownymi pracownikami lokal-

nych archiwów zadania odpowiedniej, w świetle metod badawczych

spełniających wymagania krytyki naukowej, opieki nad powierzo-

nym ich pieczy zasobem. Pierwsze naukowe próby w tej dziedzinie

podjął po drugiej wojnie światowej ks. prof. Hieronim Eugeniusz Wy-

czawski, którego szczytne dzieło kontynuowali w latach późniejszych

autorzy specjalistycznych artykułów, publikowanych na łamach cza-

sopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, głównie zaś

ks. prof. Stanisław Librowski. Proces pręŜnego rozwoju archiwistyki

kościelnej stosunkowo najwolniej następował na poziomie kancelarii

i archiwum parafialnego. Z tym większym aplauzem przyjęto pracę

ks. dr. Roberta Romualda Kufla Kancelaria, registratura i archiwum

parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XX wieku (Zielo-

na Góra 2005). W roku ubiegłym natomiast na firmamencie nauki

traktującej o archiwach parafialnych pojawiła się ksiąŜka

ks. prof. Leszka Wilczyńskiego zatytułowana ABC kancelarii i ar-

chiwum parafialnego.

Opracowanie to, stanowiące novum wśród popularnych wydaw-

nictw całościowo traktujących o funkcjonowaniu kancelarii i archi-

wum w podstawowych jednostkach administracyjnych polskiego Ko-

ścioła, skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. Z jednej stro-

ny, naleŜy wskazać na środowisko archiwistów kościelnych, które
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od wielu lat pracuje na rzecz zachowania niezwykle róŜnorodnego

i bogatego dziedzictwa przeszłości, znajdującego swoje odzwiercie-

dlenie w pozostających pod egidą Kościoła archiwach, bibliotekach

i muzeach. Z drugiej, trzeba wspomnieć o przedstawicielach parafii,

mających bezpośredni kontakt i pracujących z dokumentacją kance-

laryjną i archiwalną o proweniencji kościelnej, a pozbawionych do-

tychczas podobnej pomocy metodycznej o charakterze instruktaŜo-

wym.

W realizacji celu pracy ujętego przez Autora w niniejszych sło-

wach: Pozostaje mieć nadzieję, Ŝe niniejsza ksiąŜka będzie pomocna

w prawidłowym zorganizowaniu i usprawnieniu bieŜącej pracy kan-

celarii kościelnej oraz przyniesie uŜyteczne wskazówki do prowadze-

nia archiwum parafialnego czy klasztornego tak, aby stało się ono

źródłem  rzetelnej wiedzy o przeszłości (s. 16), pomaga konstrukcja

poradnika. Składa się on niejako z czterech kompatybilnych części.

Pierwsza z nich (rozdziały pierwszy i drugi) jest ogólnym wpro-

wadzeniem do archiwistyki, w którym wyjaśniono podstawową ter-

minologię archiwalną oraz przedstawiono historyczny rys funkcjo-

nowania archiwów w okresie od staroŜytności do czasów współcze-

snych. Jej treść uzupełniają najwaŜniejsze wiadomości odnośnie

do polskiego prawa archiwalnego. WaŜna, z punktu widzenia podej-

mowanej przez Autora tematyki, jest perspektywa kościelna, zakre-

ślona poprzez ukazanie stosunku państwowych ustawodawczych

norm prawnych wobec Kościoła katolickiego oraz uwydatniająca au-

tonomię rozwiązań kościelnych w dziedzinie archiwalnej. Skrótowa

charakterystyka przepisów kościelnych w zakresie archiwów oraz ich

zasobów wskazuje na dowolność w określaniu zadań i form ich reali-

zacji przez instytucje i stowarzyszenia Ŝycia konsekrowanego.

W praktyce, jak słusznie podkreślił Autor, implikuje to swobodę

działania archiwistów kościelnych, a tym samym większą odpowie-

dzialność za powierzoną dokumentację.

Część druga odpowiada rozdziałowi trzeciemu: Zarządzanie do-

kumentacją i organizacja pracy kancelarii parafialnej. Znalazły się

w nim następujące, ujęte dosyć lapidarnie kwestie: zadania organi-

zacyjne i specyfika administracji parafialnej oraz charakterystyka

biura parafialnego jako typowej placówki duszpasterskiej („wizytów-

ki” parafii i Kościoła) i pomieszczenia, w którym przyjmowani

są petenci. Szczególnie istotne, z perspektywy praktyki funkcjono-

wania kancelarii i archiwum parafialnego, są fragmenty przybliŜają-
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ce warsztat pracy kancelaryjnej. Odwołanie się przez Autora

do przepisów określających zasady i tryb wykonywania czynności

wprowadza do omówienia podstawowych instrumentów pracy kan-

celaryjnej i archiwalnej oraz zagadnień obiegu dokumentacji para-

fialnej. Zapoznając się z treścią tego fragmentu ksiąŜki ks. Wilczyń-

skiego, czytelnik moŜe odczuwać jednakŜe pewien niedosyt wywoła-

ny, primo, na tle charakterystyki, chociaŜby kilkuzdaniowej, para-

fialnych pism kancelaryjnych i dokumentów urzędowych Kościoła

katolickiego, wskazywanych przez Kodeks prawa kanonicznego

(kan. 535 § 1) oraz pozakodeksowej grupy ksiąg. Secundo, w stosun-

ku do przedstawienia parafialnego zasobu bibliotecznego, składają-

cego się niejednokrotnie z prac o szerokim zakresie teologicznym,

od pozycji teologiczno-filozoficznych, przez literaturę i prasę religij-

ną, aŜ po wydania popularne (poradniki) z dziedziny psychologii,

pedagogiki czy historii.

Właściwe funkcjonowanie kancelarii parafialnej, jak podkreślił

Autor, zaleŜy od prawidłowo zbudowanego planu kancelaryjnego

(wykazu akt podzielonego według zasadniczych grup rzeczowych,

określających m.in. kwalifikację archiwalną dokumentów). W przy-

padku instytucji kościelnych nie stworzono, pomimo prób podejmo-

wanych przez katolickie środowisko naukowe, wykazu odpowiadają-

cego specyfice i potrzebom najniŜszej jednostki administracji pol-

skiego Kościoła. Tym wartościowsza wydaje się zamieszczona przez

Autora w aneksie propozycja całościowego jednolitego rzeczowego

wykazu akt dla parafii. Niestety, ku uszczerbkowi na wiedzy poten-

cjalnych odbiorców ABC kancelarii i archiwum parafialnego, wykaz

ten nie znalazł ani szczegółowego omówienia, ani oceny z punktu

widzenia teorii i praktyki pracy w biurze parafialnym.

Dokumentacja wytworzona przez administrację urzędu parafial-

nego oraz kościelne instytuty i organizacje działające na terenie pa-

rafii, odpowiednio wyselekcjonowana – zgodnie z przepisami prawa

kościelnego (kan. 535 § 4) – pod kątem uŜyteczności i wartości histo-

rycznej, powinna trafić do archiwum. O wyposaŜeniu takowej skład-

nicy akt, warunkach przechowalnictwa i stosowanych pomocach

ewidencyjnych, a takŜe podstawowych zadaniach archiwum para-

fialnego traktuje część trzecia ksiąŜki, mieszcząca rozdziały czwarty

i piąty. Archiwa kościelne, w tym takŜe parafialne i klasztorne, pro-

wadzą działalność toŜsamą z działalnością archiwalnych placówek

świeckich, która oscyluje – zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie
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archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku (art. 23) – wokół

gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania,

zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych. KaŜda

z tych czynności została przez ks. Wilczyńskiego scharakteryzowana

i omówiona na tyle, na ile pozwala popularna i poradnikowa forma

ksiąŜki. Wydaje się, iŜ w kolejnych wydaniach ABC... część dotycząca

opracowywania mogłaby zostać uzupełniona o wskazówki odnośnie

do opracowania spuścizn osób duchownych. NaleŜy bowiem pamię-

tać, Ŝe we wszystkich archiwach kościelnych znajdują się, gromadzo-

ne zwłaszcza od pierwszej połowy XX w., materiały ilustrujące Ŝycie

i działalność duchowieństwa katolickiego. PoŜytek przyniosłoby tak-

Ŝe dodanie fragmentu o współpracy archiwisty parafialnego z archi-

wum diecezjalnym.

Na część czwartą, zamykającą, składają się: 1) aneks zawierający

m.in. przykładowe plany registratury, schematy rozplanowania pi-

sma, wzory spisów zdawczo-odbiorczych, protokołu oceny dokumen-

tacji niearchiwalnej, inwentarza kartkowego i wspomnianego wyŜej

jednolitego rzeczowego wykazu akt; 2) wykaz najwaŜniejszych ar-

chiwów kościelnych i państwowych w Polsce; 3) bibliografia w wybo-

rze.

Reasumując, recenzowana publikacja, dzięki swemu przemyśla-

nemu układowi i niezaprzeczalnej wartości merytorycznej, dostarcza

podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania kancelarii i archi-

wum parafialnego. Jest ona, ponadto, doskonale osadzona w kontek-

ście historycznym oraz odwołuje się do potrzeb teraźniejszości.

Oczywiście, moŜna by zarzucić Autorowi lapidarność ujęcia proble-

matyki, ale w przypadku pracy o charakterze instruktaŜowym po-

stulat ów jest całkowicie bezzasadny. Pozostałe dezyderaty, wyarty-

kułowane powyŜej, w Ŝadnym przypadku nie ujmują pracy oryginal-

ności i pomocności w prawidłowym zorganizowaniu i usprawnieniu

pracy kancelarii i archiwum parafialnego. Są jedynie sugestią skru-

pulatnego czytelnika, która – być moŜe – pozwoli obiektywniej

i z poŜytkiem na przyszłość spojrzeć na tekst.

Kamila Pawełczyk-Dura

(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
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Aleksander Bołdyrew
(Instytut Historii UJK, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Historia wojskowości okresu staropolskiego w najnowszych
badaniach (w świetle tez konferencyjnych)

W 2012 r. odbyło się kilka konferencji historyków wojskowości,
w czasie których wyniki swych badań prezentowali badacze zajmują-
cy się okresem staropolskim. Pierwszą z nich było XI Ogólnopolskie
Forum Historyków Wojskowości. Ogólnopolskie fora historyków woj-
skowości mają charakter cykliczny. Ostatnie odbyło się w Kielcach
w dniach 29-30 czerwca. Poświęcone było mitom i legendom w pol-
skiej historii wojskowości. Jak pisali organizatorzy (Instytut Historii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Komisja Historii Wojskowej
Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowa-
rzyszenie Historyków Wojskowości): Celem, który przyświeca […]

Forum są rozwaŜania nad wydarzeniami dziejowymi postrzeganymi

w kategoriach mitów i legend. Chcemy wskazać miejsce, jakie owe

mity i legendy zajmują w polskiej świadomości historycznej i określić

na ile ich osadzenie w faktografii moŜe zmienić nasze spojrzenia

na proces dziejowy1.

Konferencję rozpoczęły trzy inauguracyjne, niejako programowe
wystąpienia, które w trakcie obrad plenarnych wygłosili
prof. prof. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Czesław
Grzelak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) i Józef Smoliński
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Pierwszy z nich skupił się
na problemie mitu i legendy w narracji historycznej. Z kolei drugi
prelegent omówił pokrótce kwestie związane z mitami i legendami
historycznymi jako potencjalnymi pułapkami bądź, w zaleŜności
od interpretacji, śladami przeszłości.

                                                
1 Agenda konferencyjna.
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Jednym z pierwszych wystąpień mieszczących się w przyjętym
zakresie chronologicznym, był referat wygłoszony przez Andrzeja
Niewińskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski) poświęcony niewoli
jako źródłu pozyskania herbu na przykładzie średniowiecznych le-
gend herbowych. Podjęcie tego zagadnienia wydaje się o tyle cenne,
Ŝe dotychczas podczas badania dziejów wojskowych, legendy herbowe
traktowano niejako „z przymruŜeniem oka”, jako źródło o wątpliwej
wartości w zakresie przekazu bezpośredniego. Konrad Ziółkowski
(Uniwersytet Adama Mickiewicza) podjął w swym wystąpieniu pro-
blem mitu waŜnej bitwy w historiografii. Omówił tę kwestię w opar-
ciu o przykład starcia na Psim Polu w 1109 r. Poruszył problem to-
czącej się od lat dyskusji zmierzającej do ustalenia, czy bitwa
ta miała miejsce. Przytoczył argumenty przemawiające za twierdze-
niem, Ŝe do walki w ogóle nie doszło, natomiast podkreślał jednocze-
śnie istotną rolę samego mitu w polskiej historiografii. Następnie
Damian Kała (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) po-
święcił swą uwagę wojewodom krakowskim z XII i XIII w. oraz pro-
blemowi ich osobistego dowództwa wojskiem.

Jan Ptak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) podjął problem współ-
pracy Polski z Zakonem Teutońskim w XIII-XIV w. Podkreślał,
Ŝe współdziałanie militarne niekiedy przebiegało pomyślnie, choć nie
zawsze przynosiło pozytywne skutki w postaci zwycięsko rozegranej
batalii. Do samej współpracy jednak dochodziło, o czym nie moŜna
zapominać, zwłaszcza Ŝe na wczesny okres stosunków polsko-
krzyŜackich historiografia nałoŜyła narosłe w późniejszym czasie
niechęci. Punktem zwrotnym było tu zajęcie Pomorza Gdańskiego
oraz kolejne spory polityczne i wojskowe w XIV i XV w. Bitwa grun-
waldzka ostatecznie połoŜyła kres nie tylko wzajemnym relacjom
opartym na zasadzie równorzędności, ale i zaciąŜyła na micie histo-
riograficznym, w którym Zakon pełnił jednoznacznie negatywną rolę.
Nie znaczy to oczywiście, Ŝe stosunek taki był wytworem czysto hi-
storiograficznym, w znaczący bowiem sposób wpłynął na wzajemne
relacje w okresie wojny trzynastoletniej i juŜ po sekularyzacji pru-
skiej gałęzi zakonu.

W nieco podobnym tonie wypowiedział się Tadeusz Srogosz (Aka-
demia Jana Długosza), który mówił o micie wzniosłości (sublimacji)
w badaniach historyka wojskowości czasów nowoŜytnych. Podkreślał
konieczność umiejętnego odróŜniania relacji autorskich (subiektyw-
nych) od informacji obiektywnych, czyli innymi słowy unikania sta-
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wiania znaku równości między relacją na temat wydarzenia/postaci,
a naleciałościami autorskimi historiografów, niekiedy przesyconymi
prywatnymi przekonaniami samego autora. W podobny sposób
współczesny historyk wojskowości winien umieć rozróŜnić między
danymi na temat wydarzenia/postaci, a własną tendencją do uwypu-
klania, by nie powiedzieć uwznioślania roli charakteryzowanej po-
staci.

Z kolei Aleksander Bołdyrew omówił dziej badań nad obrazem
„Bitwa pod Orszą”, przechowywanym w Muzeum Narodowym
w Warszawie, oraz ich przydatność do studiów bronioznawczych.
Podkreślał, Ŝe tradycja wykorzystywania zabytków ikonograficznych
w tego typu badaniach ma ponad stuletnią metrykę. Ze względu na
bogactwo tematyki, skupił się głównie na uzbrojeniu polskiej piecho-
ty zacięŜnej. Przyznał słuszność tym badaczom, którzy nie negowali
wartości obrazu, a co za tym idzie uznawali je za dość wiarygodny
przekaz ikonograficzny. Jednocześnie nie moŜna zapominać, Ŝe ma-
larz, czy teŜ malarze obrazu mieli skłonność do wręcz popisywania
się swoją wiedzą ogólnowojskową oraz w szczególności bronioznaw-
czą.

Z kolei Andrzej Gładysz scharakteryzował niejasności wynikłe
podczas studiów nad kampanią Bohdana III Jednookiego w Polsce w
1509 r. Prelegent skupił się głównie na obronie Rohatyna, lecz jak
się okazało, był to trafny wybór, poniewaŜ tylko wokół tego epizodu
narosło mnóstwo niedomówień i niejasności. Niekompletna podstawa
źródłowa nie pozwala do końca precyzyjnie określić pewne zdarzenia,
lecz juŜ teraz widać wyraźnie, Ŝe kwestie te wymagają ponownej
analizy materiałów źródłowych. Nie tylko obrona umocnionych
punktów oporu, ale i ich obleganie znalazło się w grupie elementów
przyczyniających się do budowania legendy, Ŝyjącej nader często
własnym Ŝyciem. Zbigniew Pilarczyk (Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza) w swym wystąpieniu Czy to prawda, Ŝe kresów Rzeczypospolitej

w XVII w. broniły piersi szlachty zamiast fortec rozwinął ten wątek,
natomiast Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)
omówił oblęŜenie Pskowa w latach 1581-1582 i jego rolę w budowa-
niu legendy batoriańskiej.

DuŜym zainteresowaniem badaczy dziejów militarnych cieszył
się wiek XVII. Swą uwagę poświęcili mu Mirosław Nagielski (Uni-
wersytet Warszawski) i Maciej Franz (Uniwersytet Adama Mickie-
wicza) oraz Zbigniew Chmiel (Uniwersytet Warszawski), Anna Pa-
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storek (Uniwersytet Adama Mickiewicza) i Anna Kryszak (Uniwer-
sytet Warszawski). Mirosław Nagielski szczegółowo omówił mity i le-
gendy doby powstania Bohdana Chmielnickiego (1648-1654). Między
innymi poświęcił uwagę funkcjonującemu w historiografii wojskowej
poglądowi o wyjątkowym okrucieństwie wojsk Jeremiego Wiśnio-
wieckiego, które miało być odpowiedzią na działania wojsk powstań-
ców oraz postrachem dla potencjalnych buntowników. Mówił równieŜ
o organizacji i działaniach wojsk polskich i kozackich oraz niejasno-
ściach powstałych w trakcie badania tych problemów.

Maciej Franz skupił się na postaci hetmana Mikołaja Potockiego
i w oparciu o jego dokonania, czy jak chcieli mu współcześni „doko-
nania”, poruszył problem pijaństwa wśród wyŜszych warstw dowód-
czych. Mit pijanego wodza był więc elementem obowiązującym
w historiografii, tymczasem M. Franz dowodził, Ŝe zjawisko to było
na tyle powszechne, Ŝe zaczynano na nie zwracać uwagę dopiero
w momencie, kiedy dowódcę spotykały poraŜki. Co ciekawe, nikt nie
ganił pijaństwa u „fortunnych” wodzów. MoŜna więc przyjąć, Ŝe po-
stulat zawarty w omawianym wystąpieniu jest jak najbardziej aktu-
alny i warty podjęcia oraz opracowania w szerszej formie. Niestety
jak dotąd brak monograficznego ujęcia poświęconego roli alkoholu
w czasie wojny, wśród Ŝołnierzy i dowódców.

Do pewnego stopnia z tym wystąpieniem korespondowała wypo-
wiedź Zbigniewa Chmiela, który mówił o micie samowoli magnackiej,
a jako przykładu uŜył wypraw Potockich do Mołdawii (1607
i 1612 r.). Wyprawom tym, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie
towarzyszyła tylko i wyłącznie buta magnacka, przekonanie o nad-
rzędności interesu prywatnego oraz lekcewaŜenie odpowiedzialności
za losy ogółu (co przypisywano przecieŜ hetmanowi Mikołajowi Po-
tockiemu). Zupełnie jednak tych elementów z polityki prywatnej naj-
bogatszych rodów szlacheckich wykluczyć nie moŜna. Anna Kryszak
wypowiedziała się w podobnym tonie. Poświęciła swą uwagę odwro-
towi księcia Jeremiego Wiśniowieckiego z Zadnieprza w 1648 r.
Wspomniała prowadzoną przez niego (przynajmniej w przekonaniu
dotychczasowej historiografii) politykę spalonej ziemi, która miała
odstraszać potencjalnych buntowników oraz być swoistym przykła-
dem grozy dla aktywnych powstańców. Natomiast Anna Pastorek
omówiła zupełnie inną kwestię. OtóŜ na przykładzie relacji dotyczą-
cych bitwy pod Oliwą poruszyła problem stosunku do Polaków na
morzu w literaturze holenderskiej i polskiej. Przywołała postacie
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Krzysztofa Arciszewskiego i Georga Naporry. Szeroko scharaktery-
zowała zwłaszcza holenderską historiografię oraz wybrane źródła.

Zupełnie inną płaszczyznę badań nad dziejami wojen i wojskowo-
ści uwypuklił w swym wystąpieniu Jerzy Winiarski (Uniwersytet
Jana Kochanowskiego). Mówiąc o dyskursie mitu sarmackiego i hi-
storii w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego, podkreślał,
Ŝe niezbędnym uzupełnieniem badań historyczno-wojskowych, jest
refleksja nad wojną jako zjawiskiem kulturowym czy prawnym,
a nawet nie bezzasadna byłaby ocena tego elementu historii w kate-
goriach etycznych. Te uwagi spotkały się z zainteresowaniem słu-
chaczy, poniewaŜ, jak podkreślano, historycy wojskowości, niekiedy
moŜe zbyt często, traktują wojnę jako immanentny element cywiliza-
cji, zjawisko tak oczywiste, Ŝe przechodzi się do porządku dziennego
ponad negacją tego narzędzia w stosunkach międzyludzkich.

Małgorzata Konopnicka (Uniwersytet Zielonogórski) omówiła rolę
oficerów w słuŜbie cywilnej na Śląsku w latach 1740-1806. Podkre-
ślała, Ŝe współczesna historiografia zmodyfikowała do pewnego stop-
nia dawny stereotyp, mówiący, Ŝe emerytowani oficerowie zdomino-
wali słuŜbę cywilną. Obraz ten zmieniły dopiero badania oparte
na analizie statystycznej stosownych materiałów. Dlatego teŜ moŜna
mówić, Ŝe zjawisko militaryzacji socjalnej, choć miało miejsce, nie
pełniło tak istotnej roli, jaką mu przypisywano wcześniej. Na margi-
nesie tego wystąpienia warto podkreślić, Ŝe przyjęta przez M. Ko-
nopnicką optyka (skupienie się na statystycznych materiałach źró-
dłowych) pozwala dostrzec i wykorzystać zupełnie nowe moŜliwości
badawcze. NaleŜy równieŜ odnotować prelekcję Macieja Trąbskiego
(Akademia Jana Długosza) poświęconą kawalerii narodowej epoki
stanisławowskiej. Jak zaznaczył M. Trąbski wystąpił na przekór mi-

tom polskiej historii.
Równie ciekawą okazją do zapoznania się z najnowszymi bada-

niami nad dziejami militarnymi była międzynarodowa konferencja
naukowa zorganizowana przez Forum Małopolskich Oddziałów Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwo Bursy Gimna-
zjalnej im. dra. Jana Bednarskiego w Nowym Targu. Spotkanie
to odbyło się dniach 9-11 listopada 2012 r. pod hasłem Dzieje wojen

i wojskowości w badaniach regionalnych od staroŜytności do współ-

czesności. Z punktu widzenia badacza staropolskiej historii wojsko-
wej, szczególnie interesujące były wystąpienia rozpoczynające sesję.
Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Jan Szymczak, Prezes Zarzą-
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du Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swym wy-
kładzie inauguracyjnym mówił na temat szabli jako najsłynniejszego
noŜa na polu walki. Skupił się głównie na kwestiach początków no-
woŜytnej (czy moŜe jeszcze późnośredniowiecznej) szabli, pierwszych
znanych ze źródeł historycznych i archeologicznych egzemplarzach
oraz sposobach jej uŜycia w boju. Podkreślał, Ŝe dopiero czasy póź-
niejsze wyodrębniły ją spośród wielu innych noŜy bojowych, ponie-
waŜ na przełomie średniowiecza i nowoŜytności funkcjonowała
w słowniku jako długi bądź krzywy nóŜ. Wystąpienie swe opatrzył
licznymi ilustracjami przedstawiającymi zabytki z epoki. Były to nie
tylko zdjęcia najstarszych znanych nauce egzemplarzy tej broni, ale
i liczne wyobraŜenia zaczerpnięte z ówczesnej ikonografii.

Drugie wystąpienie (Aleksander Bołdyrew) poświęcone było Ma-
łopolanom w polskiej piechocie zacięŜnej w czasie kampanii chocim-
skiej 1538 r. Zwrócono w nim uwagę nie tylko na liczebność miesz-
kańców prowincji w szeregach tej formacji, ale równieŜ na ich pocho-
dzenie społeczne, przynaleŜność do stanu oraz uzbrojenie. Zagadnie-
nie to zostało skonfrontowane z wcześniejszymi ustaleniami w tym
przedmiocie, a związanymi z obszarem całego państwa. Na tle wojsk
koronnych, Małopolanie prezentowali się jako grupa dość dobrze
uzbrojona i wyekwipowana. Z Małopolski pochodzili bowiem przede
wszystkim dobrze uzbrojeni strzelcy, którzy stanowili duŜy odsetek
wśród wszystkich kombatantów. NaleŜy więc przyjąć, Ŝe wkład Ma-
łopolski w kampanię chocimską w 1538 r. był znaczący.

Wystąpieniem związanym z historią wojskowości okresu staro-
polskiego, choć rozpatrującym tę problematykę z innej perspektywy,
był referat wygłoszony przez Magdalenę Dyląg. Poświęciła ona swą
uwagę wizerunkowi najeźdźców tureckich, tatarskich i wołoskich
w Memoriale Ordinis Fratrum Minorum Jana z Komorowa. Słucha-
cze uznali tę perspektywę badawczą za niezwykle cenną, poniewaŜ
na ogół historia wojskowości skupia się na działaniach wojennych,
ich przebiegu, wreszcie przewagach poszczególnych wodzów, armii
czy państw. Zbyt często zapomina się o wojnie jako zjawisku tworzą-
cym sytuacje totalne, angaŜującym nie tylko Ŝołnierzy i ich wodzów,
ale równieŜ, choć wówczas na ogół nie bezpośrednio, ludność cywilną.
Działania zbrojne pozostawiały niezatarty ślad w świadomości
mieszkańców ziem, przez które przetaczały się walki, ewentualnie
z których wywodzili się walczący. Podobnie było w momencie, kiedy
konkretne terytorium bezustannie naraŜone było na najazd nie-
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przyjaciela. Strach generował demoniczne wręcz wyobraŜenie na-
jeźdźców, kojarzono ich z apokaliptycznymi jeźdźcami czy wysłanni-
kami piekła. Budowano, co świetnie widać w piśmiennictwie z tego
okresu, stereotyp wroga Ŝądnego krwi, któremu niekiedy przeciw-
stawić się mogą jedynie siły nadprzyrodzone. Wojna jako zjawisko
samo w sobie w badaniach historyków zajmujących się tą problema-
tyką jest powszechna. Wojna jako czynnik wyzwalający często długo-
trwałe konsekwencje i następstwa o wiele rzadziej pojawia się
na kartach opracowań, stąd teŜ z uznaniem naleŜy przyjąć perspek-
tywę badawczą M. Dyląg.

Ostatnim referatem związanym z omawianą tematyką było wy-
stąpienie Andrzeja Gładysza. Skupił on się na problemie militarnej
działalności mieszkańców województwa krakowskiego pozostających
na dworze Zygmunta I Starego. Podkreślał nie tylko jakościowy
udział osób wywodzących się z województwa krakowskiego w aktyw-
ności militarnej, ale równieŜ ich liczbę. Bliskość dworu, stosunkowo
duŜa zamoŜność i mobilność mieszkańców tej ziemi pozytywnie
wpływała na ich kariery dworskie. Dworzanie z województwa kra-
kowskiego trafiali w szeregi curienses i na ogół osiągali tam, jeśli nie
pozycję wybitną, to na pewno swego rodzaju stabilizację. Trzeba
podkreślić, Ŝe zamysł zorganizowania konferencji, w ramach której
mowa jest nie o wielkich wydarzeniach, ale o roli środowisk lokal-
nych w całokształcie tych wydarzeń, wydaje się tym bardziej uza-
sadniony, Ŝe polska historiografia wojskowa ma bogaty dorobek jeśli
chodzi o „sprawy wielkie”. Nie moŜna jednak zapominać, Ŝe skupie-
nie uwagi na problemach z poziomu regionu pozwala lepiej dostrzec
kondycję i rolę w wojnie nie tylko społeczności lokalnej, ale wręcz
pojedynczych osób, bardzo często pomijanych. Spotkanie takie do-
skonale odpowiada postulatom skupienia uwagi na Ŝyciu „szarego
człowieka” co ma stanowić swego rodzaju przeciwwagę do tradycyjnej
historiografii odnoszącej proces dziejowy do „jednostek wybitnych”,
kształtujących zachowania mas.

W oparciu o zbliŜone załoŜenie przebiegały obrady kolejnej sesji
poświęconej historii wojskowości. Konferencję Pola bitew wczoraj

i dziś zorganizował Zakład Historii Wojskowości Uniwersytetu Rze-
szowskiego oraz 1. Batalion Strzelców Podhalańskich 30 XI 2012 r.
w Rzeszowie. Jak zaznaczyli w agendzie jej organizatorzy ich celem
było […] dokonanie szerokiego spojrzenia na pola bitew, poczynając

od wpływu terenu na przebieg walk, poprzez miejsce pól bitew
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w Ŝyciu społeczności lokalnych jak i całych narodów, wykorzystaniu

pól bitewnych w edukacji historycznej, turystyce, kończąc na szkole-

niu wojskowym.
Wystąpienie inauguracyjne, wygłoszone przez J. Ptaka (KUL Lu-

blin) poświęcone było nazwom miejsc bitew w polskich źródłach śre-
dniowiecznych. Zagadnienie to, jak wyjaśnił prelegent, jest o tyle
waŜne, Ŝe z uwagi na szczupłość zachowanych relacji źródłowych,
niekiedy dochodziło w historiografii do zniekształceń i przeinaczeń.
Dobrym przykładem jest nazwa Psie Pole, wokół której narosło mnó-
stwo niedomówień i nieporozumień. Wytworzyła się wreszcie swoista
legenda związana z domniemaną bitwą na tym terenie, która rozpo-
częła w powszechnej świadomości niezaleŜne Ŝycie. Tymczasem zda-
nia badaczy na temat tego, czy w ogóle doszło do bitwy, są podzielo-
ne, a dyskusja trwa.

„Geografii wojennej” Europy Środkowo-Wschodniej w latach
30.-60. XVIII w. poświęcił swe wystąpienie T. Ciesielski (Uniwersy-
tet Opolski). Mówił głównie o geografii w skali taktycznej, a więc
podsumował warunki fizjograficzne pól bitewnych. Wskazał
na zbieŜność wyborów przyszłego pola walki przez poszczególnych
dowódców. Obszary te charakteryzowały się głównie dość duŜą rozło-
Ŝystością, dobrą widocznością oraz, co ciekawe, często otoczone były
przez wzgórza. Punkty te umoŜliwiały lepszą obserwację pola walki
dowództwu, choć przy zastosowaniu długiej ręcznej broni palnej oraz
artylerii, w których wykorzystywano czarny proch strzelniczy, za-
dymienie pola bitwy musiało być znaczne. T. Ciesielski zwrócił takŜe
uwagę na liczebność ścierających się wojsk oraz skalę strat poniesio-
nych przez poszczególne armie.

Kolejne referaty zostały przedstawione w poszczególnych sek-
cjach. I tak na przykład A. Niewiński (Katolicki Uniwersytet Lubel-
ski) poruszył kwestię jeńców spod Płowiec. Najpierw jednak omówił
ogólny przebieg samej batalii, jej znaczenie w skali taktycznej i stra-
tegicznej oraz stan badań związanych z tą bitwą. Następnie skupił
się na jeńcach wziętych do niewoli w trakcie walki przez stronę pol-
ską. Co ciekawe, autor wystąpienia dowodził, Ŝe jeńcy ci na bieŜąco
byli poddawani przesłuchaniom. Zabieg ten miał zapewnić pozyska-
nie informacji istotnych dla dalszego rozwoju wypadków. Osobną
kwestią jest, czy informacje takie udało się uzyskać, natomiast prze-
prowadzenie tego typu rozpoznania byłoby jednym z pierwszych
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udokumentowanych przypadków w dziejach polskiej historii woj-
skowej.

Następnie głos zabrał A. Bołdyrew, który skupił się na wykorzy-
staniu zaskoczenia taktycznego w bitwach polskich wojsk zacięŜnych
w XV i XVI w. Jako przykładu uŜył bitwy pod Świecinem stoczonej
17 września 1462 r. i bitwy pod Orszą (8 września 1514 r.). Opierając
się na cytacie zaczerpniętym z dzieła Historia rzymska, autorstwa
Appiana z Aleksandrii (Zaskoczenie jest w wojnach niezmiernie sku-

tecznym środkiem działania) dowodził, Ŝe zastosowany pod Orszą
manewr polegający na związaniu wojsk nieprzyjaciela walką, a na-
stępnie upozorowanie ucieczki tak, aby wciągnąć ścigającego wroga
pod ostrzał własnej artylerii i piechoty miał swe korzenie w działa-
niach wojsk polskich prowadzonych podczas wojny trzynastoletniej.
Wówczas podczas bitwy pod Świecinem, dowódca polskich zacięŜ-
nych, Piotr Dunin, przeprowadził podobny manewr. Sytuując swoją
piechotę ukrytą w nadbrzeŜnych szuwarach, związał w pewnym
momencie bojem zacięŜną jazdę krzyŜacką, a następnie cofnął swe
siły ku obozowi. Następujący Ŝołnierze krzyŜaccy weszli pod skrzy-
dłowy ostrzał polskiej piechoty.

Innym zagadnieniem poruszanym w trakcie obrad była kwestia
związana z chorągwią nadworną Zygmunta I Starego i jej udziałem
w bitwach na kresach południowo-wschodnich. Prelegent (M. Gła-
dysz, Katolicki Uniwersytet Lubelski) dowodził, Ŝe pobyt na dworze
królewskim mógł stać się przepustką do dalszej kariery. Szanse dwo-
rzanina na poprawienie swej pozycji dawała przynaleŜność do tak
zwanych curienses, rozumianych jako siła zbrojna towarzysząca
władcy. Częsty udział chorągwi nadwornej w przemarszach i wal-
kach na południowo-wschodnim teatrze działań wojennych przyspa-
rzał okazji do zaistnienia, wykazania się odwagą i zdolnościami or-
ganizacyjno-dowódczymi.

Wśród wystąpień pojawiły się równieŜ kwestie pozabatalistyczne.
I tak na przykład Zbigniew Hundert (Uniwersytet Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego) omówił sprawy organizacji korpusu odsieczowego
z husarią w składzie we wrześniu-październiku 1676 r. Korpus ten
miał zdąŜać na pomoc Janowi III Sobieskiemu pod śórawno. Zagad-
nienia związane nie bezpośrednio z walką bywały często marginali-
zowane w polskiej historiografii wojskowej, choć niejednokrotnie ba-
danie tych problemów dostarczało wielu cennych danych. Dość przy-
pomnieć wieloczęściową pracę H. Kotarskiego Wojsko polsko-
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litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582. Sprawy organizacyj-

ne. Część I-V, publikowaną w „Studiach i Materiałach od Historii
Wojskowości” w latach 1970-1972.

Jeśli chodzi o wykorzystanie pól bitewnych w edukacji i turysty-
ce, naleŜy podkreślić, Ŝe postulat ten spełniały wystąpienia innych
badaczy. I tak na przykład Wiesław Łach (Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski) skupił swą uwagę na moŜliwościach wykorzystania pola
bitwy pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi w Prusach
Wschodnich w 1914 r. Z kolei D. Radziwiłłowicz (Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski) mówił o propagandowym wykorzystaniu legendy
bitwy grunwaldzkiej przez komunistów w latach II wojny światowej.
Samo pole bitwy, czyli na ogół teren otwarty, jest trudnym do uŜycia
elementem w turystyce i edukacji historycznej (moŜe za wyjątkiem
szczegółowych studiów taktycznych). Zupełnie inne moŜliwości stoją
przed wprowadzeniem do edukacji i turystyki, czy turystyki histo-
rycznej umocnionych punktów oporu. Na tych kwestiach skupili się
J. Ślipiec (Akademia Obrony Narodowej) i A. Chmiel (ALMAMER
Warszawa) mówiąc o Twierdzy srebrnogórskiej (forteca, batalia, tu-
rystyka). Warto przypomnieć jeszcze dwa inne wystąpienia (choć
i one wykraczają one poza ramy chronologiczne przyjęte w niniej-
szym sprawozdaniu). Odnoszą się jednak do problemu nowego spoj-
rzenia na naukę historyczną, a w szczególności na dzieje wojskowe.
I tak A. Rossa (Gdańska WyŜsza Szkoła Humanistyczna Filia w Ko-
łobrzegu) poruszył temat Kołobrzeg – lekcja historii na współczesnym

planie miasta, natomiast A. Ostanek (Wojskowa Akademia Tech-
niczna) omówił miejsce i rolę bitwy pod Zadwórzem w procesie edu-
kacji historycznej i obywatelskiej społeczeństwa II Rzeczypospolitej.

NaleŜy wyrazić nadzieję, Ŝe badania historyczno-wojskowe będą
kontynuowane nadal. Rola konferencji związanych z tą tematyką
jest oczywista. SłuŜy nie tylko prezentacji najnowszych ustaleń, ale
równieŜ wpływa na modyfikację metodyki i metodologii badań;
wreszcie pozytywnie oddziałuje na toŜsamość środowiska specjali-
zującego się w tej tematyce. Tytułem zapowiedzi naleŜy równieŜ od-
notować inicjatywę Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu Rze-
szowskiego, który w 2014 r. będzie organizatorem XII Ogólnopol-
skiego Forum Historyków Wojskowości. Spotkanie to będzie poświę-
cone granicom, pograniczom i kresom w historii wojskowej.
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Maciej Hubka, Zofia Zielińska

(Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Polska Partia Socjalistyczna a parlamentaryzm II RP,

Piotrków Trybunalski, 29 września 2012 r.

Jedną z szeregu rocznic, przypadających na rok 2012, było stu-

dwudziestolecie powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Między

innymi z tego powodu, a takŜe z faktu silnych, historycznych związ-

ków Piotrkowa z tradycjami polskiego parlamentaryzmu, wspólnymi

siłami Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filii

w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Piotrkowie

Trybunalskim oraz Polskiej Partii Socjalistycznej, zorganizowano

tytułową konferencję.

W dniu 29 września 2012 r., w siedzibie piotrkowskiej Uczelni,

miały miejsce obrady rzeczonej konferencji. Zgromadzonych w sali

audytoryjnej Instytutu uczestników powitał Prof. UJK dr hab. Ma-

rek Dutkiewicz, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego.

W swojej przemowie wprowadził zebranych w tematykę i ideę podję-

tej inicjatywy.  W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele or-

ganizacji i instytucji współorganizujących konferencję, a takŜe za-

proszeni goście. Dr Tomasz Matuszak, Dyrektor Archiwum Pań-

stwowego w Piotrkowie Trybunalskim, witając gości, zaprosił

do owocnych obrad oraz zapoznania się z towarzyszącą im wystawą

materiałów archiwalnych. Jako trzeci wystąpił Bogusław Górski,

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS, który w kilku słowach przed-

stawił tradycje PPS, a takŜe wyraził słowa wdzięczności dla współor-

ganizatorów za podjęcie współpracy. Jako przedstawiciel zaproszo-

nych gości, głos zabrał Artur Ostrowski, Poseł na Sejm RP z ramie-

nia SLD. Jako rodowity piotrkowianin, wyraził zadowolenie z orga-
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nizacji konferencji, a takŜe ustosunkował się do charakteru ruchu

lewicowego w realiach III RP.

Jak juŜ wspomniano, obradom towarzyszyła wystawa archiwa-

liów pochodzących z zasobu AP w Piotrkowie Trybunalskim. Kusto-

szem wystawy był dr Aleksy Piasta, Kierownik Oddziału Informacji

Archiwum. W sześciu przeszklonych gablotach, ustawionych w holu

budynku uczelnianego, znalazły się róŜnorodne materiały, których

zakres chronologiczny zawierał się w latach 1905-1948. Trzonem

ekspozycji były dokumenty kierownictwa Okręgu Piotrkowskiego

PPS, plakaty i druki ulotne, prasa partyjna – „Robotnik” i „Przed-

świt”, a takŜe akta administracji rządowej – Urzędu Wojewódzkiego

i Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. W dokumentacji registratury

własnej AP zachowało się wiele ciekawych materiałów dotyczących

postaci dra Adama Feliksa Próchnika, dyrektora AP, a zarazem

działacza PPS i posła na Sejm II RP. Ciekawym materiałem, znaj-

dującym się na wystawie, były relacje Stefana Krupy Skibińskiego,

więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie.

Fakt towarzyszenia wystawy inicjatywie naukowej spotkał się z du-

Ŝym zainteresowaniem uczestników obrad. Podczas przerw pomiędzy

kolejnymi panelami, referenci oraz słuchacze mogli uzyskać więcej

informacji od autora wystawy. O pozytywnym odbiorze archiwalnej

inicjatywy świadczyły głosy w dyskusji, a takŜe podziękowania pod

adresem organizatorów.

W pierwszej części obrad, moderowanej przez prof. M. Dutkiewi-

cza, wygłoszono dwa referaty. Jako pierwszy odczytano materiał

pt. Czerwona Gdynia – Przyczynek do dziejów PPS na WybrzeŜu

do 1948 r., przygotowany przez nieobecnego na obradach dra Mariu-

sza Kardasa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). W zastęp-

stwie Autora, materiał przedstawił moderator. W referacie znalazło

się szereg ciekawych informacji dotyczących zainicjonowanego

w latach dwudziestych XX w. związku miasta z polskim ruchem so-

cjalistycznym, a takŜe interesującego epizodu oddziału „Czerwonych

Kosynierów Gdyńskich” i ich udziału w walkach z niemiecką agresją

w 1939 r. Kwestia charakteru oddziału oraz pochodzenia jego na-

zewnictwa wywołała ciekawą dyskusję. Ostateczna konstatacja za-

kładała odwołanie do idei braterstwa walki z okresu insurekcji ko-

ściuszkowskiej.

Następnie głos zabrał mgr Kamil Piskała (Uniwersytet Łódzki),

wygłaszając referat nt. Rola i miejsce PPS w demokracji parlamen-
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tarnej II RP. Poruszana w wystąpieniu tematyka opracowana zo-

stała przez autora w związku z prowadzonymi przezeń badaniami

nad rozprawą doktorską. Do zagadnień omawianych przez K. Piskałę

naleŜały między innymi wyniki kolejnych wyborów parlamentarnych

w II RP, a takŜe aktywność sejmowa i podstawy programowe partii

w tym okresie.

Drugą część obrad, prowadzoną przez dra Janusza Budzińskiego,

Prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK, rozpo-

czął referat pt. Adam Próchnik jako parlamentarzysta, wygłoszony

przez prof. Edwarda Alfreda Mierzwę (Filia UJK w Piotrkowie

Tryb.). Prelegent poddał ocenie zaangaŜowanie A. Próchnika na polu

politycznym, ze szczególnym uwzględnieniem jego wystąpień sejmo-

wych. Ocenił, iŜ mimo niewielkiej aktywności podczas obrad sejmo-

wych, A. Próchnik prezentował ciekawe poglądy na temat systemu

edukacji w II RP. Wystąpienie prof. E. A. Mierzwy zapoczątkowało

cykl odczytów poświęconych postaci dra Adama Feliksa Próchnika,

będącego osobą niezwykle zasłuŜoną dla miasta Piotrkowa oraz jego

społeczności.

Dr Tomasz Matuszak (Dyrektor AP w Piotrkowie Tryb.) pokusił

się o omówienie działalności archiwalnej A. Próchnika, poświęcając

temu zagadnieniu wystąpienie nt. Dr Adam Feliks Próchnik – ar-

chiwista wszechstronny. W swojej prelekcji nawiązał między innymi

do wojskowego epizodu w Ŝyciu A. Próchnika, a takŜe wieloletniej

ścieŜki rozwoju tegoŜ jako archiwisty i społecznika.

Jako kolejny referat w tej części obrad wygłoszony został materiał

opracowany przez dra Andrzeja Wróbla (Kierownik Oddziału AP

w Tomaszowie Maz.). Z powodu absencji autora, tekst odczytała

mgr Zofia Zielińska (Oddział AP w Tomaszowie Maz.). Wystąpienie

nosiło tytuł Działalność PPS w samorządzie Tomaszowa Mazowiec-

kiego w latach 1918-1939. Omówiono w nim wyniki wyborcze PPS

oraz działalność partii w samorządzie miejskim. Podobny temat

przedstawił mgr Zbigniew Ziemba w wystąpieniu pt. PPS w samo-

rządzie Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1919-1939. Na podstawie

obu wystąpień słuchacze mogli zapoznać się z podobieństwami po-

staw czy teŜ problemów, z jakimi lokalni działacze PPS musieli się

spotkać w okresie międzywojennym.

Ostatni panel, moderowany przez prof. E. A. Mierzwę, otworzył

mgr Maciej Hubka (Oddział AP w Tomaszowie Maz.) z referatem

nt. Ruch socjalistyczny w powiecie piotrkowskim wobec wojny polsko-
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rosyjskiej 1919-1921. Autor skupił się na rozwoju kadrowym lokalnej

organizacji partyjnej, jej odbiorze społecznym w regionie, stosunku

wobec wojny, a takŜe inwigilacji przez państwowe organa bezpie-

czeństwa. Kolejne dwa referaty wygłosili studenci historii piotrkow-

skiej Filii UJK. Olga Lachowska odwołała się do postaci piotrkow-

skiego archiwisty w wystąpieniu pt. Rys biograficzny Adama Próch-

nika. Oskar Kuliński natomiast, w referacie nt. Działalność parla-

mentarna Zygmunta Zaremby, przybliŜył zebranym osiągnięcia ko-

lejnego socjalisty z piotrkowskim rodowodem. Na tym obrady ostat-

niego panelu zakończyły się.

Konferencję podsumowali przedstawiciele organizatorów, wyra-

Ŝając zadowolenie z sukcesu podjętej inicjatywy i mając nadzieję na

jej kontynuację.
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